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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ 

МАРКУВАНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯКІ НАНЕСЕНІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ АБО АВТОРЕМОНТНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Зозуля І. І., 

заступник завідувача лабораторії автотехнічних 

досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів; 

завідувач відділу криміналістичного дослідження транспортних засобів 

і реєстраційних документів, що їх супроводжують 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

Морохов А. В., 

заступник директора, 

завідувач лабораторії автотехнічних досліджень 

та криміналістичного дослідження транспортних засобів 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

У експертній практиці інколи під час дослідження 

ідентифікаційних номерів транспортних засобів трапляються випадки не 

стандартного маркування [1]. Таким проблемам слід запобігати вчасно, та 

краще звертатися до спеціалізованих державних установ, однією з яких є 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 
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центр МВС України (далі Дніпропетровський НДЕКЦ). Однією з 

головних задач Дніпропетровського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України є надання громадянам послуг із 

дослідження їх транспортних засобів із застосуванням спеціальних знань, 

засобів і методики досліджень при купівлі транспортного засобу та 

видачи відповідного висновку експертного дослідження. Методика 

проведення ідентифікаційного дослідження транспортних засобів 

встановлює порядок визначення автентичності ідентифікаційних даних 

(марка, модель, модифікація, колір, ідентифікаційні номери – VIN, та інші 

ідентифікаційні номери, що стосуються транспортного засобу) та їх 

відповідності заводським даним [2], а у випадку зміни реквізитів – вимоги 

і порядок встановлення первинних даних. 

В даній роботі систематизовані приклади випадків із практики 

дослідження в Дніпропетровському НДЕКЦ ідентифікаційних номерів 

транспортних засобів, ідентифікаційні номери яких нанесені 

(продубльовані) спеціалізованими або авторемонтними підприємствами. 
 

Випадок 1. 

 
Рис. 1.1. Зображення наданого на дослідження автомобіля DAF XF1 
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Рис. 1.2. Зображення ідентифікаційного номеру шасі перед видаленням 

лакофарбового покриття та корозії металу 
 

 
Рис. 1.3. Дублююча табличка з ідентифікаційним номером шасі 

 

 
Рис. 1.4. Ідентифікаційний номер двигуна 
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Рис. 1.5. Інформація AUTOVIN 

 

 
Рис. 1.6. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 
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Рис. 1.7. Зображення ідентифікаційного маркування номеру шасі 

продубльованого (нанесеного) авторемонтним підприємством, та 

ідентифікаційного маркування номеру шасі погашеного нанесенням 

знаків «Х» 
 

На запит до офіційного представника, було надано 

підтверджуючу інформацію, що транспортний засіб було пошкоджено і як 

уповноважений представник виробника автомобілей DAF, згідно з 

дозволу заводу виробника, ідентифікаційний номер VIN був нанесений на 

раму повторно. Справжній ідентифікаційний номер VIN був знецінений 

нанесенням на знаки «Х». 
 

Випадок 2. 

 
Рис. 2.1. Зображення наданого на дослідження автомобіля DAF XF105.460 
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Рис. 2.2. Зображення місць нанесення маркувальних позначень 

ідентифікаційного номера шасі автомобіля наданого на дослідження 
 

 
Рис. 2.3. Зображення ідентифікаційного маркування номеру шасі 

погашеного нанесенням знаків «Х» 
 

 
Рис. 2.4. Зображення ідентифікаційного маркування продубльованого 

(нанесеного) авторемонтним підприємством 
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Рис. 2.5. Дублююча табличка з ідентифікаційним номером шасі 

 

 
Рис. 2.6. Ідентифікаційний номер двигуна 
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Рис. 2.7. Інформація AUTOVIN 

 

 
Рис. 2.8. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 



14 

 
Рис. 2.9. Відповідь на запит про надання інформації 

 

На запит до офіційного представника, було надано 

підтверджуючу інформацію, що транспортний засіб було пошкоджено і як 

уповноважений акредитований представник виробника автомобілей DAF, 

згідно з дозволом заводу виробника, ідентифікаційний номер VIN був 

нанесений на раму повторно. Справжній ідентифікаційний номер VIN був 

знецінений нанесенням на знаки «Х». 
 

Випадок 3. 

 

Рис. 3.1. Зображення наданого на дослідження автомобіля DAF FT XF 

105. 410 



15 

 
Рис. 3.2. Зображення місць нанесення маркувальних позначень 

ідентифікаційного номера шасі автомобіля наданого на дослідження 

 

 
Рис. 3.3. Зображення ідентифікаційного маркування номеру шасі 

погашеного нанесенням знаків «Х» 

 

 
Рис. 3.4. Зображення ідентифікаційного маркування продубльованого 

(нанесеного) авторемонтним підприємством 
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Рис. 3.5. Дублююча табличка з ідентифікаційним номером шасі 

 

 
Рис. 3.6. Ідентифікаційний номер двигуна 

 

 

Рис. 3.7. Інформація AUTOVIN 
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Рис. 3.8. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 

 

 
Рис. 3.9. Відповідь на запит про надання інформації 
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На запит до офіційного представника, було надано 

підтверджуючу інформацію, що оригінальний номер VIN знищено 

корозією, деякі знаки прочитати не можливо. Паспортна таблиця 

присутня. VIN нанесено по новому на праву стійку що за передньою 

віссю. 
 

Випадок 4. 

 
Рис. 4.1. Land Rover Discovery 2017 

 

 
Рис. 4.2. Дублююча табличка з ідентифікаційним номером кузова 
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Рис. 4.3. Зображення ідентифікаційного номера кузова на дублюючий 

номерній табличці під переднім вітровим склом автомобіля наданого на 

дослідження 

 

 

 
Рис. 4.4. Детальне зображення ідентифікаційного номера кузова 

автомобіля анульованого та продубльованого на спеціалізованому 

підприємстві 
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Рис. 4.5. Ідентифікаційний номер кузова при зчитуванні блоку управління 

двигуна прибором MaxiSсan 

 

 
Рис. 4.6. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 
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Рис. 4.7. Зображення транспортного засобу на сайті USA для продажу 

автомобілей з аукціона 
 

Автомобіль придбаний з аукціону USA для продажу 

транспортних засобів – страхових, бувших у використанні, після ДТП. 

Транспортний засіб мав страховий випадок, на спеціалізованому 

підприємстві ідентифікаційний номер кузова (VIN) був нанесений 

повторно. Первинний ідентифікаційний номер кузова (VIN) був 

знецінений нанесенням знаків «Х». 
 

Випадок 5. 

 
Рис. 5.1. MERCEDES BENZ C200 2016 
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Рис. 5.2. Детальне зображення ідентифікаційного номера кузова 
 

 

Рис. 5.3. Дублююча табличка з ідентифікаційним номером кузова 
 

 

Рис. 5.4. Інформація AUTOVIN 
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Рис. 5.5. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 
 

 

Рис. 5.6. Детальне зображення ідентифікаційного номера двигуна 

автомобіля, нанесеного спеціалізованим авторемонтним підприємством 
 

На запит до офіційного представника нам було надано 

підтверджуючу інформацію, що досліджуємий транспортний засіб 

придбаний та обслуговувався у офіційного дилера MERCEDES. В зв'язку 

з поломкою двигуна, було проведено гарантійну його заміну. Власнику 

було надано блок двигуна з номером «274A EISIUS38». Старий блок 

двигуна був наданий компанії. 



24 

Випадок 6. 

 
Рис. 6.1. Мотоцикл GEONX-PIT 125 PRO Enduro 

 

 
Рис. 6.2. Зображення ідентифікаційного номера рами на дублюючий 

табличці мотоцикла наданого на дослідження 
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Рис. 6.3. Детальне зображення номеру двигуна мотоцикла 

 

 
Рис. 6.4. Відповідь на запит про надання інформації. 

Номера шасі на мотоциклах GEON X PIT компанії «Emerald Trans Ship» 

розташовані тільки на табличках 
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Випадок 7. 

  
Рис. 7.1. VOLKSVAGEN PASSAT 2014 рік 

 

 

Рис. 7.2. Зображення ідентифікаційного номера кузова на дублюючий 

номерній табличці розташованої під переднім вітровим склом автомобіля 

наданого на дослідження 
 

 
Рис. 7.3. Детальне зображення анульованого ідентифікаційного номера 

кузова автомобіля 
 

 

Рис. 7.4. Зображення дублюючої таблички з позначеннями 

ідентифікаційного номера двигуна 
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Рис. 7.5. Детальне зображення номера двигуна автомобіля 

 

 
Рис. 7.6. Ідентифікаційний номер кузова при зчитуванні блоку управління 

двигуна прибором MaxiSсan 
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Рис. 7.7. Дати виготовлення комплектуючих транспортного засобу 

 

 
Рис. 7.8. Відповідь на запит про надання інформації FADA 
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Автомобіль придбаний з аукціону USA для продажу 

транспортних засобів – страхових, бувших у використанні, після ДТП. 

Транспортний засіб мав страховий випадок, ідентифікаційний номер 

кузова (VIN) був знецінений. 

Надані приклади можливо використовувати в судово експертній 

практиці при дослідженні маркувань аналогічних транспортних засобів. 

 

Література: 

1. Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и 

агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного 

производства, Санкт-Петербург, 2004. 

2. Ідентифікаційні позначення вантажних автомобілів іноземного 

виробництва, Київ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

ECOLOGICAL AND AESTHETIC POSSIBILITIES OF IRON ORE 

DEPOSITS IN KRIVBASS 

 

Baranov P. M., 

Doctor of Geological Sciences, Professor, Forensic expert 

Dnipropetrovsk Scientific Research Forensic Center 

of Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

Dnipro, Ukraine 

 

Shevchenko S. V., 

Candidate of Geological Sciences, Associate Professor, 

Head of Department of General and Structural Geology 

Dnipro University of Technology 

Dnipro, Ukraine 

 

The iron ore deposits of Kryvbas are one of the most important types 

of mineral resources in Ukraine, where 21 iron ore deposits are currently being 

developed. The explored reserves of all iron ores in Kryvbas amount to 21.8 

billion tons. Today the share of the entire metallurgical industry, together with 

Kryvbas, is up to 10 % of the country's gross domestic product (at one time – 

about 20 %). 

However, over time, the developed deposits become exhausted, which 

leads to a change in the geological environment: the relief changes, the natural 

circulation of underwater waters is disturbed, the wind rose changes due to an 

increase in the temperature balance, the soil layer is destroyed, etc. Ultimately, 

an unfavorable environment is created. 
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To improve the ecological situation in the region, such ecological and 

aesthetic projects are needed, as a result of which the geological environment 

should become economically attractive, environmentally friendly and 

aesthetically beautiful. 

A striking example is the spent rock salt deposit in Poland (Wieliczka 

Mine). In the XIII – early XX century, industrial salt production was 

continuously carried out here, and over time, the technologies and methods of 

extraction were improved, necessary for deeper horizons. Subsequently, it was 

decided to preserve such a rich historical and cultural heritage. The upper 

horizons of the mine were gradually transformed into a kind of underground 

museum. In order for the mine workings to acquire an aesthetic appearance and 

special attractiveness, artistic compositions were created from salt, reflecting 

the history of the development of mining, demonstrating prominent statesmen 

and historical figures, clergy, as well as the traditions and culture of the region. 

At present, the Wieliczka Mine is a cultural center, where scientific 

conferences, ceremonial (concerts, chamber music competitions) and healing 

(health day, healthy sleep, three hours of health) events are held. It became 

economically self-sufficient, which allows the mine to be kept in an 

environmentally friendly state, finding opportunities for the development of art 

and aesthetics. 

The Sterling Hill Mine (USA) began operating around 1739 and 

produced more than 11 million tons of zinc in 247 years. When it closed in 

1986, it was the last operating mine in New Jersey, but now the mine has 

become a popular attraction – about 75,000 people visit it annually, since this 

historic site was restored as a museum in 1990. This is a unique place on the 

planet. A wonderful and complex geological deposit is preserved here. 

Among the most impressive parts of the mine tour on Sterling Hill is a 

walk through the Rainbow Tunnel, which ends with a whole fluorescent room 

called the "Rainbow Room". Much of the route is illuminated by ultraviolet 
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light, which causes an explosion of glow, neon red and green colors from the 

bare zinc ore in the walls. Green indicates a separate type of zinc ore, 

represented by a mineral such as willemit. The color of the mineral can change 

dramatically in daylight – from typical pieces of reddish-brown to crystallized 

blue and green stones, but all options are fluorescently bright neon. 

This true museum of fluorescence occupies an area of 1,800 square 

feet with more than two dozen exhibits, some of which you can touch and 

experience for yourself. Even the entrance is impressive: more than 100 huge 

fluorescent samples of minerals cover the entire wall, illuminated by different 

types of ultraviolet light, demonstrating the luminescent capabilities of each 

type of mineral. For children there is a "cave", equipped with a fluorescent 

volcano and a medieval castle. In total, the museum exhibits more than 700 

items. The exhibition is so fascinating that its model is on display at the 

National Museum of Nature in Washington [1]. 

Thus, in order for a geological object (deposit) to acquire the status of 

a cultural and educational center, it must have an aesthetic appeal, which is 

inextricably linked with the history of deposit development, methods of mining, 

geological features of ore bodies, historical figures. 

Colored stones are one of the significant aesthetic aspects of such iron 

ore deposits. Industrial reserves of decorative jaspilites are of great scientific 

and commercial interest. We must also not forget about some of the reserves of 

tiger's eye, chalcedony, quartz, amethyst, calcite-dolomite, concretions of 

pyrite, calcite and other minerals of value to collectors around the world. 

The uniqueness and artistry of decorative jaspilites lies, first of all, in 

their colors. Topics can be both classical religious subjects and military-

patriotic ones, as well as contemporary events. Fire, sunset or sunrise, flowers, 

corals, volcanoes, magma, smoke, etc. – these are the associations that the artist 

sees in this stone. At the same time, the aesthetic properties of the stone excite 

and inspire, create a certain energy charge. 
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The study of jaspilites together with the manufacture of experimental 

products made it possible to reveal three laws of shaping in the design of 

natural colored stone, according to which the texture pattern depends on the 

direction of the cut plane, the size of the visible surface, and the geometric 

shape of the stone [2]. These laws allow you to control not only the texture 

pattern and color of jaspilite, but also create various physical (optical, aesthetic) 

effects. 

The development and formation of Kryvbasis closely connected with 

the metallurgical giants in Dnipro, KryvyiRih, Zaporizhia, etc. Therefore, the 

history of the Dnieper region is reflected in scientific works and in art products 

made from gems of iron ore deposits. 

The monograph "Gems of Ukraine" is dedicated to jaspilit and the 

possibility of its application in arts and crafts. Here are five projects of the 

"Jaspilitic Room" in various styles. It can become a visiting card of our entire 

region, and jaspilite – the national stone of Ukraine [3]. 

Thus, the developed iron ore deposits of Kryvbas have the opportunity 

to become not only an industrial, but also a cultural and educational center, 

where the 3E principle will be observed – aesthetics, economics, ecology. 
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Decision making is understanding as a special process of human 

activity aimed at choosing the best option from possible actions. However, the 

words “decision making” are often used in a more widespread sense. Speaking, 

for example, about making decisions by computers or robots, which makes 

decisions as a result of mathematical calculations. We will only consider tasks 

in which decision-making is carried out by a person. 

The methods of supporting a human in the decision-making process 

must have a theoretical foundation. Decision theory studies various aspects of 

the decision-making process, both by individuals and by groups of people. The 

development of this theory contributes to the development methods that can 

provide real help to people in the decision-making process. 

First of all, it should be point out that the theory of decision making, 

and especially the methods developed on its foundation, is an applied 

discipline, which is not a rigorous mathematical science such as optimization 

theory, but is based widely on knowledge about the people involved in the 

decision-making process [1]. Accordingly, understanding the essence of the 

decision-making process and human capabilities in this process is the basis for 

the creation and analysis of methods designed to support decision-makers. 
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In the decision-making process, people can play different roles. A 

person who chooses the best subject of action is usually called a decision-

maker (DM) [2]. 

The theory of multicriteria optimization (MO) serves as the basis for 

the development of decision support methods in the case when a decision is 

made according to several models. By themselves, MO theorems are not 

decision support means; to construct multicriteria methods, additional research 

is needed within the framework of decision-making theory. Furthermore, the 

concept of solving the MO problem in the theory and methods of MO are 

different. In the MO theory, it is common to consider a nondominated set in the 

space of criteria or a Pareto-effective in the space of decisions as a solution. In 

multicriteria methods, the solution of the MO problem is understood as a single 

point of the Pareto-effective set, which is preferable for the decision-maker [3]. 

Although sometimes in the MO methods it is required to find a small number of 

solutions that are interesting from the point of view of decision makers, in the 

further reasoning we will restrict ourselves to the case of a single solution. 

Since all points are nondominated sets in the space of criteria or a Pareto-

effective set in the space of decisions are equivalent from the MO theory, the 

decision-maker plays the main role in multicriteria decision assistance methods 

– it is based on taking into account the preferences of the decision-maker that 

the only Pareto-effective solution is found, which is considered the result of the 

selection process. 

Decision support techniques are designed to aid DM in choosing the 

most preferred Pareto-efficient solution. This raises the question arises as to 

what information about preferences a person can report confidently enough so 

that the answer will be conscious and when they are asked again, they will not 

be expressing an opinion that contradicts the initial one.  

It is interesting to consider what information might be required from 

DM in decision support procedures under multiple criteria. 
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У Законі України «Про музейну справу» зазначається, що музей 

як культурно-освітній та науково-дослідний заклад призначений для 

«вивчення, збереження, використання та популяризації музейних 

предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, 

залучення громадян до надбань національної та світової культурної 

спадщини» [2]. Відповідно до цього твердження основними напрямками 

роботи музею є культурно-освітня і науково-дослідна. 

Реалії сьогодення, спричинені карантинними заходами, 

унеможливлюють узвичаєну повсякденну роботу музеїв. Їхня діяльність 

все більше переходить у дистанційну форму з широким «використанням 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій», які забезпечують 

інтерактивну взаємодію суб’єктів пізнання і самостійну роботу з 
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інформаційними матеріалами [1, с. 13]. Проаналізуємо основні напрямки 

дистанційної діяльності, апробовані у Тилявському літературно-

меморіальному музеї У. Самчука, які, на нашу думку, ефективно можуть 

бути використані музейною спільнотою держави. 

Культурно-освітня діяльність музею спрямована на ознайомлення 

відвідувачів з історією його створення та розвитку, експозицією та 

предметами, пов’язаними з періодом життя письменника, популяризацію 

його творчості. Ефективними формами дистанційної роботи виступають 

віртуальні екскурсії по залах музею, заочне знайомство з біографією У. 

