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Аннотация: 

Статья нацеленна на научно-педагогический состав: педагоги средних и высших учебных учрежде-

ний, слушатели, курсанты, студенты и др. В данной научной статье отражены результаты теорети-

ческого изучения проблемы буллинга в зарубежных и отечественных исследованиях. Раскрывается соци-

альная структура буллинга и дается психологическая характеристика его участников. Рассмотрены не-

которые причины возникновения буллинга среди молодых людей, а так же процесс коррекции агрессивного 

поведения. 

Abstract 

The article is aimed at the scientific and teaching staff: teachers of secondary and higher educational insti-

tutions, students, trainees, students, and others. In this research paper presents the results of a theoretical study 

of the problem of bullying in foreign and domestic research. Reveals the social structure of bullying and provides 

psychological characteristics of the participants. Discusses some causes of bullying among young people, as well 

as the process of correction of aggressive behavior. 

 

Ключевые слова: травля, насилие, буллинг, буллер, хулиган, образовательная среда, «жертва», 

«обидчик», «свидетель». 
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В настоящее время проблема насилия в обра-

зовательной среде становится все более актуаль-

ной.  

Предпосылкой любого насилия является от-

сутствие уважения к личности. Полноценное разви-

тие и реализация индивидуальности подростка воз-

можны только в определенных условиях. Совре-