Самчука, самостійне опрацювання його літературного доробку, зокрема, 

за допомогою аудіокниг на YouTube (наприклад, перша книга роману 

«Волинь» на сайті https://www.youtube.com/watch?v=_qUxuFsV4ZU), 

аналіз дотичної інформації, яка розміщена на сайті музею, в друкованих 

та Інтернет-ресурсах, онлайн-спілкування за допомогою соціальних 

мереж Facebook, Instagram, Viber та ін. 

Важливим засобом реалізації культурно-освітньої діяльності 

може слугувати Путівник музею, проект якого підготовлений 

працівниками. З-поміж основних його розділів: «Український Гомер ХХ 

століття», «Куди тече річка», «Інтегральний трикутник топонімів: 

Дермань, Тилявка, Кременець», «Празький період творчості», 

«Повернення з європейської еміграції», «Друга європейська еміграція», 

«Канадський період творчості», «Вшанування імені письменника-

краянина». Репрезентований, у перспективі, в електронному і 

друкованому вигляді об’ємний інформативний матеріал, доповнений 

яскравими світлинами стане основним джерелом інформації про 

літературно-меморіальну установу. 

На відміну від заочної форми навчання, де контроль за вивченням 

матеріалу припадає на певний час, дистанційна освіта створює 

можливості для більш гнучкого графіка перевірки засвоєння пізнаваного 
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[4]. Якість такого моніторингу підвищується за допомогою використання 

інноваційних методичних форм, зокрема, тестового контролю та сучасних 

комп’ютерних програм для створення тестів і тестування, наприклад, 

MyTest [3]. Наведемо приклад тестових завдань для комп’ютерної 

перевірки засвоєння компетенцій з одним варіантом правильної відповіді 

за творами У. Самчука «Волинь» і «Марія»: 

- Про яку річку мовиться у першому томі трилогії «Волинь» ‒ « Куди 

тече та річка». Вкажіть її назву. А – Іква; Б – Вілія; В – Лебедівка; Г – 

Устя. 

- Усі події трилогії відбуваються протягом: А – одного року; Б – п’яти 

років; В – десяти років; Г – двадцяти років. 

- Яка ідейно-тематична основа роману «Марія»? А – голод 1921‒1922 

рр.; Б – колгоспне життя у першій п’ятирічці; В – голодомор 1932‒1933 

рр; Г – втілення в образі головного персонажу Марії образу неньки – 

України. 

Основними напрямками науково-дослідної діяльності 

літературно-меморіального музею У. Самчука є з’ясування невідомих 

фактів біографії письменника, вивчення його творчості за наявними в 

експозиції літературними, публіцистичними та епістолярними працями, 

дослідження впливу громадсько-політичної та літературної діяльності на 

подальший розвиток української національної свідомості, координація 

пізнавальних, наукових і просвітницьких дій учнівської молоді та 

зацікавленого населення мікрорайону закладу. Ця робота здійснюється 

переважно в дистанційному режимі. 

Для прикладу наведемо результати дослідження працівників 

музею національних мотивів публіцистичної творчості У. Самчука, за 

матеріалами редакторських передовиць газети «Волинь» за 1941‒42 рр, 

що знаходяться у фондах Тилявського літературно-меморіального музею 

У. Самчука, які були репрезентовані в рамках ІІІ Міжнародної науково-
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практичної дистанційної конференції «Актуальні проблеми сучасної 

науки» (м. Київ, 30‒31 липня 2020 р.), організованої Міжнародним 

центром науки і досліджень й оприлюднені в електронному і друкованому 

вигляді. З-поміж основних висновків: 

1. Редакторські статті У. Самчука до часопису «Волинь» чітко 

структуровані, зрозумілі, написані колоритною українською мовою. 

2. Об’єктивність фактажу забезпечується широким використанням 

історичного і сучасного матеріалу, аналітикою дослідження і викладу. 

3. Включення у німецьку політичну систему допускало творчу, 

редакційну та ін. діяльності тільки у лояльності до окупаційного режиму, 

пор. співіснування українських наукових і літературних діячів із 

Радянською владою. Разом з тим у кожній з публіцистичних праць У. 

Самчука можна виділити українські національні мотиви, які 

еволюціонують від обережних фраз «наша (тобто українська) школа», 

«наша дітвора», «наша життєва сила» до філософських висловів 

«національне господарство», «національна зрілість» і, нарешті, до 

відкритих узагальнень типу: «ми українці», «український народ», 

«Україна як частина Європи». Позитивними є методичні рекомендації 

публіциста щодо життя українців під час окупації, навчання й акумуляції 

фізичних, творчих сил й українського духу для подальшої боротьби за 

незалежність. 

Результати дистанційної творчої діяльності школярів мікрорайону 

літературно-меморіального музею знайшли своє відображення у першому 

випуску літературного альманаху «Юнацтво» [5]. Символічно, що його 

випуск став своєрідною естафетою поколінь, адже на початку 20-х років 

минулого століття Кременецькі гімназисти спільно з юним Уласом 

видавали однойменний рукописний збірник. Наведемо деякі рядки з 

учнівських дописів: Є. Вінічук: «Письменник Улас Самчук – гордість 

нашого краю», Г. Марценюк: «Його талант належить до тих, яких тільки 
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кілька видає з себе народ на століття і які творять велику літературу», В. 

Терещук: «Енергія творів Уласа Самчука настільки сильна, що здатна 

істотно вплинути на мільйон молодих людей і таким чином суттєво 

сприяти формуванню національної свідомості, вихованню активної 

самостійної особистості», О. Борговський: «Надто гостро сприймав Улас 

Самчук усі історичні події, які переживала Україна, його рідна сторона у 

ХІХ‒ХХ століттях і задавав собі питання: «Чому так сталося, що ж 

відбувається з Україною?», Т. Трачук: 

«Твоя Волинь – не тільки синь води 

І непокірний у корінні дерен. 

Вона – твоє народження й сліди, 

Що бережуть їх Тилявка і Дермань». 

Підсумовуючи зауважимо, що визначені законодавчо основні 

напрямки діяльності літературно-меморіального музею успішно 

реалізуються шляхом використання різноманітних форм дистанційної 

освіти і є широким полем для творчої діяльності музейних працівників, 

мовознавців та українознавців. 
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ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ 

 

Свистун Н. О., 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри загального мовознавства і слов’янських мов 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

 

В умовах сучасних європейських орієнтирів здобувачі вищої 

освіти у галузі філології повинні чітко розуміти предмет, структуру і роль 

лінгвістики у формуванні сучасної наукової картини світу, мати уявлення 

про походження мови, принципи і механізми її функціонування й 

розвитку, системний і антропоцентричний підходи в мовознавстві; 

усвідомлювати роль мови в житті соціуму, розвивати необхідні 

лінгвістичні компетенції тощо. 
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Курс «Порівняльна граматика слов’янських мов», пропонований 

здобувачам вищої освіти, має за мету порівняльне вивчення у певній 

внутрішньо зумовленій системі фонетичних, граматичних, лексико-

фразеологічних і словотвірних явищ слов’янських мов; наукове розуміння 

особливостей звукової, лексико-фразеологічної, граматичної будови мов 

слов’янського світу, закономірностей їх розвитку. Навчальна дисципліна 

як синтезуючий курс узагальнює і доповнює знання студентів про 

структуру й специфіку функціонування різнорівневих одиниць 

слов’янських мов, що дозволяє глибше усвідомити місце української мови 

серед інших мов слов’янського світу.  

Для вивчення дисципліни «Порівняльна граматика слов’янських 

мов» здобувачі вищої освіти повинні оволодіти необхідними знаннями й 

вільно застосовувати їх при виконанні практичних завдань (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Навчальний контент дисципліни «Порівняльна граматика 

слов’янських мов» 
 

 Теми Результати навчання 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ ЯК 

НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА 

ДИСЦИПЛІНА. ОСОБЛИВОСТІ 

ГРАФІКИ ТА ЗВУКОВОЇ 

СИСТЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ 

МОВ 

 

1 Тема 1 

Порівняльна граматика 

Знати: трактування дефініції 

«порівняльна граматика», 
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слов’янських мов як наукова і 

навчальна дисципліна 

«порівняльно-історичний 

метод»; виникнення і розвиток 

порівняльно-історичного 

мовознавства; історію 

наукового вивчення 

слов’янських мов; 

характеризувати стан і 

проблеми сучасного розвитку 

слов’янського мовознавства 

2 

Тема 2 

Праслов’янська мова – генетична 

основа мов слов’янського світу 

Знати генетичну й типологічну 

спорідненість слов’янських 

мов, загальну характеристику їх 

розвитку; відомості про сучасні 

слов’янські мови; розвиток 

фонетичних, лексичних і 

граматичних 

спільнослов’янських форм у 

слов’янських мовах 

3 

Тема 3 

Графіка. Орфографія. Орфоепія 

Здійснювати порівняльний 

аналіз алфавітів слов’янських 

мов; знати особливості 

орфографії та орфоепії 

сучасних слов’янських мов; 

складоподіл; акцентуаційні 

закономірності слов’янських 

мов 

4 
Тема 4 

Фонетика 

Знати формування системи 

вокалізму та консонантизму 

слов’янських мов на 



45 

праслов’янській основі; 

здійснювати порівняльний 

огляд найголовніших 

фонетичних явищ у системі 

голосних і приголосних звуків 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ. 

МОРФЕМНА, СЛОВОТВІРНА Й 

ГРАМАТИЧНА БУДОВА 

СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

 

5 

Тема 5 

Лексика. Фразеологія 

Характеризувати слово як 

структурну одиницю мови. 

Здійснювати порівняльну 

характеристику спільних і 

відмінних рис у 

фразеологічному фонді 

слов’янських мов  

6 

Тема 6 

Морфеміка 

Здійснювати порівняльну 

характеристику спільних і 

відмінних рис у морфемній 

будові слов’янських мов  

7 

Тема 7 

Словотвір 

Здійснювати порівняльну 

характеристику способів 

словотворення у слов’янських 

мовах 

8 Тема 8 

Граматика. Морфологія 

 Знати основні риси 

морфологічної будови 
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слов’янських мов; здійснювати 

порівняльну характеристику 

засобів вираження граматичних 

значень і граматичних форм у 

слов’янських мовах; 

аналізувати самостійні та 

службові частини мови в 

слов’янських мовах 

9 

Тема 9 

Граматика. Синтаксис 

Здійснювати порівняльну 

характеристику синтаксичної 

організації словосполучень, 

простих і складних речень у 

слов’янських мовах 

10 
Тема 10 

Стилістика 

Характеризувати стилістичні 

засоби слов’янських мов на 

різних структурних рівнях 
 

Для оптимізації освітнього процесу нами підготовлений 

навчально-методичний комплекс, який чи не найкраще послужить 

студентам для оволодіння матеріалом, у тому числі й в умовах 

дистанційного навчання, адже в ньому міститься силабус, нормативна і 

робоча програми, глосарій термінів, короткі лекції, плани практичних 

занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, зразки тестів, 

перелік запитань для самоконтролю тощо. Крім того, здобувачі вищої 

освіти можуть послуговуватися працями відомих учених-лінгвістів [1; 2].  

Завершується вивчення курсу виконанням індивідуального 

науково-дослідного завдання, яке включає опрацювання наукових праць 

із проблем порівняльної граматики та погляди вчених на різні питання і 

аспекти науки; індивідуальні проблемно-пошукові завдання (виконання 
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вправ, опрацювання текстів у зіставному аспекті, особливості мовних 

засобів на різних структурних рівнях, складання презентацій) тощо. 

Отже, в реаліях сучасних освітніх траєкторій, у тому числі в 

умовах дистанційного навчання, основна мета – удосконалити 

компетентність філолога: розвинути здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, генерування нових ідей; до пошуку, систематизації та 

критичного аналізу інформації з різних джерел; поглибити знання у галузі 

філології, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних 

і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових 

філологічних знань, оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму. 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН З 

ПРОТИДІЇ АГРЕСІЇ 

 

Алімов О. Ю., 

старший судовий експерт відділу 

дослідженьу сфері інформаційних технологій 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

Російська Федерація здійснює збройну агресію проти України, 

супроводжуючи це цинічними і протиправними вимогами щодо зміни 

конституційного ладу України та відмови України від обраного 

цивілізаційного курсу, орієнтованого на співпрацю з ЄС та НАТО з 

перспективою повного членства в цих організаціях [1]. 

Вчинивши збройну агресію проти України, Російська Федерація 

грубо порушила свої зобов’язання, встановлені такими міжнародними 

актами: 

1. Частинами третьою та четвертою статті 2 Статуту Організації 

Об’єднаних Націй і Статуту Міжнародного Суду, відповідно до якого 

держави-члени повинні розв’язувати будь-які спори мирними засобами та 

утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її 

застосування [2]. 

2. Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України 

до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, 

який зафіксував зобов’язання Російської Федерації, Сполученого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
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Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів 

Америки [3]. 

3. Частиною першою розділу ІІІ Заключного акта Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі, підписаний 1 серпня 1975 року в Гельсінкі, 

відповідно до якого її держави-учасники визнають непорушними кордони 

всіх держав у Європі та утримуються від будь-яких дій, спрямованих на 

захоплення частини або всієї території будь-якої держави-учасника [4]. 

4. Статтею 2 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією, ратифікований обома сторонами 14 

січня 1998 року, згідно з яким Україна та Російська Федерація відповідно 

до положень Статуту ООН і зобов’язань за Заключним актом Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність 

одна одної і підтверджують непорушність кордонів, що існують між ними 

[5]. 

Наслідком збройної агресії Російської Федерації проти України 

стала нелегітимна воєнна окупація і подальша незаконна анексія території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – невід’ємної 

складової державної території України, воєнна окупація значної частини 

державної території України у Донецькій та Луганській областях.  

Постійним органом, уповноваженим здійснювати юрисдикцію 

щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають 

занепокоєння міжнародного співтовариства та зазначений в Римському 

Статуті є Міжнародний кримінальний суд. 

Статут Міжнародного кримінального суду (далі – МКС) є 

найбільш повним джерелом міжнародного кримінального права. 

Стаття 5 (1) (d) Статуту говорить, що МКС має юрисдикцію над 

усіма серйозними міжнародними злочинами, в тому числі злочином 

агресії. Римський Статут Міжнародного кримінального суду спрямований 

на зміцнення верховенства права в міжнародних відносинах, вимагаючи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
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від осіб, які порушили обов’язки по відношенню до міжнародного 

співтовариства, постати перед незалежною міжнародною судовою 

установою та понести відповідальність за свої вчинки [6]. 

Україна не є повноцінною державою-учасником МКС. Однак, 

відповідно до положень Римського статуту, будь-яка держава, яка не 

підписала статут, може в односторонньому порядку визнати компетенцію 

суду розслідувати злочини, скоєні на його території. 

Користуючись цією можливістю, Україна в два етапи визнавала 

компетенцію МКС. Спочатку в квітні 2014 року Посольство України 

подало в МКС заяву про визнання Римського статуту щодо злочинів, 

здійснених в період Майдану – з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 

року [7, 8]. 

А 8 вересня 2015 року український МЗС подав до МКС заяву про 

визнання юрисдикції суду: «…з метою виявлення, переслідування та 

судового переслідування винних і співучасників діянь, вчинених на 

території України з 20 лютого 2014 року» [8, 9]. 

У підсумку, з подачі глави МЗС України, МКС отримав права 

розслідувати всі злочини в Україні, які віднесені до компетенції суду – 

військові злочини, геноцид тощо [10]. 

Попереднім розслідуванням збройної агресії Російської Федерації 

проти України займається Канцелярія Прокурора МКС.  

За цей час Канцелярією Прокурора МКС було опубліковано три 

річних звіти в 2016, 2018 та 2019 роках щодо ситуації в Криму та на сході 

України. 

Відповідно до параграфу 158 Звіту про дії по попереднім 

розслідуванням за 2016 ситуація на території Криму рівнозначна 

міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською 

Федерацією та рівнозначна триваючому стану окупації. Встановлення 

факту правомірності початкової інтервенції, яка спричинила за собою 
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окупацію, не потрібно. Для цілей Римського статуту збройний конфлікт 

може бути міжнародним за своєю суттю, якщо одна або більше держав 

частково або повністю окуповують територію іншої держави незалежно 

від того, чи супроводжується окупація збройним опором. 

Згідно з параграфом 184 цього Звіту необхідне більш обширне 

дослідження, зосереджене на розгляді і оцінці відомостей, що мають 

відношення до встановлення наявності (або відсутності) міжнародного та 

(або) не міжнародного збройного конфлікту в східній Україні, а також на 

аналізі більш конкретних передбачуваних діянь, які можуть становити 

злочини, що підпадають під дію статті 5 Статуту. 

У період з квітня 2014 року по червень 2016 року в зоні бойових 

дій загинуло до 2 000 мирних жителів, в основному (85-90 %) в результаті 

артилерійського обстрілу населених пунктів як в зонах, контрольованих 

урядом, так і на територіях під контролем військових угруповань 

(параграф 178 Звіту 2016) [11]. 

В Звіті про дії по попереднім розслідуванням за 2018 рік 

відповідно до параграфу 68 ситуація з Кримом не змінилася, МКС оцінює 

її як «окупацію» і «міжнародний збройний конфлікт», а сутність 

конфлікту на Донбасі МКС оцінює двояко. З одного боку, має місце 

неміжнародний (тобто внутрішній) збройний конфлікт. Збройні групи, що 

діють на сході України, включаючи «ЛНР» і «ДНР», досить організовані, 

щоб розглядатися як сторони не міжнародного збройного конфлікту. 

Однак з 14 липня 2014 року на сході України, паралельно з 

неміжнародного конфлікту, має місце міжнародний збройний конфлікт. 

Це відноситься до прикладів прямого військового протистояння між 

збройними силами Російської Федерації і України (параграф 72 Звіту 

2018). 

За період з квітня 2014 року по серпень 2018 року принаймні 2 

737 осіб загинуло в ході збройного конфлікту на сході України тобто 
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кількість загиблих зросла в порівняні зі Звітом 2016 (параграф 83 Звіту) 

[12]. 

Згідно зі Звітом за 2019 кваліфікація ситуації в Криму: 

однозначно існує стан окупації та міжнародний збройний конфлікт 

(параграф 270 Звіту). Тобто позиція Канцелярії Прокурора МКС про 

кваліфікацію ситуації в Криму є чіткою і однозначною. 

Кваліфікація ситуації на Донбасі, Канцелярії Прокурора МКС 

залишається на позиції паралельної кваліфікації збройного конфлікту на 

Донбасі (і міжнародний збройний конфлікт, і неміжнародний збройний 

конфлікт (параграф 266 Звіту). Канцелярія Прокурора МКС продовжує 

аналізувати здійснювала / чи здійснює Російська федерація загальний 

контроль над антиурядовими організованими збройними групами на 

Донбасі з метою з'ясувати, чи існує на Донбасі один єдиний міжнародний 

збройний конфлікт. З метою кваліфікацій ситуації на сході України, 

Канцелярія Прокурора МКС аналізувала відповідні положення статті 8 

Римського статуту, що стосуються як міжнародного конфлікту так і 

неміжнародного конфлікту (параграф 277 Звіту), і тому подає перелік 

можливих злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних під час 

окупації Криму і збройного конфлікту на Донбасі (параграфи 272, 273, 

279, 280 Звіту). 

Відповідно до параграфу 274 Звіту за 2019 період з квітня 2014 

року по серпень 2019 року зафіксовано 3339 загиблих у конфліктних 

ситуаціях між цивільними особами на сході України. За динамікою 

загиблих під час збройної агресії на сході країни ми бачимо, що більшість 

загиблих серед цивільних осіб, сталися особливо в перші два роки 

конфлікту внаслідок обстрілів населених пунктів, як на підконтрольній 

уряду території, так і на територіях, що контролюються збройними 

групами [13]. 
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З вищевказаного можна зробити висновок, що з попереднього 

вивчення (попереднього розслідування) ситуації на Донбасі збройний 

конфлікт там не буде остаточно кваліфікований і це буде робити вже 

інший підрозділ Офісу Прокурора на етапі вже повноцінного 

розслідування. Для цього Офіс Прокурора зараз займається питанням 

прийнятності справ, тобто, по суті питанням аналізу комплементарності. 

Це вже робота над останньою третьою фазою попереднього вивчення / 

попереднього розслідування. Метою цієї роботи в 2020 році буде досягти 

можливості Прокурору зробити висновок про відкриття повноцінного 

розслідування ситуації в Криму і на Донбасі. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТРОНОВ 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО (НЕСМЕРТЕЛЬНОГО) ДЕЙСТВИЯ 

 

Головня Ю. И., 

старший судебный эксперт 

отдела исследований оружия лаборатории 

криминалистических видов исследований 

Днепропетровский научно-исследовательский 

экспертно-криминалистический центр 

Министерства внутренних дел Украины 

г. Днепр, Украина 

 

В современных условиях значительную общественную опасность 

представляют преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 263, ст. 2631 УК Украины). 

Широкое распространение в преступной среде получили пистолеты, 

предназначенные для стрельбы патронами травматического 

(несмертельного) действия. Анализ судебной практики показывает, что 

перспектива уголовного производства по указанным преступлениям 

напрямую зависит от решения вопроса о принадлежности патронов, 

снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) 
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действия к категории травматических патронов, возможности 

использования данных патронов в качестве боеприпасов и определения 

способа их изготовления. 

С распространением в Украине практики релоадинга патронов и 

отсутствие государственного регулирования на законодательном уровне 

обращения патронов, снаряженных эластичными снарядами 

травматического (несмертельного) действия привело к тому, что среди 

таких патронов появились так называемые «усиленные» травматические 

патроны, которые при их применении представляют значительную 

общественную опасность. «Усиленные» травматические патроны 

достаточно легко можно приобрести в специализированных магазинах 

или изготовить самостоятельно, без разрешения по требованиям 

заказчика. В настоящее время в обществе вопросы оценки возможности 

использования их в качестве боеприпасов и принадлежности их к 

боеприпасам замалчиваются. 

При квалификации преступлений по ст. 263 в части определения 

«ношения, хранения, приобретения, передачи либо сбыта», ст. 2631 УК 

Украины в части «незаконного изготовления» боеприпасов, судебная 

практика сталкивается с трудностями при оценке экспертных заключений, 

когда патроны, которые снабжены эластичными снарядами 

травматического (несмертельного) действия, признаются экспертами 

боеприпасами к короткоствольному гладкоствольному оружию с 

неоднозначным способом изготовления. 

Отсутствие однозначного (исчерпывающего) определения 

термина «боеприпасы» для этой категории патронов в нормативных актах, 

порождает проблемы методического характера. Так, патроны 

травматического (несмертельного) действия исследуются по общей 

методике исследования патронов, без учета особенностей их конструкции, 
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а именно не учитывается их снаряжение эластичными снарядами 

травматического (несмертельного) действия и релоадинга патронов. 

Методикой исследования боеприпасов огнестрельного 

стрелкового оружия на Украине [1, с. 6-7] определено пять способов 

изготовления патронов, которые, на наш взгляд, в настоящее время 

требуют пересмотра, изменения и дополнения. Так, с распространением 

релоадинга патронов возникает вопрос определения критериев, по каким 

устанавливается способ изготовления патронов травматического 

(несмертельного) действия, что в свою очередь влияет на установление 

объективной стороны преступлений, предусмотренного ст. 263, ст. 263-1 

УК Украины в части незаконного изготовления боеприпасов, а также на 

законодательно закрепленный Порядок изготовления, приобретения, 

хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, 

пневматического, холодного и охолощена оружия, устройств 

отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных 

резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными 

снарядами несмертельного действия и патронов к ним [3]. 

Экспертная практика свидетельствует о том, что эксперты при 

определении способа изготовления патронов травматического 

(несмертельного) действия сталкиваются с проблемой установления 

соответствия характеристик исследуемых патронов и их составных 

элементов со справочными данными и неоднозначно оценивают на 

поверхности патронов следы инструментов и приспособлений, 

применяемых при их снаряжении. Так, при проведении исследования 

патронов травматического (несмертельного) действия, с одинаковой 

маркировкой, согласно которой патроны изготовлены в Украине, 

попадаются патроны с различной навеской пороха и массой эластичного 

снаряда. При этом отсутствие в распоряжении эксперта справочных 

данных сертифицированных патронов травматического (несмертельного) 
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действия отечественного производства не позволяет провести сравнение 

размерных и весовых характеристик этих патронов. 

По сути, эксперт в ходе исследования может определить только 

способ изготовления элементов патронов и соответствие их снаряжения 

основным правилам, а о способе их снаряжения (изготовления) он 

утверждать однозначно не может, потому что условия снаряжения 

патронов травматического (несмертельного) действия одинаковы как при 

их изготовлении на промышленных линиях, так и на патронно-сборочных 

устройствах (далее – ПСУ) или небольших специальных устройствах в 

«домашних» условиях в ходе релоадинга патронов [4, с. 107]. 

С учетом возможности достаточно легкого снаряжения патронов 

травматического (несмертельного) действия при отсутствии однозначной 

оценки следов инструментов при их снаряжении предлагается при 

проведении экспертизы решать вопрос не о способе их изготовления, а о 

способе их снаряжения, что исключит возможность дачи ложных 

выводов. При этом, учитывая конструктивные особенности патронов 

травматического (несмертельного) действия и особенности их 

изготовления, предлагается следующая классификация способов 

снаряжения патронов: 

- промышленный способ снаряжения патронов; 

- снаряжения патронов с использованием патронно-сборочных 

устройств; 

- самодельный способ снаряжения патронов. 

При этом считать, что: 

- при промышленном способе снаряжения патронов используются 

составные части промышленного производства с соблюдением всех 

требований соответствующих стандартов или определенных технических 

условий; 
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- при снаряжении патронов с помощью ПСУ используются составные 

части патронов промышленного производства с соблюдением основных 

требований соответствующих стандартов или определенных технических 

условий; 

- при самодельном способе снаряжения патронов отсутствует 

соблюдения каких-либо стандартов или технических условий, как с 

использованием отдельных частей патронов промышленного 

производства при наличии на них следов грубой механической обработки, 

возникших при их снаряжении, так и с использованием отдельных частей 

патронов самодельного изготовления. 

Надо заметить, что предложенный вариант решения этой 

проблемы не противоречит требованиям Протокола против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 31.05.2001, к которому присоединилась 

Украина в 2013 году [2]. Так, в ч. 4 ст. 3 Протокола ООН указано: 

«d) «незаконное изготовление» означает изготовление или сборка 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или 

боеприпасов», где под сборкой патронов следует понимать их 

снаряжения. 

Подводя итог, следует отметить, что: 

- при исследовании патронов травматического (несмертельного) 

действия остро стоит проблема установления способа их изготовления; 

- проблема актуальная и требует скорейшего решения на 

законодательном и практическом уровне; 

- качество патронов данной категории, а в свою очередь и безопасность 

их использования зависит от способа их изготовления (снаряжение), 
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использованного при их производстве оборудования и технических 

условий производства; 

- судебная практика сталкивается с трудностями при оценке экспертных 

заключений, когда патроны, снаряженные эластичными снарядами 

травматического (несмертельного) действия, признаются экспертами 

боеприпасами к короткоствольному гладкоствольному оружию; 

- в Украине сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, 

существует запрет на незаконное изготовление (снаряжение) патронов, а с 

другой стороны не существует никаких ограничений на устройства для их 

самодельного изготовления (снаряжение); 

- с распространением релоадинга патронов необходимо пересмотреть 

классификацию способов изготовления патронов и самого термина 

«изготовление» патронов; 

- при решении вопроса о способе изготовления патронов 

травматического (несмертельного) действия необходимо решать вопрос 

об их способе снаряжения, а не о способе изготовления. 
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МІЛІТАРИСТСЬКІ ВІДХОДИ НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Кірін Р. С., 

доктор юридичних наук, доцент, 

провідний науковий співробітник 

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень 

імені В. К. Мамутова НАН України» 

м. Київ, Україна 

 

За ініціативи Генеральної Асамблеї ООН щорічно 6 листопада 

відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 

середовища під час війни та збройних конфліктів. Його мета – привернути 

увагу до екологічних наслідків війни і важливості відмови від безглуздо 

заподіяної шкоди екосистемам у прагненні досягти військових цілей. 
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Фахівці Української Гельсінської спілки з прав людини 

справедливо зазначають, що наслідками збройного конфлікту на сході 

України, окрім людських втрат, є значна шкода екосистемам та 

природним ресурсам, завдана у результаті порушення міжнародних 

принципів та національного законодавства. Екологічна ситуація Донбасу, 

тривалий час перебуваючи у кризовому стані, в період воєнних дій набула 

ознак екологічної катастрофи [1, с. 5]. 

Аналізуючи відкриті джерела інформації (повідомлення та 

публічні звіти державних органів, громадських організацій, публікації у 

ЗМІ, Інтернеті, соціальних мережах, звітах доповідях, наукових статтях 

тощо) автори узагальнили різні види шкоди, завданої довкіллю збройним 

конфліктом, представивши їх за такими групами [1]: 1) використання 

об’єктів природи як військових об’єктів; 2) пошкодження: - водогонів та 

очисних споруд; - ЛЕП, які постачають електроенергію до екологічно 

важливих об’єктів; - об’єктів промисловості; 3) затоплення шахт, 

незаконний видобуток корисних копалин; 4) завдання шкоди: - 

сільськогосподарським підприємствам і угіддям; - територіям і об’єктам 

природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ). 

Г. І. Балюк і О. А. Шомпол у своїй публікації доводять й 

обґрунтовують пропозиції стосовно того, що масштабність завдання 

екологічної шкоди та приховані екологічні загрози актуалізують 

необхідність дослідження національних і міжнародно-правових проблем 

правового регулювання охорони довкілля і забезпечення екологічної 

безпеки під час збройного конфлікту. Такий стан речей зумовлює пошук 

зовсім нових, новаційних форм впливу міжнародних структур, 

міжнародних норм права та національного законодавства на суспільні 

відносини у сфері охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, 

які виникають в умовах збройних конфліктів [2, с. 157]. 

Узагальнюючи результати дослідження, О. А. Грицан відзначає 
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[3, с. 24], що з середини ХХ ст. у міжнародному гуманітарному праві 

почали з’являтися перші норми, безпосередньо спрямовані на захист 

навколишнього середовища під час збройних конфліктів, й акцентує увагу 

на наступних особливостях: - їх поява зумовлена, передусім, 

усвідомленням, що шкода, завдана довкіллю, неминуче тягне за собою 

негативні наслідки для життя і здоров’я населення як воюючих сторін, так 

і нейтральних держав, а в певних випадках – і майбутніх поколінь; - 

норми гуманітарного права в цій сфері в багатьох аспектах є 

недосконалими, і в результаті – не завжди ефективними; - реальні 

можливості для захисту довкілля у ситуаціях збройних конфліктів може 

забезпечити лише застосування норм гуманітарного права в комплексі з 

іншими галузями, в першу чергу – правом навколишнього середовища. 

Отже, науковці сходяться у висновках, згідно із якими, по-перше, 

військові дії завдають суттєвої шкоди всім складовим навколишнього 

природного середовища (далі – НПС), і, по-друге, дієвість наявного 

національного та міжнародно-правового забезпечення цієї сфери має 

очевидний потенціал для вдосконалення. Крім того, спостерігається явно 

недостатня увага до оцінки та розробки шляхів, у тому числі правових, 

вирішення проблеми екологічної реабілітації постконфліктних територій 

через управління мілітаристськими відходами. 

Навіть сучасна Стратегія екологічної політики [4] не згадує про 

такий вид відходів ані в розділі «Екологічні проблеми Донбасу», ані в 

розділі «Управління відходами», хоча й відзначається, що військовими 

діями, руйнацією інфраструктури та екологічно небезпечних підприємств 

на тимчасово окупованій території України порушено екологічну 

рівновагу, що: а) призвело до небезпечних змін стану довкілля; б) 

спричинило шкоду здоров’ю; в) порушило безпеку життєдіяльності для 

п’яти мільйонів населення на території близько 30 тисяч квадратних 

кілометрів. 
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При цьому основними екологічними загрозами визнано: 

1) затоплення шахт та можливість виходу токсичних шахтних вод на 

поверхню, проникнення у підземні води; 

2) загроза потрапляння їх до річки Сіверський Донець та Азовського 

моря; 

3) припинення роботи очисних споруд та пошкодження сховищ 

токсичних та радіоактивних відходів; 

4) пошкодження територій ПЗФ; 

5) забруднення атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами 

внаслідок вибухів боєприпасів; 

6) знищення ландшафтів та рослинності у зв’язку з використанням 

військової техніки та будівництвом оборонних споруд; 

7) знищення значних площ лісів унаслідок викликаних воєнними діями 

пожеж та неконтрольованих рубок. 

Протягом останніх років на зазначених територіях практично 

відсутня можливість для оцінки пошкоджень природних комплексів та 

промислових об’єктів, проведення необхідних ремонтних і 

відновлювальних робіт, а також здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони НПС. 

Категорія мілітаристських відходів залишилася поза сферою дії й 

законопроєкту про управління відходами, прийнятого 21.07.2020 в 

першому читанні [5]. 

Натомість цей вид відходів має достатньо розгалужену 

внутрішню диференціацію. Преш за все йдеться про воєнні відходи, серед 

яких найбільші групи складають нерозірвані боєприпаси та зруйнована 

військова і допоміжна техніка та її залишки, 

Згідно із Інструкцією з обліку військового майна (розділ Х 

«Особливості обліку військового майна під час ведення Збройними 

Силами воєнних дій, їх участі в антитерористичних операціях, 
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міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки») [6] якісний 

(технічний) стан військового майна, яке знаходиться у військових 

частинах зі складу угруповань військ (сил), які безпосередньо знаходяться 

в зоні (районі) ведення бойових дій, обліковується за ступенями 

придатності: 1) озброєння та військова техніка – придатні, потребують 

ремонту, непридатні; 2) інше військове майно – придатне або непридатне. 

Окрему групу відходів складають медичні відходи, що 

утворюються під час ведення бойових дій. Відповідно до приписів 

медичного законодавства [7], медичні відходи поділяються на такі 

категорії: - категорія А – епідемічно безпечні медичні відходи; - категорія 

В – епідемічно небезпечні медичні відходи; - категорія С – 

токсикологічно небезпечні медичні відходи; - категорія D – радіологічно 

небезпечні медичні відходи. 

Загальне погіршення житлово-комунального обслуговування та 

послаблення природоохоронної діяльності в зоні конфлікту та на 

постконфліктних територіях торкнулося і власне системи поводження з 

відходами, насамперед у населених пунктах уздовж лінії зіткнення, де 

головна проблема становить боротьба із загорянням сміття на полігонах. 

Ситуація ускладнюється також і великою кількістю зруйнованих 

та пошкоджених унаслідок бойових дій будівель та споруд, залишки яких 

також потребують утилізації, що вимагає виділення додаткових площ та 

оцінки впливу на довкілля для наземного або ж для підземного 

захоронення будівельних відходів. 

Ще одна причина мілітаристського забруднення – величезні 

неконтрольовані поховання, що залишаються на місцях збройних 

конфліктів. При розкладанні величезного числа трупів утворюються 

отрути, що з дощами чи ґрунтовими водами потрапляють у водойми, 

отруюючи їх. Ці ж отрути гублять тварин і на місці поховання. Вони тим 

більше небезпечні, що їхня дія може початися як відразу, так і тільки 
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через багато років і до того ж буде тривати теж не один рік. 
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Пред’явлення для впізнання має відповідну процесуальну 

урегульованість в чинному Кримінальному процесуальному кодексі 

України (далі КПК), а саме в ст. 228-232, 355 КПК і є досить 

розповсюдженою в практиці досудового розслідування слідчою 

(розшуковою) дією. Але в науковій літературі вчені до визначення 

поняття та розуміння сутності пред’явлення для впізнання, тлумачення 

процесуальних вимог і правил, тактичних прийомів його підготовки й 

проведення та фіксування отриманих результатів і їх оцінки все ще 

підходять по-різному. 

Пред’явлення для впізнання проводиться у разі необхідності 

надати особі можливість впізнати серед людей чи речей, які їй 

пред’являються, ті, що вона бачила раніше, і які стосуються вчиненого 

злочину. Процес вчинення злочину супроводжується утворенням різних 

слідів на предметах матеріального світу та у пам’яті людей. Завданням 

слідчого є виявити такі відображені сліди і використати їх для 

ідентифікації об’єктів, які брали участь у слідоутворенні. Пізнання події, 

що розслідується, здійснюється за матеріально зафіксованими 

відображеннями на предметах і за слідами пам’яті людини. А тому в ході 

пред’явлення для впізнання здійснюється криміналістична ідентифікація 

за ідеальними відображеннями. Таким чином, пред’явлення для впізнання 
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– це один із способів ототожнення об’єктів за ідеальними відображеннями 

(слідами пам’яті) у кримінальному провадженні [1, с. 7]. 

Так на думку деяких вчених, пред’явлення для впізнання – це 

самостійна слідча (процесуальна) дія, яка проводиться з метою 

встановлення тотожності, подібності або відмінності наданих для 

ознайомлення декількох предметів або окремих осіб з тими, які очевидець 

(свідок, потерпілий, підозрюваний) сприймав за певних обставин 

розслідуваної події [2, с. 48; 3, с. 447; 4, с. 450; 5, с. 171]. 

Чинне законодавство виділяє проведення такої слідчої дії, як 

пред’явлення для впізнання речей особи та трупа. Також можна виділити 

пред’явлення для впізнання в натурі (ст. 228, 229, 230 КПК України), в 

умовах поза візуального та аудіо спостереження (п.4,5 ст. 228 КПК 

України), в режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення 

(ст. 232 КПК України) та впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису (п.6,7 ст. 228 КПК України). Пред’явлення особи для 

впізнання може проводитись за анатомічними (зовнішній вигляд і 

прикмети особи) та функціональними (голос, хода) ознаками (ч. 1, 9 ст. 

228 КПК). Впізнання за голосом у будь-якому випадку повинно 

здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та 

особами, які пред’явлені для впізнання (ч. 9 ст. 228 КПК). Дана слідча 

(розшукова) дія як процесуальна форма криміналістичної ідентифікації 

характеризується такими ознаками: 

1) для проведення пред’явлення для впізнання необхідними є юридичні 

підстави (наявність особи, яка буде впізнавати, протоколу її допиту, в 

якому зафіксовано показання про прикмети та особливості об’єкта, та про 

обставини, за яких вона його сприймала; об’єкта, який підлягає 

впізнанню, і зовнішньо схожих об’єктів, які будуть пред’являтися разом з 

об’єктом впізнання) і фактичні підстави (наявність у слідчого даних, які 
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дозволяють зробити висновок про необхідність, (доцільність) та 

можливість проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

2) метою цієї слідчої (розшукової) дії є вирішення питання про 

тотожність або групову належність об’єкта, що пред’являється для 

впізнання, з тим, який особа сприймала в минулому. Досягнення 

зазначеної мети здійснюється через вирішення таких завдань, як: 

встановлення факту, чи бачила раніше особа, яка впізнає, об’єкт, який 

пред’являється для впізнання; якщо бачила, то коли і в яких умовах це 

відбувалося; які особливі ознаки об’єкта, який підлягає впізнанню, 

запам’ятала особа, яка впізнає і чому саме ці ознаки вона запам’ятала 

тощо [6, с. 333-334]. 

3) суб’єктний склад цієї слідчої (розшукової) дії включає в себе декілька 

груп учасників: 

- перша група – це уповноважені законом суб’єкти, які її проводять 

(слідчий, прокурор) і долучаються до її проведення (адвокати, спеціалісти 

для фіксування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та 

інші спеціалісти); 

- друга група – особи, яким пред’являють інших осіб, речі та трупи 

для впізнання (потерпілий, свідки, підозрюваний); 

4) об’єкти, що пред’являються для впізнання, їх кількість та зовнішній 

вигляд. Перелік об’єктів, які пред’являються для впізнання, визначений 

статтями 228-230 КПК України. Кількість таких об’єктів повинна бути не 

меншою, ніж три (крім випадків, коли для впізнання пред’являються 

трупи), і вони повинні бути максимально подібними до того об’єкта, що 

підлягає впізнанню; 

5) знаряддям узнавання є органи чуття особи, яка впізнає, і в подальшому 

вона за допомогою своєї пам’яті встановлює наявність або відсутність 

відповідних тотожних ознак в об’єктів, який безпосередньо 

пред’являється для впізнання; 
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6) результатом проведення цієї слідчої (розшукової) дії є наявність чи 

відсутність упізнання, тобто ототожнення того, що сприймається у 

конкретний момент, з тим, що особа бачила раніше. Якщо особа не 

ідентифікує об’єкт, що їй пред’являється, упізнання не відбудеться. 

Пред'явленню для впізнання повинно передувати виконання 

процесуальних і деяких допоміжних дій: 

a) попередній допит особи, яка впізнає; 

b) підбір об'єктів, серед яких необхідно провести впізнання; 

c) визначення місця і умов пред'явлення; 

d) визначення необхідного комплексу науково-технічних засобів. 

Застосування переліченої низки тактичних прийомів дозволить 

слідчому більш якісно та ефективно провести впізнання. У результаті 

проведення пред’явлення для впізнання у кримінальному провадженні 

одержується доказ. Однак останній, як й усі інші докази, підлягають 

оцінці. Доказове значення результатів пред’явлення для впізнання 

залежить переважно від використання слідчим оперативно-розшукових 

даних. За період дослідчої перевірки оперативні підрозділи отримують не 

процесуальну інформацію про прикмети підозрюваного, знаряддя 

злочину, ознаки викраденого майна, предмети і документи, тобто тих 

об’єктів, які будуть пред’являтися для пізнання в разі їх установлення або 

відшукання [5, с. 54-55]. 

Впізнання не належить до слідчих (розшукових) дій, проведення 

яких, відповідно до кримінального процесуального закону, є 

обов’язковим. 

Необхідність у проведенні цієї слідчої (розшукової) дії кожного 

разу визначається особою, яка проводить досудове слідство, відповідно до 

слідчої ситуації, що склалася на певному етапі. Загальна мета 

пред’явлення для впізнання полягає в отриманні доказів, які являють 

собою висновок одного з учасників процесу, про результати проведеної 
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ним ідентифікації – тотожність, схожість або відмінність осіб чи речей, 

представлених для ознайомлення з ознаками, що збереглися в його 

пам’яті. 

 

Література: 

1. Лукьянчиков Е. Д. Криминалистическая идентификация обьектов по 

следам памяти / Е. Д. Лукьянчиков. – Донецк: Академия, 1998. – 112 с. 

2.  Криминалистика : краткая энциклопедия / Автор-составитель Р. С. 

Белкин. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. – 111 с. 

3.  Ищенко Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. 

Топорков; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Юр. фирма «КОНТРАКТ»: 

ИНФРА-М, 2005. – 748 с. 

4.  Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 

2008. – 888 с. 

5.  Гора І. В. Криміналістика : посібник для підготовки до іспитів / 

І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. – 3 вид. – К. : Вид. Паливода 

А. В., 2005. – 236 с. 

6.  Басиста І. В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним 

спостереженням: кандидат юридичних наук: Басиста Ірина 

Володимирівна; Київський національний університет внутрішніх справ. – 

К., 2006. – 231 с. 

 

 

 

 

 

 



72 

МЕТОД ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР, ЯК ОКРЕМИЙ 

МЕТОД ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ТРАСОЛОГІЇ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Лещенко О. В., 

головний судовий експерт відділу 

трасологічних досліджень лабораторії 

криміналістичних видів досліджень 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

Євтушенко М. С., 

старший судовий експерт відділу 

трасологічних досліджень лабораторії 

криміналістичних видів досліджень 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

Порівняльне дослідження є однією з найважливіших стадій у 

криміналістичній ідентифікації. За час розвитку криміналістики як науки, 

було розроблено велику кількість методів порівняльного дослідження1, 

при цьому досить широко залучались методи з інших точних наук 

(наприклад, математичні методи – побудови геометричних фігур, 

графічний, виміру лінійних та кутових відстаней, топографічний метод – 

                                                            
1 У деяких джерелах зустрічаються терміни «способи» та «технічні прийоми» порівняльного 
дослідження, однак, на думку авторів даної статті, термін «метод» є більш коректним та 
точним. – Прим. авт. 
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накладання координатних сіток і т.п.). Однак, аналіз експертної практики, 

зокрема висновків судових експертів трасологів за останні роки, виявив 

негативну тенденцію – у практичній діяльності використовується надто 

обмежена кількість існуючих методів порівняльного дослідження, що 

можливо пояснити багатьма факторами, серед яких, на нашу думку, слід 

виділити недостатній теоретичний рівень висвітлення у літературі [1-5] 

можливостей, переваг або недоліків того чи іншого методу. Тож у даній 

статті ми детально розглянемо один з методів порівняльного дослідження 

(у контексті проведення трасологічних досліджень), що досить рідко 

використовується в останні роки – метод побудови геометричних фігур. 

Як вже зазначалося вище, метод побудови геометричних фігур – 

математичний, у криміналістичній літературі, яка є у розпорядженні 

більшості практикуючих судових експертів, у кращому випадку, описаний 

одним-двома реченнями чи словосполученнями, частіше – лише 

зазначається про його існування. Принцип даного методу полягає у 

присвоєнні геометричним центрам співпадаючих окремих ознак у сліді та 

порівняльному зразку умовних позначень, наприклад вершина А, Б, С 

(найменування символів у даному випадку не має принципового 

значення), з послідуючим з’єднанням вказаних вершин прямими лініями. 

Побудовані геометричні фігури являються математичними моделями, що 

відтворюють площинне взаємне розташування співпадаючих окремих 

ознак. Достатність комплексу збігів окремих ознак у сліді та 

порівняльному зразку, у даному випадку, встановлюється експертом при 

порівнянні отриманих математичних моделей. 

На нашу думку, найбільш зручними сферами застосування методу 

побудови геометричних фігур, у трасології, є порівняльне дослідження 

статичних слідів низу взуття, слідів транспортних засобів та у деяких 

випадках слідів знарядь зламу. 
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Серед переваг даного методу порівняльного дослідження слід 

виділити наступні:  

- надзвичайна наглядність – збіг математичних моделей (геометричних 

фігур), висвітлених у висновку експерта, для особи, яка не володіє 

спеціальними знаннями (учасника процесу) є досить зрозумілим та 

наглядним (рис. 1);  

- взаємне розташування окремих ознак у сліді та порівняльному зразку 

(у даному випадку – це довжина відрізків між вершинами побудованих 

геометричних фігур), досить зручно фіксувати за допомогою таблиці 

(зразок якої приведено нижче), причому це досить полегшує роботу 

експерта при фрагментарному відображенні сліду;  

- відсутність необхідності винесення позначень, в ілюстративній частині 

висновку експерта, за межі зображень, що як правило супроводжується 

значними за довжиною лініями, які фактично перекреслюють слід у 

різних напрямках. 
 

 

Рис. 1. Слід низу взуття (а) та експериментальний відтиск підошовної 

частини напівчеревика на ліву ногу (б), з розміткою, виконаною методом 

побудови геометричних фігур 
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Таблиця 1 

Фіксація окремих ознак у методі побудови геометричних фігур 
 

№ 

п/п 
Найменування вершин 

Відстань між вершинами, у мм 

У сліді 
У експериментальному 

відтиску 

1 АС 80  79 

2 CD 66 66 

3 DE 65 65 

4 EA 70 70 

5 AB 48 47 

6 CB 47 47 

7 DB 77 77 

8 EB 33 34 
 

Серед недоліків методу будови геометричних фігур, слід 

відзначити неможливість його застосування при порівняльному 

дослідженні динамічних слідів та незручність застосування при 

порівнянні фрагментарних статичних слідів знаряддя зламу (наприклад 

при відображенні у слідів знаряддя зламу лише кромки робочої частини), 

однак тут слід зазначити, що вказані недоліки є досить умовними, адже 

універсального методу порівняльного дослідження у трасології не існує 

взагалі. 

Тож, сподіваємось, викладена у даному матеріалі інформація, 

допоможе використовувати судовим експертам, у своїй практичній 

діяльності, більш широкий спектр можливостей, який надає наука 

криміналістика. 
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СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ ТА СПЕЦІАЛІСТ ЯК УЧАСНИКИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

Ревякіна Т. О., 

перший заступник директора 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Дніпро, Україна 

 

Інститут судової експертизи є одним із найважливіших інститутів 

в господарському процесі, адже власне судова експертиза відіграє дуже 

важливу роль, як один із основних засобів доказування. 

Судові експерти Експертної служби Міністерства внутрішніх 

справ України (далі – МВС) можуть залучатися для вирішення питань, що 

потребують застосування спеціальних знань, шляхом проведення судової 

експертизи матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
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інформацію про обставини події, на стадіях досудового розслідування та 

судового розгляду, в тому числі, й господарських справ. 

Організація проведення експертиз, їх види, оформлення 

результатів, порядок призначення судових експертиз у цьому виді 

судочинства визначаються Господарським процесуальним кодексом 

України (далі – ГПК), Законом України «Про судову експертизу» від 25 

лютого 1994 р. № 4038-ХІІ (далі – закон про СЕ), Інструкцією з 

організації проведення та оформлення експертних проваджень у 

підрозділах Експертної служби МВС [1]. Остання встановлює 

організаційно-управлінські засади діяльності Експертної служби МВС з 

приймання, реєстрації, обліку, зберігання, дослідження та повернення 

ініціатору матеріалів, що надходять для проведення судової експертизи, 

експертних досліджень, та оформлення їх результатів. 

До складу інших учасників судового процесу, відповідно до ст. 62 

ГПК, відносяться також експерт і спеціаліст. Дослідження їх правового 

становища було і залишається привабливим для науковців з судово-

експертного, цивільного та господарського процесуального права, адже в 

процесі здійснення правосуддя дуже часто виникає необхідність 

встановлення обставин (фактів), дані про які потребують спеціальних 

досліджень та знань. 

Так, Ж. В. Васильєва-Шаламова визначаючи процесуально-

правову природу судової експертизи, її характерні ознаки, види та місце 

серед форм застосування спеціальних знань [2, с. 7-8], дослідила й 

порівняльно-правовий аспект участі у цивільному процесі експерта та 

спеціаліста [3]. 

Автори статті справедливо наголошують на тому, що проблема 

розмежування правового становища експерта та спеціаліста в юридичній 

практиці існує та наводять основні відмінні риси між цими суб’єктами 

процесуальної діяльності, які, на думку дослідників, допоможуть 
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розрізняти їх в будь-якому випадку [4, с. 44]. 

Інша група науковців, розкриваючи вагоме значення судової 

експертизи у господарському процесі при доказуванні обставин особами 

для обґрунтування своїх вимог та заперечень, обмежилися лише 

констатацією очевидного висновку про те, що особливу увагу потрібно 

приділити обґрунтуванню необхідності проведення відповідної судової 

експертизи та ретельному формулюванню питань, які будуть поставлені 

перед експертом [5, с. 506]. 

В. С. Шапіро, в контексті розмежування правового статусу 

судового експерта та спеціаліста в цивільному процесі, визначила, що 

судовий експерт – це особа, яка має необхідні знання у формі вищої 

освіти і має право на проведення конкретної судової експертизи, висновок 

щодо якої є самостійним джерелом доказів, у той час як спеціаліст – це 

особа, яка за допомогою своїх знань і вмінь допомагає суду в проведенні 

окремих дій, спрямованих на виявлення, вилучення і закріплення доказів. 

Саме, в цьому, на думку авторки, і полягає ключова відмінність між цими 

суб’єктами цивільного процесу [6, с. 24]. 

У своїй роботі О. Заяць та Р. Скриньковський також звернулися 

до тематики розмежування правового становища (статусу) експерта та 

правового становища (статусу) спеціаліста, втім, у підсумку, 

задекларували згоду із результатами проведених раніше досліджень [7]. 

Отже, не дивлячись на достатню актуальність теми дослідження 

та представницьку кількість науково-практичних доробків, слід зазначити 

відсутність системності у групуванні як загальних так і особливих ознак 

правового статусу експерта та спеціаліста у господарському процесі, що 

визначають їх специфіку як учасників судового процесу. 

Подібну систематизацію ознак можна й необхідно проводити, 

перш за все, виходячи з чинних приписів ГПК та закону про СЕ. 

1. Освітні ознаки. Відповідно до ст. 69 та ст. 71 ГПК: 1.1) експертом 
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може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для 

з’ясування відповідних обставин справи; вимоги до освіти: - мати 

відповідну вищу освіту певного рівня; - пройти підготовку та отримати 

кваліфікацію судового експерта з певної (конкретної) спеціальності; - 

бути внесеним до державного Реєстру атестованих судових експертів (ст. 

10 закону про СЕ); 1.2) спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів; 

вимоги до освіти – не висуваються. 

2. Ознаки суб’єкта залучення до справи: 2.1) експерт може призначатися 

судом або залучатися учасником справи; 2.2) спеціаліст призначається 

судом. 

3. Ознаки мети залучення до справи: 3.1) експерт призначається 

(залучається) для надання обґрунтованого та об’єктивного письмового 

висновку на поставлені йому питання; 3.2) спеціаліст призначається 

судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення 

процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням технічних засобів 

(фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для 

проведення експертизи тощо). 

4. Документарно-доказові ознаки: 4.1) висновок експерта – це докладний 

опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них 

висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, 

складений у порядку, визначеному законодавством (ст. 98 ГПК) і є 

засобом, за допомогою якого встановлюються докази (ст. 73 ГПК); 4.2) 

допомога та консультації спеціаліста не замінюють висновок експерта; не 

можуть розглядатись як висновок експерта і бути підставою для відмови у 

призначенні експертизи акти ревізії, калькуляції, інші висновки 

спеціалістів, навіть якщо вони надані на запит суду, адвоката, сторони; 

пояснення спеціаліста подаються суду у вигляді висновку або в іншій 

прийнятній для суду письмовій формі; документ, виданий за результатами 
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тлумачення вченими правової норми, доказового значення не має і 

посилатись на нього в обґрунтування рішення не можна [8]. 

5. Діяльні ознаки: 5.1) експерт зобов’язаний надати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання; предметом 

висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до 

предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта 

спеціальних знань; висновок експерта викладається у письмовій формі в 

порядку, визначеному законодавством, і приєднується до справи; 5.2) 

якщо обставини справи свідчать про доцільність отримання пояснень 

спеціаліста з питань, що виникають під час розгляду справи, зокрема, з 

метою з'ясування її фактичних обставин, господарський суд може 

скористатися правом, наданим йому ст. 71 ГПК, і викликати відповідного 

спеціаліста для участі в судовому процесі, притому як у підготовці справи 

до розгляду, так і під час її розгляду; виклик спеціаліста здійснюється 

ухвалою суду; вимоги до порядку і змісту дій спеціаліста (відповіді на 

поставлені судом питання, надання консультацій та роз’яснень, надання 

суду іншої технічної допомоги) не висуваються. 

6. Ознаки пріоритету. За наявності в одній і тій же справі протилежних за 

змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, їх оцінка 

здійснюється за правилами статей 86, 98-107 ГПК з наданням у 

зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта [8]. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ДІЙ ВОДІЇВ У ДОРОЖНЬО-

ТРАНСПОРТНИХ СИТУАЦІЯХ НА НЕРЕГУЛЬОВАНИХ 

ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ 

 

Чернецький О. В., 

завідувач сектору автотехнічних досліджень 

відділу судової експертизи № 1 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

Час від часу у працівників правоохоронних органів виникають 

запитання, пов’язані з тлумаченням нормативно-правових актів щодо 

безпеки дорожнього руху. Саме тому висвітлення деяких аспектів, які 

мають суттєве значення для розслідування дорожньо-транспортних 

пригод (далі – ДТП), пов’язаних з наїздом на пішоходів, та його судово-

експертного забезпечення, є доволі актуальним, особливо щодо 

вирішення питання відносно технічної можливості у водія запобігти 

наїзду на пішохода на нерегульованих пішохідних переходах. Зокрема, 

питання дослідження ДТП, пов’язаних з наїздом на пішоходів, було 

розглянуто у працях М. М. Крісті, В. А. Іларіонова, С. О. Шевцова, та ін. 

Однак питання, що стосуються вдосконалення методичних підходів до 

визначення технічної можливості уникнути наїзду на пішохода, вивчено 

не повною мірою. 

Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) за участю 

пішоходів з кожним роком зростає. Згідно аналізу дорожньо-

транспортних пригод за 2018 рік на території України з загальної 

кількості дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних з наїздами на 
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пішоходів, близько 40 % скоєно на регульованих та нерегульованих 

пішохідних переходах.  

У випадках скоєння ДТП на регульованих пішохідних переходах, 

основною причиною настання події є проїзд транспортного засобу на 

сигнал світлофору, що забороняє рух, або ж навпаки, перехід проїзної 

частини пішоходом при увімкненому для нього сигналі світлофору, що 

забороняє рух. 

Оцінка дорожньо-транспортної ситуації (далі по тексту – ДТС) у 

випадках наїзду на пішоходів на нерегульованому переході доволі часто 

може бути неоднозначною, та такою, що потребує ретельного аналізу в 

частині моменту її зміни на небезпечну.  

В практиці прийнято вважати, що при проїзді нерегульованих 

пішохідних переходів, небезпечна дорожньо-транспортна ситуація, тобто 

ситуація коли від водія транспортного засобу вимагається застосування 

передбачених вимогами Правил дорожнього руху дій з запобігання ДТП, 

настає в момент виходу пішохода на проїзну частину. 

Загалом під наїздом розуміють ДТП, під час якого відбувається 

механічний контакт ТЗ з пішоходами, велосипедистами, тваринами, 

нерухомою перешкодою, що призводить до поранення чи загибелі людей, 

тварин, пошкодження ТЗ, споруд, вантажів або до інших матеріальних 

збитків. Згідно з п. 1.10 ПДР пішохід – це особа, яка бере участь у 

дорожньому русі поза ТЗ і не виконує на дорозі будь-яких робіт. До 

пішоходів прирівнюють осіб, які рухаються в інвалідних колясках без 

двигуна, ведуть (не їдуть!) велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, 

візки, дитячі коляски [1, с. 10]. 

Пішохід, що перетинає проїзну частину по пішохідному переході 

користується перевагою по відношенню до транспортних засобів. 

Переважне право пішохода під час переходу проїзної частини по 

пішохідному переходу регламентовано п. 4.16 (а) ПДР України: 
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«Пішохід має право: 

a) а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними 

нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими 

переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи 

світлофора…» [1, с. 22]. 

У відповідності з п. 1.10. ПДР України: 

«Пішохідний перехід» – це ділянка проїзної частини, яка 

призначена для руху пішоходів через проїзну частину, при цьому на даній 

ділянці пішохід має перевагу для руху, а тому водій транспортного засобу 

наближаючись до такої ділянки проїзної частини повинен дати дорогу 

пішоходам, які рухаються по ній, що передбачено вимогами п. 4.16 а), 

18.1 та п. 18.4 Правил дорожнього руху» [1, с. 11, с. 22, с. 43-44]. 

Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками та 

дорожньою розміткою. Коли немає дорожньої розмітки межі пішохідного 

переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками, а на 

перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків і 

розмітки – шириною тротуарів або узбіч. На такому переході перевага у 

русі належить пішоходам. 

Вимоги п.18.1 ПДР України зобов’язують водіїв дати дорогу 

пішоходам під час переходу проїзної частини дороги по нерегульованому 

пішохідному переходу: 

п. 18.1 «Водій транспортного засобу, що наближається до 

нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, 

повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати 

дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека» 

[1, с. 43]. 

Згідно загального підходу до оцінки ДТС та з точки зору теорії та 

практики судової автотехнічної експертизи небезпечну ДТС у вигляді 
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виникнення небезпеки або перешкоди для руху може створювати лише 

той учасник дорожнього руху, дії якого суперечать вимогам ПДР [2]. 

Вимогами п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється [1, с. 

22]: 

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки 

для себе та інших учасників руху;  

б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на 

пішохідний перехід; 

г′) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано 

із забезпеченням безпеки дорожнього руху;…»; 

Виходячи з зазначених заборон щодо дій пішоходів, є абсолютно 

логічним той факт, що в разі невідповідності дій пішоходів вимогам п. 

4.14 (а, б) ПДР України, причиною зміни дорожньо-транспортної ситуації 

на небезпечну можуть бути дії пішоходів, навіть при їх передбаченому 

нормами Правил дорожнього руху пріоритеті на пішохідних переходах, 

оскільки на момент раптового виходу пішохода на нерегульований 

пішохідний перехід, транспортний засіб, що наближається до пішохідного 

переходу, вже знаходиться від умовного місця перетинання траєкторій 

руху транспортного засобу та пішохода (місця наїзду) на відстані, меншій 

ніж його зупиночний шлях при відповідній швидкості руху. В такому 

випадку ситуація може бути розцінена, як раптовий вихід пішохода на 

пішохідний перехід та такою, де пішохід не впевнився в небезпеці перед 

початком перетинання проїзної частини дороги. Вищевказане є 

справедливим у випадках, коли пішохід, знаходячись перед 

нерегульованим пішохідним переходом не подає ознак щодо наміру 

переходити проїзну частину (наприклад, рухається по тротуару вздовж 

проїзної частини та раптово змінює напрямок руху з виходом на 

пішохідний перехід, стоїть тривалий час на деякій відстані від 
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пішохідного переходу та раптово розпочинає рух з прискоренням та 

інше).  

У випадку, коли водій транспортного засобу заздалегідь має 

об’єктивну можливість спостерігати пішохода безпосередньо перед 

пішохідним переходом, та намір пішохода перетинати проїзну частину 

(пішохід стоїть, спостерігаючи за наближенням транспортних засобів, 

розмовляє по телефону чи дивиться в інший відносно напрямку руху 

автомобіля бік, або рухається цілеспрямовано по тротуару в напрямку 

переходу з постійною швидкістю, або прискоренням), то вирішення 

ситуації, в повній мірі, залежить від виконання водієм вимог п. 18.1 ПДР в 

робочому чи екстреному режимі, в залежності від розташування 

транспортного засобу в момент, коли водій має об’єктивну можливість 

виявити такого пішохода безпосередньо перед пішохідним переходом.  

Найбільшу складність являє зміна дорожньої обстановки на 

небезпечну, коли дії пішохода не відповідають вимогам п. 4.14 (г′) Правил 

(зміст наведено вище), а саме коли пішохід у відсутності зовнішніх 

чинників, які змушують його затримуватися і зупинятися на проїзній 

частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху 

та які можуть бути об’єктивно виявлені з місця водія автомобіля, що 

наближається до пішохідного переходу змінює характер, або траєкторію 

свого руху. Для забезпечення безпеки дорожнього руху пішоходам 

забороняється довго перебувати в межах проїзної частини на пішохідному 

переході, оскільки їх присутність може спровокувати виникнення 

небезпечної ситуації. 

Отже, якщо пішохід, впевнившись в безпечності, став перетинати 

проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу, 

від водія буде потрібна підвищена увага та застосування відповідних дій, 

передбачених вимогами п. 18.1 ПДР, якщо при незмінній швидкості руху, 

траєкторії транспортного засобу та пішохода перетинаються. Але, у 
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випадку, коли водій об’єктивно спостерігає, що пішохід, продовжуючи 

рух з обраною ним швидкістю, залишить межі небезпечної зони 

(габаритну смугу руху автомобіля з урахуванням безпечного інтервалу 

між пішоходом та автомобілем, при її проходженні), то від водія не 

потрібно буде застосування яких би то не було дій, щодо надання дороги 

пішоходу, і він проїде пішохідний перехід з постійною швидкістю, не 

створюючи при цьому ні небезпеки, ні перешкоди для руху пішохода. 

Як показує практика, а саме аналіз ДТП, які мають місце на 

нерегульованих пішохідних переходах, що навіть вийшовши на безпечну 

відстань від смуги руху автомобіля, пішохід може змінити характер свого 

руху, наприклад зупинитися під час переходу, або раптово розвернутися 

та розпочати рух в зворотному напрямку, повертаючись до смуги руху 

транспортного засобу, або відступити на декілька кроків назад, таким 

чином потрапивши в габаритну смугу транспортного засобу.  

Під час розслідування дорожньо-транспортних пригод за 

вищенаведених обставин, потребується достатньо обґрунтована 

правильна оцінка дорожньо-транспортної ситуації слідчим (судом), та 

обґрунтоване визначення моменту зміни дорожньо-транспортної ситуації 

на небезпечну, наприклад:  

1. Транспортний засіб наближається до нерегульованого пішохідного 

переходу. Пішохід перетинає проїзну частину по пішохідному переходу, 

та залишивши смугу руху транспортного засобу зупиняється в суміжній 

смузі (за суміжну смугу, де зупинився пішохід при дослідженні доцільно 

приймати смугу, що прилягає до смуги руху ТЗ як попутного, так і 

зустрічного напрямку).  

В даному випадку, на наш погляд, доцільним буде визначення 

моменту виникнення небезпечної дорожньо-транспортної ситуації для 

водія з моменту зупинки пішохода, оскільки пішохід може відступити 

назад, знову потрапивши в смугу руху автомобіля, а оскільки смуги є 
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суміжними, то як правило відстань від пішохода, що зупинився, до смуги 

руху автомобіля в поперечному плані дороги є незначною, а відповідно і 

час руху пішохода в зворотному напрямку, як правило незначний (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Вигляд дорожньо-транспортної ситуації. 

 

2. Транспортний засіб наближається до нерегульованого пішохідного 

переходу. Пішохід перетинає проїзну частину по пішохідному переходу, 

та залишивши смугу руху транспортного засобу зупиняється на відстані 

від смуги руху транспортного засобу, яка, як мінімум, дорівнює ширині 

ще однієї смуги руху (спрощено – через смугу).  

В такому випадку за момент зміни дорожньо-транспортної 

ситуації на небезпечну для водія, можливо вважати не момент зупинки 

пішохода, а момент початку розвороту пішоходом в бік смуги руху 

транспортного засобу, оскільки, як правило пішоходи відступають в 

зворотному напрямку (повернуті спиною до транспортного засобу) на 

незначну відстань, яка не перевищує ширину смуги для руху. А подальші 

дії пішохода після розвороту, водій визначити з достатньою точністю не 

може, так як пішохід може просто здійснити розворот не поновлюючи рух 

до смуги руху автомобіля. Але водій не повинен виключати і зворотній 
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рух пішохода, при чому зі швидкістю яка може бути більшою, ніж була 

швидкість руху пішохода до моменту зупинки. Таким чином, водій в 

даному випадку не має можливості з достатньою точністю спрогнозувати 

можливість стрімкої зміни дорожньо-транспортної ситуації на 

небезпечну, а тому має діяти у відповідності до вимог п. 18.1 ПДР 

України (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Вигляд дорожньо-транспортної ситуації. 

 

Все, що зазначено вище носить характер рекомендацій, і може 

бути прийнято лише для випадків необмеженої видимості та оглядовості з 

місця водія транспортного засобу та відсутності зовнішніх чинників, котрі 

б змушували пішохода змінити характер свого руху при переході проїзної 

частини дороги по пішохідному переходу (зустрічні транспортні засоби, 

транспортні засоби, що здійснюють випередження, та обгін, наявність 

інших можливих перешкод на шляху руху пішохода), які водій може 

спостерігати з робочого місця. Також виключається вищезазначений 

підхід до оцінки ДТС при наближенні до пішохідного переходу категорії 

осіб зазначених в п. 1.7 ПДР України [1, с. 5] – діти, люди похилого віку 

та особи з явними ознаками інвалідності.  
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В разі наявності зовнішніх чинників, котрі б змушували пішохода 

змінити характер свого руху при переході проїзної частини дороги по 

пішохідному переходу (зустрічні транспортні засоби, транспортні засоби, 

що здійснюють випередження, та обгін, наявність інших можливих 

перешкод на шляху руху пішохода), водій повинен сприймати, як 

альтернативну небезпеку та діяти у відповідності до вимог п. 18.1 Правил 

дорожнього руху України.  

Вважаємо, що вищезазначений підхід до оцінки дорожньо-

транспортних ситуацій доводить, що на нерегульованих пішохідних 

переходах небезпечні дорожньо-транспортні ситуації можуть виникати не 

тільки з причини невідповідних дій водіїв транспортних засобів вимогам 

п. 18.1 ПДР України, але і з причини невідповідних дій вимогам Правил 

самих пішоходів, які пов’язані зі зміною характеру та напрямку руху, що 

в деяких випадках може привести до переростання небезпечної ДТС в 

аварійну, тобто неминучому настанню події ДТП. 

Результати проведеного аналізу дорожніх ситуацій при наїзді на 

пішохода на нерегульованому пішохідному переході пропонується 

покласти в основу методичного підходу до вирішення завдань, пов’язаних 

з визначенням технічної можливості у водія уникнути наїзду на пішохода, 

та встановленням причинного зв’язку між діями учасників ДТП.  
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Адвокатура, яка існує у Сполученому Королівстві є важливим 

юридичним інститутом, що покликана реалізовувати надання правової 

(юридичної) допомоги по цивільних справах. Вона суттєво відрізняється 

від тієї системи, яка запроваджена в адвокатурі України. Йде мова у 

цьому аспекті не тільки про питання функціонування адвокатського 

самоврядування, а і про наявні відмінності у самій професії адвоката, та їх 

рівневої системи.  

Говорячи про засади надання правової допомоги по цивільним 

справам, які розглядаються у порядку цивільного судочинства у 

Сполучному Королівстві, варто нагадати те, що до складу такої держави 

входять: Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія.  

Доцільність вивчення засад реалізації правової (юридичної) 

допомоги по цивільних справах на прикладі Англії полягає у тому, що це 

може стати корисним для удосконалення української правозастосовчої 

практики цивільного процесуального спрямування з питань надання цього 

виду правничої допомоги. 
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Пов’язуючи з необхідністю міжнародно-правового дослідження 

засад реалізації правової допомоги на прикладі Сполученого Короліства, 

варто зазначити, що аналіз деяких засад правової (юридичної) допомоги 

та питань функціонування адвокатури в Сполученому Королівстві 

здійснювали такі учені-юристи та практики як: А. В. Гаврилова (A. V. 

Havrylova), А. Верещагін (A. Vereshchahin), В. Ф. Анісімов (V. F. 

Anisimov), Е. Н. Кудрина (E. N. Kudryna), А. В. Цискаришвили (A. V. 

Tsyskaryshvyly), В. О. Святоцька (V. O. Sviatotska), В. М. Сталовєров (V. 

M. Stalovierov), Т. Г. Дабижа (T. H. Dabyzha), І. О. Русанова (I. O. 

Rusanova), О. Бичков (O. Bychkov), І. Я. Семенюк (I. Ya. Semeniuk), В. Н. 

Івакін (V. N. Ivakin), О. А. Ліпівська (O. A. Lipivska), С. О. Іваницький (S. 

O. Ivanytskyi), Т. Б. Вільчик (T. B. Vilchyk), Є. В. Орешин (Ye. V. 

Oreshyn), Я. М. Жукорська (Ya. M. Zhukorska), Я. В. Фляжнікова (Ya. V. 

Fliazhnikova), О. Овсяннікова (O. Ovsiannikova), С. В. Оверчук (S. V. 

Overchuk), О. Н. Здрок (O. N. Zdrok), Р. Я. Лемик (R. Ya. Lemyk), Б. 

Левенець (B. Levenets), Г. П. Власова (H. P. Vlasova), В. Р. Дюкіна (V. R. 

Diukina) та інші.  

У контексті обраної тематики дослідження вбачається цікавим 

погляд, який наводить А. В. Гаврилова, що англійська адвокатура, яка 

володіє досить давньою історією, на відміну від інших країн Європи має 

свої специфічні особливості, розвивалася в умовах превалювання 

стародавніх звичаїв, а також статутів, протягом століть мало піддавалася 

перетворенням і, найцікавіше, практично не змінилася в XX столітті [1, с. 

283]. 

Також уявляється обгрунтованою точка зору І. О. Русанової, що в 

Англії доктринальне тлумачення суті адвокатури зводиться до того, що 

вона служить зміцненню режиму «панування права», захисту прав 

людини [2, с. 159].  
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Говорячи про засади функціонування діяльності адвокатів як 

представників у судах по цивільним справам в Англії, варто згадати те, 

що вона у цій країні має двоступеневий характер. У цій країні склалася 

практика поділу на баристерів та солісіторів, які надають юридичну 

допомогу. 

Доречною є думка, яку зазначає В. Р. Дюкіна, що стосується 

баристерів, то основна відмінність їх від солісіторов полягає в тому, що 

саме діяльність баристерів традиційно пов'язана з судочинством. На 

погляд цієї ученої, незважаючи на те, що після 1990 року соліситори 

також отримали право виступати перед суддею після здачі відповідних 

іспитів, практика склалася таким чином, що соліситори рідко 

користуються наданими їм правами [3, с. 27].  

Законодавча регламентація професійної діяльноті адвокатів у 

Сполученому Королістві цивільного-процесуального спрямування 

закріплена у Правилах цивільного судочинства (The Civil Procedure Rules), 

у яких, наприклад, у частині 42 вказано про положення щодо заміни 

солісіторів [4]. 

Таким чином, беручи до уваги статтю 19 Договору про принципи 

відносин і співробітництво між Україною і Сполученим Королівством 

Великобританії та Північної Ірландії, яка містить припис про те, що 

сторони передбачають, що розвиток відносин між ними може призвести 

до укладання окремих угод і домовленостей у різних галузях 

співробітництва [5], на наш погляд, для удосконалення українських 

стандартів надання правової допомоги по цивільним справам доречно 

було б укладення нового акту, щодо посилення співробітництва між 

Україною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної 

Ірландії з питань юридичної допомоги цивільного-процесуального 

спрямування. 



94 

У цьому акті доцільно також урегулювати питання щодо обміну 

досвіду адвокатів між Великою Британією та Україною з метою 

поглиблення професійних навичок з надання правової (юридичної) 

допомоги по цивільним справам. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ВИД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Авілова А. М., 

вчитель української мови і літератури 

Ганно-Опанлинський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів 

с. Ганно-Опанлинка, Україна 

 

Упровадження у систему освіти компетентнісного підходу та 

орієнтація фахівця на освіту впродовж життя актуалізує набуття 

здобувачами вищої освіти навичок самостійної роботи. Завдяки 

самостійному опрацюванню навчального матеріалу вони краще його 

зрозуміють, навчаться шукати потрібну інформацію, розвинуть здатності 

до саморозвитку. Для того, щоб самостійна робота ефективно вплинула на 

підготовку здобувачів вищої освіти, її потрібно правильно організувати та 

методично забезпечити. 

Стосовно організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

науковці виділяють наступні умови та вимоги: певний рівень педагогічної 

майстерності викладача; певний рівень сформованості у здобувачів 

загальнонавчальних умінь та навичок; наявність різних навчальних 

завдань та видів контролю навчальних результатів студентів [8, с. 60]; 

наявність необхідного методичного матеріалу для забезпечення СР; 

прозорі критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів; 

диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності; підвищення 

мотивації студентів на самостійне опанування знаннями [2, с. 23]; 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій [3, с. 71]. 
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Важливою умовою здійснення самостійної роботи є наявність 

мотивації на її виконання. У випадку слабкої мотивації якість самостійної 

роботи буде знижена, що може вплинути на оцінювання студента за 

предметом. Якщо у здобувача наявна стійка мотивація на виконання 

самостійної роботи, то у результаті він отримує гарну оцінку за виконане 

навчальне завдання.  

У цьому аспекті доречними є ознаки внутрішньо мотивованої 

діяльності, які стосуються виконання самостійної роботи: відчуття повної 

зосередженості на своїй діяльності; повна концентрація уваги, думок і 

відчуттів, які виключають сторонні думки і відчуття; чітке усвідомлення 

того, наскільки добре людина робить свою справу, наявність ясного та 

визначеного зворотного зв’язку в діяльності; відсутність неспокою та 

переживань перед можливими помилками [5, с. 168]. 

Декілька слів слід сказати про важливість педагогічної 

майстерності викладача, який є фасілітатором, провідником між 

здобувачем вищої освіти та знаннями, компетентностями, які 

знадобляться йому у майбутньому. Взагалі, за своєю суттю самостійна 

робота є навчальною діяльністю, яке опосередковано скерована 

викладачем. І від того, яким чином викладач організує самостійну роботу 

здобувачів вищої освіти, буде залежати її ефективність та якість. Тут 

мають значення об’єктивна оцінка навчальних досягнень здобувачів 

освіти [4, с. 84]; допомога студенту у разі потреби та орієнтація на його 

навчальні здібності; правильно складені навчальні завдання. 

До видів самостійної роботи належить написання конспекту 

лекцій, підготовка до лабораторних робіт, підготовка доповідей на 

узгоджену з викладачем тему [2, с. 22], написання есе та рефератів, 

створення презентації, пошук додаткового матеріалу за темою лекції та ін. 

Окремим видом самостійної роботи є написання курсових та дипломних 
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робіт, які передбачають володіння навичками науково-дослідної роботи та 

активну співпрацю з науковим керівником. 

З кожним курсом навчальні завдання до самостійної роботи 

ускладнюються та розширюються, стають орієнтованими на більшу 

самостійність та ініціативність здобувача вищої освіти. Наприклад, якщо 

на перших курсах студенти виконують реферативні роботи, то на старших 

курсах це можуть бути індивідуальні дослідні завдання або наукова 

стаття/тези. 

Слід зазначити, що в залежності від дисципліни та її специфіки 

види самостійної роботи різняться між собою. Наприклад, для майбутніх 

філологів доречним є прочитання художніх творів та їх аналіз. Даний вид 

навчальної діяльності здобувача вищої освіти формує відповідні 

компетентності майбутнього фахівця.  

Стосовно навчальних завдань ми згодні з С. П. Барановим, який 

вважає, що вони самі по собі не роблять здобувача освіти успішною 

людиною, вони лише створюють передумови розумової пошукової 

діяльності. До того ж, рішення навчального завдання не тільки призначене 

для засвоєння навчального матеріалу, воно впливає на досягнутий рівень 

розвитку студента та сприяє підвищенню наявного рівня 

компетентностей. Це створює можливість для постановки більш складних 

завдань, розгорнутих у часі, тобто забезпечується безперервність 

навчального процесу [1, с. 36]. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

освітню діяльність дозволило значно покращити якість навчального 

процесу, зокрема самостійної роботи. Засобами ІКТ для організації СР 

можуть бути наступні: 

− віртуальні соціальні мережі, які дозволяють розмістити у хмарах 

навчальний матеріал та завдання, спілкуватися з учасниками навчального 

процесу, реалізувати індивідуальність навчання [7, с. 54]; 
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− системи управління навчанням, які зараз часто використовуються для 

організації самостійної роботи студентів, особливо в умовах 

дистанційного навчання. До їх переваг слід віднести наявність різних 

форм забезпечення зворотнього зв’язку, контролю знань здобувачів 

освіти, потужний блок звітності, зручність у користуванні та можливість 

оперативного оновлення [6, с. 55]; 

− зараз доволі популярними стали масові відкриті онлайн курси, які 

можуть бути безкоштовними, містять велику кількість онлайн курсів на 

різноманітну тематику, забезпечують зворотній зв’язок із розробниками, 

дозволяють отримати сертифікат про успішне закінчення курсу. Можна 

користуватися як закордонними платформами, так і україномовними; 

− програмно-педагогічні засоби (ППЗ), які розроблено велику кількість з 

різних дисциплін. Частина ППЗ працює тільки на персональному 

комп’ютері, інша – викладена у мережі Інтернет. 

Отже, самостійна робота є важливою складовою навчальної 

діяльності здобувачів вищої освіти, яка допомагає розвинути фахові 

компетентності, навички самостійного пошуку та обробки потрібної 

інформації. В організації самостійної роботи велику роль мають 

мотивація студента на виконання навчальних завдань, педагогічна 

майстерність викладача, застосування сучасних технологій та засобів 

навчання. 
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Серед найвищих цінностей сучасної людини основне місце 

посідає життя і здоров’я, що є елементом її індивідуальної культури. 

Культура здоров’я відображається у специфічних формах і способі життя, 

яке закладається, починаючи з раннього дитинства, і формується 

протягом усього життя. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що одним із 

засобів позитивного впливу на дітей 5-7 років, зниження та ліквідації 

гострої і попередження хронічної розумової втоми протягом дня є 

фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи в режимі проведеного дня. 

Педагогічними умовами для оптимізації рухового режиму в групі в 

сучасних умовах є використання фізкультхвилинок і фізкультпауз. Такі 

нетривалі заняття сприяють підвищенню працездатності, знімають 

фізичне та емоційне напруження. Згідно з методичними рекомендаціями, 

фізкультхвилинка проводиться під час занять упродовж 2–3 хвилин, а 

фізкультпауза – між заняттями і триває 5–10 хв. Проведення таких 

фізкультурно-оздоровчих форм комплексно сприяє покращенню у дітей 

показників фізичного розвитку, зміцненню здоров’я і загартовуванню 

організму, зростанню даних рухової підготовленості, зменшенню 

пропусків навчальних днів через хворобу, своєчасному зняттю розумової 

втоми, підвищенню якості роботи і виховання дисциплінованості та 

почуття колективізму [3, с. 54].  

Проблема формування здорового способу життя була і є 

предметом низки досліджень (В. Горащук, І. Брехман, О. Балакірєва, Т. 

Бондар). Значна частина робіт (Н. Смирнова, О. Дубогай, Т. Бойченко) 

присвячені використанню здоров’язбережувальних технологій у роботі з 

підростаючим поколінням. Останніми роками активно розвивається 

інформація (В. Горащук, Г. Апанасенко, Л. Попова, Л. Сущенко, М 

Гончаренко, П. Пристинський, О. Дубогай та ін.), що стосується проблеми 

здоров’я у системі освіти, яка є предметом професійного інтересу 
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фахівців, що працюють не тільки у галузі медицини, а й психології, 

педагогіки, інших соціальних наук [1]. 

До фізкультхвилинок і пауз включаються вправи для збереження 

зору, корекції плоскостопості, постави. Діти можуть виконувати вправи 

індивідуально або групами під керівництвом педагога. Можна виконувати 

вправи за малюнками або просто потанцювати під музику. 

Комплекс вправ для цих малих форм фізичного виховання 

повинен бути різноманітним і складатися із вправ на зразок 

«потягування», що сприяють випрямленню хребта, глибокому диханню, 

підвищують тонус м’язів-розгиначів тулуба, а також вправ для м’язів ніг і 

тулуба. Вправи для рук корисно поєднувати з іншими вправами, які 

мають дещо знижувати фізичне навантаження та сприяти активації 

мислення внаслідок поліпшення координації рухів [4, с. 86].  

При проведенні фізкультпауз або фізкультхвилинок педагог має 

дотримуватися необхідних гігієнічних вимог:  

- провітрена кімната;  

- оптимальне освітлення приміщення, яке має бути не тільки достатнім, 

а й рівномірним. Освітленість приміщення знижується на 50–70 %, якщо 

вікна забруднені, тому за санітарно-гігієнічними вимогами зовнішній бік 

вікон треба мити 3–4 рази на рік, а внутрішню поверхню – 1–2 рази на 

місяць. Навчальні приміщення повинні бути забезпечені сонцезахисними 

пристроями – зовнішніми та внутрішніми (жалюзі чи штори);  

- температура повітря восени та взимку у кімнатах, повинна бути 21, 18, 

17 ºС ; 

- відносна вологість повітря у приміщеннях не повинна перевищувати 

60 %, оптимальна вологість – 40 %; 

- якщо фізпауза з музичним супроводом, то слід вмикати гучність так, 

щоб всім дітям було чути, але не занадто голосно, щоб не викликати 

подразнення слуху [3, с. 31]. 
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Частота фізкультхвилинок, які впроваджуються з дітьми, 

залежить від місця в розкладі педагога, змісту та складності. Доцільно 

збільшувати їх кількість на початку та в кінці тижня. Вони повинні бути 

не лише рухливими, а й цікавими та різноманітними за спрямуванням і 

змістом. Фізичні вправи у супроводі віршиків, лічилок, скоромовок, 

дитячих пісеньок діти завжди виконують із задоволенням.  

Щоразу краще змінювати характер вправ для фізкультхвилинок. 

Якщо вправи повторюються, викликають нудьгу, а не зацікавлення дітей, 

це призводить спершу до формального виконання вправ, потім до 

часткового «забування» про них взагалі, а цього робити не можна. 

Для проведення фізпауз та фізкультхвилинок доречно 

використовувати [5, с. 113]: 

• музичний супровід; 

• телевізор, комп’ютер, магнітофон; 

• м’ячі, іграшки і т. п.; 

• лінійка; 

• таблички (вправи для очей). 

При сучасному розвитку новітніх технологій, а саме використанні 

комп’ютерів, телевізорів, проекторів та мультимедійної дошки, особливої 

популярності стали набувати аудіо- і відеофізкультурні паузи. В інтернет-

джерелах безліч варіантів проведення таких фізпауз, а саме:  

• відео з мультфільмів; 

• презентації, створені педагогом; 

•  відеоруханки з різноманітними персонажами; 

• дитячі аудіозаписи. 

Такі види проведення фізкультпауз та фізкультхвилинок 

допомагають розвивати у дітей любов до фізкультури, а також 

підвищують працездатність на уроках.  
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Фізкультхвилинки та паузи є важливим засобом самовираження: 

педагог може краще пізнати своїх дітей, їхні організаторські, творчі 

здібності, фізичні можливості. Завдяки цьому встановлюється більш 

тісний контакт між педагогом та дитиною, між дітьми в колективі [5, с. 

114].  

Сучасний вихователь має знати основні вимоги до вибору вправ 

для фізкультхвилинок та пауз:  

- вправи мають відповідати віковим особливостям дітей; бути простими, 

цікавими й доступними, мати ігровий характер, бути зручними для 

виконання на обмеженій площі, емоційними й досить інтенсивними;  

- вправи мають бути знайомі дітям, щоб не витрачався час на їх 

пояснення та розучування;  

- комплекс вправ має спрямовуватися на основні великі м’язові групи і 

знімати статичну напругу, викликану тривалим сидінням;  

- обов’язково треба добирати такі вправи, як потягування, випрямляння 

та вигинання хребта, на розпрямляння грудної клітки, що виконується з 

одночасними рухами рук угору і врізнобіч, – вони сприяють випрямленню 

хребта та підвищують тонус м’язів-розгиначів тулуба; 

- остання вправа має спрямовуватися на зниження фізичного 

навантаження (повільне піднімання рук угору та опускання вниз у 

поєднанні з глибоким вдихом і повним видихом) [2, с. 72]. 

Отже, в організації фізкультхвилинок та пауз виховатнель 

відіграє найголовнішу роль, саме від нього залежить результат виконання 

таких видів відпочинку. Тобто дуже важливо кожному педагогу володіти 

педагогічними знаннями при підготовці і проведенні фізкультхвилинок та 

фізкультпауз, лише тоді вони приноситимуть бажаний результат.  
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Відповідно до чинного законодавства України під дистанційним 

навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності суб’єктів освіти, що 

відбувається переважно за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому інформаційному 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Проблематика дистанційного навчання дітей у школах та ВНЗ у 

2020 році торкнулася не тільки педагогічного складу таких закладів, а ще і 

батьків школярів (студентів), особливо молодших класів [2]. Я є таким 

батьком. Моя дитина у березні-травні цього року навчалась у 1-му класі 

звичайної школи і перед нами постала задача продовжити її повноцінне 

навчання в домашніх умовах та допомогти вчителю донести до дитини 

той матеріал, який передбачений програмою навчання. 

Отже, школи закриті, але шкільне навчання продовжується. І ми 

разом організовуємо ефективне навчання наших дітей, і це є таким собі 

посильним внеском у боротьбу із пандемією Covid-19. 

Як відомо, дистанційний або віддалений тип навчання не є 

новітньою технологією, і використовується у навчальних закладах вже 

доволі тривалий час, але він є новітнім методом для багатьох з нас і 

змушує доволі швидко змінювати підхід до звичного повсякденного 

навчального процесу, методам оцінювання знань та контролю учнів. 

Я впевнений, що коли вчитель молодших класів готує будь-який 

матеріал для дітей, він також розраховує і на підтримку зі сторони батьків 

учня, адже маленькі першачки самі, знаходячись у домашніх умовах, коли 

їх оточують інші подразники (іграшки, мультики, будь-які інші «необхідні 

справи») є дуже неорганізованими і непосидючими. Крім того, хто ж ще 

крім мами або тата, які знаходяться поруч, зможе пояснити те, що хотів до 

нього донести вчитель. 
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І в цьому дистанційному процесі, на мою думку, виникають 

наступні проблеми. 

По-перше, батькам для відповідної організації навчального 

процесу дітей треба бути гарно підкованими у новітніх цифрових 

технологіях, а також мати вдома необхідне комп’ютерне обладнання 

(мінімум планшетний комп’ютер з діагоналлю 10 дюймів) та, бажано, 

такий периферійний пристрій як принтер, адже дитину важко заставити 

виконувати учбові вправи довгий час сидячи перед монітором 

комп’ютеру. 

По-друге, батькам необхідно самим прослухати матеріал, який 

пропонується вчителем для дітей та зрозуміти його. Інтерактивні вправи, 

які вигадує наш класний керівник є гарними та змістовними, але це все 

проводиться ним у доволі швидкому темпі і дитина весь час повинна 

«відкатувати» пояснення вправи назад, щоб зрозуміти матеріал, вимогу, 

пояснення або вправу що озвучив вчитель. Після декількох таких 

прокруток дитина часто втрачає суть пояснення. І тут справа батьків 

допомогти маленькому школяреві у розумінні того, що від нього вимагає 

вчитель, пояснити, так мовити, на пальцях, іноді навіть в грайливій формі. 

Також необхідно зазначити, що при такій формі навчання вчитель 

має великі обмеження у наданні учбового матеріалу дитині і, переважно, 

використовує тільки один метод – пояснення. Він не відчуває, чи є це 

пояснення зрозумілим дитині. І в такому випадку батькам необхідно для 

кращого засвоювання матеріалу дитиною застосовувати інші методи такі 

як бесіди, аналізу, модулювання ситуацій, пов’язаних з вивченням та 

поняттям того чи іншого явища, опитування, повторювання. 

Втретє, зазвичай, в даному випадку батьки беруть на себе роль 

оцінювача знань та отриманих навичок. Вчитель не завжди може 

дистанційно провести он-лайн бесіду з кожним учнем і оцінити ті знання, 

які він їм презентував. А учням, особливо маленьким, необхідно розуміти, 
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що все що вони роблять, відповідає вимогам вчителя тобто є правильним. 

І гарна оцінка виконання ними всіх необхідних вправ дуже їх стимулює в 

подальшому. 

По-четверте проблема обмеження форми організації учбової 

діяльності. Відсутність у дитини моменту колективності, конкурентного 

середовища та соціальності, коли він переймає на себе деякі інші ролі ніж 

тільки учень. При дистанційному навчанні дитина не є помічником 

вчителя у класі, якій відповідає за деякі аспекти класного життя 

(чергування у класі, участь у підготовці шкільних заходів тощо). 

По-п’яте, проблема мотивації учбового процесу. Знаходячись 

дома дитині дуже важко заставити себе кожного дня виконувати завдання, 

які презентує вчитель, так як знаходження вдома інтерпретується нею як 

вихідний день, або канікули, коли нічого не потрібно виконувати, 

особливо навчатися. У даному випадку вчитель лише готує необхідний 

матеріал (вправно виконує свою частину роботи) і надає його батькам, а 

справа батьків правильно пояснити дитині, що всі ці завдання обов’язково 

треба виконати. І тут я згоден із думкою багатьох педагогів вищих 

навчальних закладів, що студенти (у нашому випадку школярі), які довгий 

час навчаються дистанційно на довготривалих програмах швидше 

втрачають мотивацію і інтерес.  

Також до проблем дистанційного навчання я можу віднести 

наступне: нерівномірне засвоювання матеріалу учнями одного класу 

(хтось засвоїв краще запропонований вчителем матеріал, а хтось взагалі 

пропустив деякі теми, і коли вони всі зберуться в учбовому класі вчитель 

отримає дуже розбалансований колектив), відсутність достатньої 

кількості тематичних он-лайн програм та тематичних інтернет-сервісів 

для проведення дистанційного навчання школярів навчальних класів 

тощо.  
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І це далеко не всі проблеми дистанційного навчання школярів у 

домашніх умовах, які я можу описати, бо не є фаховим вчителем або 

психологом. 

Отже, поряд з позитивними моментами такого навчання є і багато 

проблем, які потребують в нашому сьогоденні фахового вирішення у 

найкоротший термін. 
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During classes, educational work, research, lecture and recreation, the 

teaching staff of the departments of Zaporizhia State Medical University seeks 

to stimulate the interest of foreign students from Morocco, India, Ecuador, 

Nigeria, Uzbekistan and others, to the development of communicative function 

[5]. 
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Therefore, the communicative function is essential for foreign 

students, which is to ensure the relationship between teachers and students in 

order to exchange feelings, thoughts, views, moral and aesthetic relations in 

society [5]. 

The communicative function for students is objectively necessary. It 

symbolizes the steps that teachers are called to take in order to ensure dialogue 

with students, during the discussion, understanding of certain issues. 

Communication is a condition for understanding, asking questions and getting 

the right answer. That is why teachers face an important task, to ensure 

communication and interaction with students in order for complex and 

sometimes ambiguous issues to receive dialectical understanding, taking into 

account the understandings, views and positions that have become relevant [3]. 

While studying in Ukraine, foreign students are interested in a wide 

range of questions of public and social content, to which they seek to find 

answers, using opportunities to communicate with teachers, discuss with them 

issues related to society and foreigners, respect their rights and freedoms, 

satisfaction interests, needs, denominations, etc. In turn, the pedagogical staff 

of the medical university creates the necessary conditions for dialogue with 

foreign students, organizes public, group and individual forms of discussion of 

various issues of interest to the student audience [1]. 

At the same time, the readiness of teachers of departments and foreign 

students to take part in debates and discussions, collective discussions, 

evenings of questions and answers, hearings on topical issues deserves 

attention. It is the communicative function involves the creation of conditions 

for the exchange of views, expressions of their own positions and opinions, as 

well as teachers when communicating with students appropriate tact, style and 

type of behavior that would not hinder the establishment of dialogic relations, 

but on the contrary – strengthen the youth audience. Desire to jointly seek and 
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find answers to questions of different content (everyday, educational, public, 

etc.) evaluate their own actions and the behavior of other foreign students [5]. 

The teaching staff of the Medical University has ample opportunities 

to influence the activity of foreign students through the organization of 

educational training. This sphere of educational activity concerns not only the 

issues of leisure, recreation of student youth, but also the acquisition of the 

necessary experience related to the social, ethical, moral, cultural life of 

Ukrainian society [2]. 

To this end, foreign students are involved in educational work, in 

which they act as initiators and organizers of events on various issues of 

interest to young audiences. 

At the same time, foreign students learn to act in certain situations, 

gain experience in mastering the surrounding reality according to the laws of 

beauty, harmony, the ratio of social and personal, collective and individual, 

general and specific [4]. 

The organizational capabilities of the medical university are also 

related to the self-government of foreign students. Therefore, students have a 

space for personal self-realization, initiative and responsibility, decision-

making related to education, communication, recreation, health care, and to 

participate in various types of cultural creativity. To this end, young people are 

involved in student councils, where they participate in organizational and 

managerial decisions aimed at improving the conditions for learning, civil 

rights and freedoms. They actively participate in various events that take place 

not only in the school (concerts, festivals, exhibitions), but also in public life 

(volunteering). 

Therefore, the strengthening of subject-subject relations at Zaporizhia 

State Medical University during training and educational classes turns foreign 

students into active participants not only in the cognitive process, but also in 
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various relationships, so that their feelings, views, evaluative judgments are not 

remain unnoticed, and become relevant. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ З 

ПРАЦІВНИКАМИ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС 

 

Грищенко І. Л., 

завідувач відділу судової експертизи 

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

м. Павлоград, Україна 

 

У нинішній час Національна поліція України перебуває у стадії 

втілення в життя прийнятої стратегії змін та реформування як системи 

МВС в цілому так і зміни задач та засобів роботи окремих підрозділів 

Національної поліції. Це зумовлено реформуванням також системи 

слідчих підрозділів поліції.  

Основною метою цих змін є покращення роботи системи в цілому 

та створення ефективних умов для розвитку професійного росту та 

практичних навичок слідчих, та особливо осіб, які призначені на посади 

після завершення навчання у вищих навчальних закладах. 

Під час практичної діяльності у слідчих виникає ряд питань, які 

потребують спеціальних знань та практичних навичок.  

Працівники Експертної служби кожного дня стикаються з 

питаннями, які виникають під час вилучення речових доказів, оформлення 

документів щодо призначення експертних досліджень та ряд інших. 

Для вирішення цих завдань Експертною службою МВС 

розроблено ряд заходів спрямованих на покращення роботи та 

підвищення професійного рівня співробітників. Одним із цих заходів є 

проведення практичних занять – тренінгів, за участю спеціалістів різних 

напрямків. 
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Тренінг – це заплановані та систематичні зусилля з розвитку та 

вдосконалювання знань, навичок, умінь та діяльності слідчого за 

допомогою теоретичних засобів поєднаних з практичними прийомами, що 

дає змогу під час проведення більш ефективно навчитися вирішувати 

службові завдання. 

Ціллю проведення тренінгів є формування у працівника слідчого 

підрозділу внутрішньої сили та впевненості, які стимулюють його до 

покращення якості роботи та усвідомлення важливості його діяльності в 

процесі подальшої інтеграцій його як професіонала так і особистості. 

Мета тренінгу – забезпечення слідчого знаннями, вміннями 

необхідними для виконання конкретних завдань. Отже, тренінг можна 

розглядати, як один із ефективних методів службово-професійного 

навчання працівників в діяльності Національної поліції.  

Перевагою тренінгів в порівнянні з іншими формами навчання є 

використання групової роботи, де кожен учасник може засвоювати, 

відпрацьовувати та моделювати нові професійні вміння та навички. 

Досягнення цієї цілі відбувається шляхом відтворення в 

«тепличних» умовах сценаріїв, які виникають під час несення служби та 

особливо при проведенні оглядів місць подій. Під час проведення 

тренінгів фахівці Експертної служби розповідають про особливості 

проведення оглядів місць подій, використовуючи під час занять реальну 

експертно-криміналістичну техніку, базуючись на конкретних справах. Ці 

справи розглядаються досконально з метою вивчення всіх стадій огляду 

місця події, з врахуванням їх особливостей виявлення та фіксації деталей 

події, вилучення речових доказів, їх пакування, та до моменту 

призначення судових експертиз за різними напрямками. 

Під час тренінгових занять на практиці кожен з учасників 

самостійно може скласти фототаблицю місця пригоди, написати протокол 

огляду місця події, вилучити сліди рук, сліди балістичного походження, 
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зробити зліпки низу взуття, навчитися відрізняти особливості малюнку 

шин транспортних засобів, правильно пакувати речові докази  

Слідчі, в силу своєї службової діяльності, першими прибувають 

на місце події та повинні мати всі необхідні знання та навички для 

виконання слідчо-оперативних задач. 

Під час проведення, тренінг надає змогу розвивати професійні 

навички: 

- уміння розділити головне та другорядне; 

- вміння керувати членами слідчо-оперативної групи, розмежовуючи їх 

задачі; 

- змоделювати ситуацію в цілому враховуючи особливості місця події, 

природних умов, діючих осіб та інше; 

- бути уважним на місці пригоди; 

- швидко оцінити ситуацію пригоди, виключивши моменти 

інсценування; 

- звертати увагу на дрібні деталі; 

- виявити та зафіксувати головні аспекти події. 

Відміною проведення тренінгів Експертною службою є те, що це 

не типові заняття, а передача досвіду від більш досвідчених працівників-

практиків працівникам слідчих підрозділів. 

Під час проведення тренінгу учасники ознайомлюються з 

наступними методами пізнання які включають в себе: нормативно-

логічний метод, системний метод, синтез, аналіз, дедукцію, індукцію та 

інші методи діяльності. 

Таким чином, доцільно проводити тренінгові заняття з 

працівниками слідчих підрозділів з метою покращення професійного 

росту та практичних навичок слідчих Національної поліції. 
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м. Дніпро, Україна 

 

В сучасному світі судова експертиза є невід’ємною частиною 

досудових розслідувань та судових розглядів у кримінальних 

провадженнях, проведення якої неможливе без використання досягнень 

природничих, технічних, медичних, хімічних, економічних та інших наук. 



116 

Згідно [1], судовим експертом може бути особа, що володіє 

необхідними науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, 

застосування яких вимагається для вирішення питань, що виникають при 

провадженні у кримінальній справі з метою надання висновку з 

досліджуваних питань. 

Тож, експерт є фахівцем багатогранної компетенції, а саме, окрім 

спеціальних знань в базовій науці, він повинен досконально володіти 

теорією судової експертизи, опанувати сертифіковані і затверджені 

методики експертного дослідження, бути технологічно обізнаним, а 

головне – мати спеціалізовані юридичні знання. 

Сучасні тенденції злочинності на національному рівні вимагають 

постійного внесення відповідних змін до кримінального законодавства, а 

динаміка розвитку науки та техніки призводить до запровадження 

інноваційних технологій в усіх сферах життя. А тому, з плином часу 

необхідне постійне підвищення кваліфікації судового експерта для 

поліпшення рівня професійної обізнаності і як результат компетентності 

фахівця. Як визначено законом [2] підготовка та підвищення кваліфікації 

фахівців для державних спеціалізованих експертних установ, 

здійснюється вищими навчальними закладами та спеціальними закладами 

відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Оцінка ж професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення 

судових експертиз, здійснюється експертно-кваліфікаційною комісією 

(далі – ЕКК) при міністерствах та інших центральних органах виконавчої 

влади. ЕКК, відповідно до покладених на неї завдань, розглядає питання 

про: присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта; 

припинення діяльності працівника як судового експерта; присвоєння чи 

позбавлення кваліфікаційного класу судового експерта та інше. За 

потреби до складу ЕКК можуть залучатися фахівці державних органів, 

наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t041992?ed=2004_09_09&an=35
https://ips.ligazakon.net/document/view/t041992?ed=2004_09_09&an=35
https://ips.ligazakon.net/document/view/t041992?ed=2004_09_09&an=35
https://ips.ligazakon.net/document/view/t041992?ed=2004_09_09&an=35
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підприємств, установ і організацій [3]. Сукупність цих факторів зумовлює 

необхідність створення ЕКК за місцем найбільшої концентрації 

відповідних спеціалістів.  

На сьогоднішній день, в більшій мірі, зазначеним умовам 

відповідає Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр розташований в м. Києві, що в свою чергу вимагає відрядження 

працівників, які підлягають атестації чи підвищенню кваліфікації до 

територіально віддаленого підрозділу. 

Однак, для діючих працівників судово-експертних установ 

підвищення кваліфікації можливо реалізувати і без відриву від виконання 

службових обов’язків за рахунок реалізації дистанційного навчання, що 

буде мати певні переваги – актуальність інформації, навчання у зручний 

час, економічна ефективність (відсутність витрат на відрядження), 

збільшення часу для повного розкриття тематичного матеріалу, 

впровадження новітніх методичних розробок, можливість надання 

більшого обсягу навчальної інформації для цільової аудиторії слухачів у 

відведений проміжок часу, активне спілкування, з можливістю 

проведення дискусій та обміном один з одним своїм практичним 

досвідом. Такий вид навчання-співпраці доцільно було б організувати не 

лише між експертними науково-дослідними установами, а й з різними 

вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, 

профільними підприємствами, міжнародними організаціями, 

представниками виробників та сервісних центрів з обслуговування 

складно-технічного обладнання, яке досить часто використовується при 

виконанні експертних досліджень. Така форма дистанційного навчання 

створить більш сприятливі умови для удосконалення системи підготовки 

працівників судово-експертних установ, розвитку науково-методичного 

забезпечення, підвищення рівня якості проведення досліджень, 
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розширення сфери застосування аналітичного обладнання та модифікації 

основних дослідницьких методів. 

З огляду на це, можна стверджувати, що впровадження 

дистанційного навчання – це найбільш перспективний, доступний та 

ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Давидова Ж. В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних 

та соціально-економічних дисциплін 

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» 

м .Харків, Україна 

 

Центральним компонентом педагогічної системи є суб’єкти 

(студенти та викладачі), завдяки діяльності яких забезпечується 
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ефективність педагогічного процесу. Тому педагогічні умови мають бути 

безпосередньо спрямовані на відповідні суб’єкти для вирішення 

суперечностей, що знижують ефективність формування інформаційної 

компетентності (ІК) студентів.  

Вирішальною умовою ефективності формування ІК є поступове 

просування здобувачів освіти на рівень самоорганізації професійно 

орієнтованої пізнавальної діяльності, що забезпечує їх становлення як 

активних суб’єктів освітньої та професійної діяльності, здатних 

самостійно відбирати, аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані 

рішення. 

Забезпечення вказаної умови можливе через спрямування 

педагогічного процесу на розвиток ініціативності, рефлексивності та 

відповідальності студентів за власну діяльність та її результати, сприянні 

виробленню студентами нових знань, створенні індивідуальних освітніх 

стратегій тощо. Необхідність переходу здобувачами освіти від прямого 

управління викладачами через співуправління на рівень самоуправління 

та самоорганізацію здобувачем освіти власної діяльності підтверджується 

основними положеннями сінергетики – будь-яка система прагне до 

самоорганізації і потім переходить на новий рівень.  

Для майбутнього медичного працівника здатність до 

самоорганізації й самоуправління (за якої вони є суб’єктами власної 

діяльності без сторонніх зовнішніх впливів) є особливо важливою, 

оскільки вони мають бути здатними організовувати себе для навчання 

протягом життя, що є необхідною умовою ефективності професійної 

діяльності, а також усвідомлювати й брати відповідальність за результати 

власної професійної діяльності. Як відзначає Н.Кабусь, означена здатність 

тісно пов’язана з розвиненою суб’єктністю особистості, її здатністю бути 

творцем власного життя – свідомо визначати стратегічну мету (діяльності, 

розвитку, життєдіяльності загалом) і тактичні цілі, обирати шляхи їх 
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досягнення, контролювати результати, моделювати майбутню діяльність, 

напрями подальшого розвитку [3,С.390].  

Поступове просування від прямого управління на рівень 

самоорганізації та самоуправління має наукове підґрунтя теорії 

поетапного формування розумових дій П. Гальперіна та праць В. Ляудіс і 

Н. Тализіної, за якими формування вмінь екстеріоризації засвоєного 

досвіду здійснюється за певними взаємопов'язаними етапами. На першому 

етапі за П. Гальперіним, Н. Тализіною [1; 4] велике значення має 

формування в студентів схеми орієнтувальної основи дій, тобто: 

усвідомлення необхідності засвоєння матеріалу; визнання можливостей 

засвоєння матеріалу у відповідності з наявними знаннями та вміннями; 

обізнаності у послідовності вивчення матеріалу, а також необхідних 

інформаційних джерелах, формах і методах навчання; розумінні 

зовнішньо завданих цілей навчання, а також формуванні індивідуальних 

внутрішніх цілей. На цьому етапі здебільшого здійснюється пряме 

управління викладачем, оскільки необхідно організувати педагогічний 

процес з формування ІК й керувати ним, допоки особистість стане 

здатною до свідомого самоуправління. На етапі орієнтації застосовуються 

педагогічні засоби прямого управління навчальною діяльністю, а саме: 

обговорення питання актуальності та важливості вивчення навчального 

матеріалу; обговорення шляхів опрацювання навчального матеріалу; 

робота з ключовими термінами тощо. 

Культура управління забезпечує найбільший вплив на діяльність 

студентів на етапі пізнання та перетворення об’єктів науки [2, С.6]. 

Культура управління полягає в сприйманні, перетворенні та застосуванні 

інформації стосовно об’єкта, що вивчається, оцінці ситуації, що склалася, 

розробці моделі об’єкта, виборі критеріїв та обмежень з метою 

обґрунтування характеристик об’єкта по його моделі. Порівняння 

характеристик з бажаним дозволяє прийняти рішення щодо зміни 
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характеристик. Переважним видом управління на цьому етапі є 

співуправління. До педагогічних засобів співуправління можна віднести 

стратегії взаємного навчання; роботу у малих групах; інтерактивне 

читання; дискусії, дебати тощо. 

На останньому етапі здійснюється екстеріоризація отриманих 

результатів у процесі спілкування між суб’єктами, що реалізується через 

самоуправління студентами власною навчальною діяльністю. На цьому 

етапі доцільно використовувати такі педагогічні засоби самоуправління як 

проектна робота; написання творчих робот; підведення підсумків у 

вигляді графічних організаторів матеріалів; опитувальники для 

самооцінки діяльності з вивченої теми та інші творчі завдання. 

Вважаємо, що ефективність організації перших етапів 

саморозвитку (стимулювання активності, актуалізація потреб особистості 

у пізнанні, перетворенні, самореалізації) визначає подальший рівень 

саморозвитку студентів. Тобто переходячи на рівень самоуправління, 

студенти набувають вмінь усвідомленого ставлення до інформаційних 

об’єктів та явищ дійсності та навичок застосування ІК у професійній 

діяльності на основі індивідуальних характеристик. 
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In Ukraine, quarantine has been introduced, including for higher 

education institutions that have switched to online learning. All disciplines at 

Zaporizhia State Medical University were taught with the support of the Teams 

platform and other information resources. 

The specifics of distance learning significantly affected the functioning 

of the entire system. With such an organization of the educational process, the 

student has a greater responsibility for the selection and processing of 

information, decision-making, based on their own thoughts. Therefore, the role 

of the teacher was to help us students get acquainted and work in the system. 

However, distance learning has been a challenge for both teachers and students.  

All these questions were considered and discussed at a round table in a 

distance format where foreign students answered the questionnaire. 

18 students of different courses took part in the discussion. 

It is worth noting the main relevance and difficulty of online learning 

[1]. 
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1. Technical support during a pandemic (66.7%). Almost all students have 

smartphones, but not everyone has personal computers and tablets. Therefore, it 

was not convenient to perform tasks (tests, exercises) systematically through 

telephones. Such diversity could not withstand even the most modern gadgets 

(their memory is cluttered), and it violates the principle of unity in the 

algorithm of communication: "teacher-student", "student-teacher", "student-

student". Distance learning, in our opinion, is a special kind of knowledge 

acquisition, in which the interaction of students and teachers is carried out 

through information and communication technologies. 

2. Each teacher has his own approach to the choice of tools for online learning 

in Teams and the involvement of other online resources. Sometimes there was a 

low quality Internet connection (50%). Often sites, especially those with 

videos, do not load or have poor quality information. 

3. The student had a much greater workload (61.1%) both during lectures and 

practical classes, and after them, when doing homework, tests and more. 

4. Violation of the rhythm of the day (100%). In the conditions of long 

quarantine it was impossible to go for a walk in parks, to be engaged in sports 

grounds, to communicate live with students of other groups. Because of this, 

the psycho-emotional and physical condition suffered, and their health 

deteriorated. 

5. Students lacked communication with teachers, so-called feedback (83.3%). 

In addition to assessment, teachers did not always have time (due to Internet 

outages) to use questionnaires: what did you like more? In which topics you are 

weak? Which resource worked best? In communication with teachers, it is 

important to provide timely information, keep feedback, high light the process, 

results, victories and difficulties. 

Look at the following graphical representation for the answers of the 

questionnaire data. 
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Therefore, we believe that classroom classes are more convenient and 

effective for students. 

Thus, given the relevance and problems of distance learning, we 

recommend that the final assessment of the tasks have additional time; the time 

for conducting lectures, practical classes with obligatory breaks within one 

lesson was reduced. 
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Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний 
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Стрімкий розвиток криміналістичної науки та техніки обумовив 

необхідність пошуку нових шляхів професійної підготовки працівників 

Експертної служби МВС, оскільки професія судового експерта вимагає 

належного володіння професійними знаннями, навичками та вміннями, а 

також професійною майстерністю щодо застосування їх при 

повсякденному виконанні покладених на судового експерта обов’язків [1]. 

Беручи до уваги що впроваджувані новітні технології стосувалися всієї 

сфери діяльності працівників Експертної служби від центру до найнижчих 

ланок, то виникала потреба вирішити ряд питань: 

- заняття за кожною темою має проводити фахівець дійсно високого 

рівня; 

- з метою раціоналізації навчального процесу та максимального 

охоплення матеріалу проведення занять з більшою авдиторією, 

обговорення питань в більш широких колах; 

- проведення занять не повинне перешкоджати основній діяльності 

працівників Експертної служби. 

Беручи до уваги вищезазначені чинники в Експертній службі 

МВС вже з 2015 року впроваджується система дистанційного навчання 

працівників. І якщо таке явище і раніше було частково присутнє під час 

проведення відеоконференцій та відеоселекторних нарад, його можна 
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було назвати скоріше виключенням, оскільки основні заняття проходили в 

територіальних органах за окремо затвердженими планами, що не завжди 

охоплювали провідні науково-технічні впровадження криміналістичної 

науки та техніки. Починаючи з 2015 року всі працівники служби за 

кожним напрямком роботи окремо приймали участь в заняттях за 

допомогою сучасних засобів зв’язку.  

Цей спосіб проведення занять має дуже суттєві переваги: 

- заняття за кожною темою проводить дійсно фахівець найвищого рівня 

й за одне заняття охоплюється максимально можлива авдиторія – це 

усуває потребу у відрядженнях та проведенні циклу занять; 

- інформація що передається за допомогою найсучасніших засобів є 

яскравою та динамічною, легше сприймається та запам’ятовується; 

- для проведення занять працівникам не доводиться надовго переривати 

основну діяльність, оскільки відсутня потреба переміщення до спеціально 

відведених навчальних класів, а у окремих територіальних підрозділах – 

до інших міст; 

- участь в обговоренні тих чи інших питань фахових працівників з 

різних областей України, які можуть пропонувати шляхи їх вирішення, а 

також ділитися своїм позитивним досвідом; 

- найсучасніші здобутки науки та техніки відразу розглядаються, не 

витрачається час на їх надходження від Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру до найвіддаленіших ланок 

Експертної служби МВС. 

Також слід зазначити, що в умовах пандемії коронавірусної 

хвороби (COVID-19) в Україні дистанційне навчання стало єдиною 

формою навчання що мінімізує ризик зараження та поширення вірусу. 

Нарівні з проведенням занять за допомогою сучасних засобів 

зв’язку на веб-ресурсі ДНДЕКЦ МВС створюються база, що включає в 

себе масив необхідної наукової, науково-методично літератури, 
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нормативно-правових актів [2]. Зникає проблема їх нестачі та 

необхідності друкування величезними накладами.  

І хоч система дистанційного навчання взагалі має деякі недоліки, 

які здебільшого суб’єктивні та виникають внаслідок неналежної мотивації 

до навчання певних осіб, переваги дистанційного навчання в Експертній 

службі МВС більш вагомі та дозволяють вирішувати цілий ряд завдань, 

які неможливо вирішити шляхом проведення очних занять. 
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Дитинство дітей дошкільного віку — це є найважливішим 

періодом у всебічному розвитку дитини, а також підготовки до її 

майбутнього. Саме в ці дошкільні роки закладається фундамент 

майбутньої особистості, складаються психічні властивості, які визначають 

подальше життя людини, відбувається становлення світосприйняття, 

формування поведінки в соціумі. Основи агресивності починають 

формуватися саме в дитячому віці. 

Одною з найбільше найчастіших проблем в дитячому віці є 

підвищена агресивність дітей. Така поведінка хвилює не тільки 

вихователів, а й самих батьків. Вивченням агресії та агресивної поведінки 

займається безліч наукових дисциплін, включаючи філософію, педагогіку, 

психологію, соціологію і ін. 

З латинського перекладу слово «агресія» означає «нападати». 

Цьому слову не завжди надавалося однакове значення, адже воно дуже 

давно існувало в європейських мовах та по-різному трактувалося. Ще до 

початку XIX ст. існувала агресія, але вважалося, що це будь-яка активна 

поведінка, яка могла бути, як доброзичлива, так і ворожа. Трішки пізніше 

трактування цього слова змінилося і воно було направлене на більш 

вузьке значення. Під словом агресія почали розуміти ворожу поведінку, 

яка була направлена на оточуючих людей. 

У психологічному словнику зазначено, що агресивна поведінка – 

це специфічна форма дії людини, яка характеризуються демонстрацією 
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переваги в силі або застосуванням сили по відношенню до іншої людини 

або групи осіб. Така поведінка може змінюватись від демонстрації 

неприязні й недоброзичливості – до словесних образ («вербальна агресія») 

та застосування грубої фізичної сили («фізична агресія») [2]. 

У зарубiжнiй психoлoгiчнiй лiтературi можна умовно вирізнити 

два напрямки у рoзумiннi агресії. Сучасні психологи розрізняють 

позитивну (забезпечує суспільству, групі або індивіду можливість 

безпеки, виживання та розвитку) і негативну агресію (спрямована на 

задоволення людиною власних прагнень шляхом заподіяння шкоди її 

оточенню) [1]. 

Діти з агресивною поведінкою бувають майже в кожній групі 

дитячого садка. Така дитина проявляє свою агресивність через напад та 

обзивання інших дітей, через ламання іграшок, стає грозою всього 

дитячого колективу, джерелом стурбованості вихователів та батьків. Таку 

агресивну дитину важко сприймати такою, а саме найважче – зрозуміти її. 

Хоча агресивна дитина, як і інші нормальні діти, вимагають ласки, 

турботи та допомоги дорослих. Така агресія – це внутрішній дискомфорт 

дитини, невміння адекватно реагувати на різні події, які відбуваються 

навколо неї. Вихователям та батькам, слід розмовляти та пояснювати 

дітям, як треба поводитися з агресивними дітьми. 

Взагалі агресивну поведінка у дітлахів можна поділити на дві 

форми – зовнішню і внутрішню. Зовнішня агресія дітей направлена на 

оточуючих. До таких оточуючих можна віднести батьків, вихователів, 

інші дітей, тварин і навіть іграшки. Діти можуть виражати свою 

агресивність такими способами: усно, жестами та фізично. 

До проявів зовнішньої агресії в усній формі дитини відносяться її 

образливі слова, демонстрація язика, загрози, примхи, лаяння. Якщо 

батьки помітили як їхня дитина просто дражнить оточуючих, то їм 

необхідно звернути на це увагу та поспілкуватися на цю тему. При 
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агресивних жестах дитина проявляє такі дії, як: погроза кулаком, пальцем, 

передражнювання, кривляння, змінює вираз обличчя на сердите або більш 

грізне, тупотіння ногами. Якщо ж нічого при цьому всьому не зробити, то 

в дитини буде проявлятися фізична агресія. Вона буде обзиватися, 

штовхатися, щипатися, кусатися, дряпатися, битися і т. д. 

Також проявам агресивності дітей сприяють недоліки виховання, 

яке здійснюється різними інститутами соціалізації, в тому числі не лише 

сім’єю, школою, але й засобами масової інформації та ін. 

У дошкільному віці агресивна поведінка дітей приймає 

різноманітні форми прояву. З точки зору психології, виділяють вербальну 

і фізичну агресію, кожна з яких може мати прямі і непрямі форми.  

Вербальна агресія — це вираження негативних почуттів як через 

форму (крик, сварка, вереск), так і через зміст словесних відповідей 

(погрози). Ця агресія має такі види: 1) непряма вербальна агресія, яка 

спрямована на обвинувачення та загрози одноліткам. Саме в дошкільному 

віці це може проявлятися у вигляді скарг, демонстративного крику. 2) 

Пряма вербальна агресія — це образи і вербальні форми приниження 

іншої особи. У дошкільному віці це проявляється через дражнилки та 

образи.  

Наступний вид агресії – це фізична агресія, при якій 

використовується фізична сила проти іншої особи. Вона має такі види: 1) 

непряма фізична агресія, яка спрямована на принесення будь-якого 

матеріального збитку іншому через безпосередні фізичні дії. 2) Пряма 

фізична агресія, яка за собою несе напад на іншого і нанесення йому 

фізичного болю і приниження [6, с. 120]. 

Встановлено, що члени сім’ї можуть демонструвати агресивну 

поведінку або підкріплювати небажані дії дитини (наприклад, виражати 

гордість перемогою в бійці). Необхідно зазначити, що родові травми, 

порушення пренатального розвитку, спадкові порушення (наявність 
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зайвої Х-хромосоми у хлопчиків) також підвищують схильність до агресії 

[4]. 

Якщо вже батьки помітили у свої дитини ознаки, які притаманні 

агресивній поведінці (зовнішньої або внутрішньої), то негайно необхідно 

знайти причину. Саме так необхідно виправити таку ситуацію. Не варто 

надіятися, що все якось налагодиться саме по собі. 

Причини агресивної поведінки можуть бути різні. Існують такі 

причини, що викликаю агресивну поведінку дітей дошкільного віку : 1) 

страх. Батьки можуть навіть не здогадуватися, що дитина чогось боїться 

або вважають причину страху сущою дрібницею. Ігнорування проблеми з 

боку дорослих може привести до істерики; 2) заборони. У авторитарних 

батьків малюк буває «задавленим» постійними «ні», «не можна» і 

«треба». На дитину кричать, в чомусь звинувачують або дорікають; 3) 

дитина відстоює свою територію або кордон своєї особистості; 4) сварки 

між батьками або членами сім'ї викликають страх, протест і, як наслідок, 

агресивні спалахи; 5) дитина чекає нападу, побоюється ворожості; 6) 

намагається довести свою незалежність і самостійність; 7) надмірне 

емоційне напруження; 8) дитина відчуває, що його не люблять або навіть 

ненавидять; 9) копіює поведінку оточуючих дорослих або дітей. 

Діти, у яких спостерігається агресивність, іноді підозрілі та 

насторожені, часто перекладають свою вину за скоєне на інших людей. 

Можна з впевненістю сказати, що агресивні діти не люблять та бояться 

своїх оточуючих, а оточення людей, боїться агресивність дітей. Ось таке і 

виходить замкнуте коло. 

Для того щоб провести повноцінну психологічну діагностику 

старших дошкільників використовують доступні методики, які для дітей 

стануть одночасно цікавими і не будуть їх стомлювати та виснажувати. З 

недавніх пір, графічні методики стають популярними серед психологів, 

педагогів та інших фахівців і тому варто їх використовувати. Це такі 
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методики як: графічна методика «Кактус» (автор ‒ Панфілова М. А.) [5, с. 

120]; методика «Вулкан» [3, с. 25]. 

Також, треба усвідомлювати, що на жаль, агресія заразна. При 

цьому будується замкнуте коло: мене били батьки, і я битиму свою 

дитину. Діти стають агресорами, які беруть участь у бійках, а також 

жертви, які хочуть ідентифікуватися з агресором. 

Заборона та підвищення голосу на дитину, яка має агресивність – 

є неефективними способами подолання агресивності. Дорослим потрібно 

спочатку зрозуміти причину агресивної поведінки дітей, а вже потім 

сподіватися на її подолання. В першу чергу, необхідно для дитини стати 

особистим прикладом з позитивною поведінкою. По-друге, при дитині не 

проявляти гнів або ж критичні вислови. Далі, зробіть все для того, щоб 

ваша дитина відчувала вашу любов та турботу до неї. Не будьте 

байдужими до агресивної дитини, хваліть її, не ображайте та при 

необхідності, жалійте її. Зробіть все для того, щоб агресивна дитина 

побачила, що вона є потрібна та важлива для вас. Також, дорослим 

необхідно бути уважними до потреб дитини, повсякчас демонструвати 

модель неагресивної поведінки, бути послідовними, караючи дитину, і 

карати тільки за конкретні неприйнятні вчинки. 
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За останні роки в Україні дуже швидко розвивається сільський 

зелений туризм, основна мета якого полягає в організації відпочинку 

туристів від шуму та ритму життя великого міста, ознайомленні з 

історико-культурними пам’ятками та місцевими звичаями і традиціями.  

Сільський туризм є важливим чинником стабільного динамічного 

збільшення надходжень до бюджету через вигідне геополітичне 

розташування України, наявність туристично-рекреаційного потенціалу, 

сприятливий клімат, багату флору і фауну, велику кількість культурно-

історичних пам’яток світового рівня. Сільський зелений туризм в Україні 

має набути національного значення через те, що: 

• він сприяє відродженню й розвитку національної культури: усього, що 

складає місцевий колорит;  

• через такий відпочинок жителі великих міст мають можливість 

познайомитись із справжніми традиціями українських сіл;  

• етнокультура села представляє Україну на світовому ринку 

туристичних послуг й приваблює іноземних туристів.  

На сьогоднішній день майже 60 % мешканців українських сіл 

перебувають за межею бідності [3, с. 38]. Такі умови змушують селян 
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пробувати себе в інших сферах діяльності, які давали б змогу забезпечити 

собі хоча б прожитковий мінімум. Сільський зелений туризм – це саме та 

сфера діяльності яка в змозі зупинити таку негативну тенденцію в 

українських селах, підвищити матеріальне становище селян та частково 

вирішити проблеми зайнятості сільського населення.  

За розмірами отриманих прибутків у світі сільський зелений 

туризм сприймається як альтернатива сільському господарству. Що 

стосується капіталовкладень, то сільський туризм не вимагає їх в такій 

кількості як інші види туризму і його можна організувати за рахунок 

коштів самих селян без додаткових інвестицій [2]. 

Сільський зелений туризм зростає щорічно майже на 20 %–30 %, 

а його частка в доходах з поміж міжнародного туризму становить 10–

15 %. Ринок сільського туризму в Україні знаходиться в стані розвитку. За 

даними Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму, в 

загальній кількості в Україні працюють 4,2 млн. сімейних сільських 

господарств, з яких лише 20 % займаються сільським зеленим туризмом. 

На сьогоднішній день райони, що мають соціально-економічні 

передумови для розвитку зеленого туризму – це західний регіон України 

(Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька області), 

Південний регіон (Миколаївська та Одеська області), Поділля 

(Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області), Центральний та 

Східний регіон (Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Харківська 

області). 

Найбільш доцільними територіями для розвитку сільського 

зеленого туризму є території національних і ландшафтних парків, де існує 

можливість поєднати в повноцінному відпочинку пізнання природничого, 

історико-етнографічного та культурного потенціалу регіону. Особливістю 

зеленого туризму можуть і мають стати культурно-розважальні заходи 

традиційні для певної місцевості чи народності. 
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Анімація – відносно новий напрямок у туристичної діяльності, що 

передбачає як глядацьку (пасивну) участь, так і особиста участь 

відпочиваючих у ігрових та театралізованих шоу-програмах, спортивних, 

культурно-розважальних заходах. 

Анімаційною складовою турів в сільському зеленому туризмі 

можуть виступати народні гуляння, святкові заходи, конкурси, фестивалі, 

карнавали, тематичні дні, ярмарки, танцювальні вечори, концерти 

художньої самодіяльності, вечорниці тощо за безпосередньої участі 

туристів. 

Для організації таких анімаційних заходів необхідні відповідні 

кадри, добором і підготовкою яких мають опікуватися як регіональні 

органи самоврядування, так і профільні міністерства. 

Розвиток сільського зеленого туризму призведе до того що 

сільські громади почнуть приділяти більше уваги благоустрою сіл, 

відновленню транспортної інфраструктури, реконструюванню місцевих 

закладів культури та відновленню їх роботи, збереженню екологічної 

чистоти довкілля і вирішенню невідкладних соціально-економічних 

проблем села за рахунок додаткових надходжень від зеленого туризму до 

бюджетів місцевих органів влади. 

Сьогодні, розвиток сільського зеленого туризму в Україні 

обмежують і гальмують такі фактори: 

• політико-економічна нестабільність у державі; 

• відсутність належного правового забезпечення розвитку сільського 

зеленого туризму; 

• відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого 

використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб 

туризму; 

• низький рівень інфраструктури та комунікацій; 
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• недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційного 

забезпечення; 

Ці негативні фактори можна подолати за рахунок проведення 

виваженої політики державного регулювання розвитку сільського 

зеленого туризму, зокрема і на регіональному рівні, з використанням 

наявних важелів прямого і непрямого впливу [1]. Таким чином, розвиток 

сільського (зеленого) туризму матиме позитивний вплив, як і на державу, 

так і для сільських територій і туристів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Аналіз впливу сільського (зеленого) туризму 

 

Для держави Для сільських 

територій 

Для туристів 

Поповнення бюджету Додатковий дохід Активний відпочинок 

Зниження рівня 

безробіття 

Створення додаткових 

робочих місць 

Споживання 

екологічних продуктів 

харчування 

Активізація діяльності 

сільського населення 

Покрашення 

інфраструктури 

сільських територій 

Участь в 

етнокультурних 

заходах, святах 

дійствах 

Пропагування 

національних 

культурних традицій 

Сприяння розвитку 

інших галузей 

економіки (торгівлі, 

транспорту, освіти 

тощо) 

Участь в 

повсякденному житті 

сільського населення 

Використання 

переважно 

Сприяння освіченості 

населення сільських 

Відпочинок на 

природі 
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невитратних ресурсів, 

перш за все 

природних, 

етнокультурних та 

історичних 

територій 

Збільшення 

додаткових інвестицій 

і доходів 

Створення додаткових 

джерел доходу 

Можливість 

отримання якісних та 

недорогих послуг 

Розвиток ділових та 

культурних зв’язків 

Активізація 

підприємницької 

діяльності 

 

Велику роль у становленні та розвитку сільського зеленого 

туризму відіграє громадська організація – Спілка сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні, яка збирає і концентрує дані з 

різних регіонів країни, проводить конференції та тематичні виставки з 

метою популяризації відпочинку в українському селі, сприяє розвитку 

сільської інфраструктури, самозайнятості сільського населення, 

виховання поваги до краси рідного краю, гостинних мешканців сільської 

місцевості, збереженню існуючого культурного та історичного надбання 

Українського народу. За її ініціативою створені й успішно функціонують 

осередки сільського туризму у більшості областей України [4].  

До моделей сільського зеленого туризму відносять: 

1. Розвиток сільського туризму на базі домогосподарства або особистого 

селянського господарства.  

2. Будівництво приватних туристичних об'єктів у сільській місцевості. 

3. Перспективною вважається модель яка включає сільськогосподарські 

тематичні парки, центри. 
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Задля швидшого розвитку сільського туризму необхідно 

вирішити кілька проблемних питань: 

- розробити нормативно-правову базу щодо визначення організаційних 

умов надання послуг із сільського зеленого туризму в межах особистого 

селянського господарства;  

- надати методичні рекомендації з добровільної категоризації житла, 

передбаченого для розміщення відпочиваючих;  

- впровадити систему пільгового довгострокового кредитування 

сільського населення на розвиток сільського туризму;  

- створити інформаційні засоби і технології з даними щодо клієнтської 

бази та інформування клієнтів про пропозиції з послуг відпочинку в селі. 

Отже, можна зазначити, що сільський зелений туризм 

безсумнівно є дуже перспективним і важливим видом діяльності, і не 

зважаючи на певні проблеми, розвиток його в нашій державі з кожним 

роком набуває все більших обертів. 
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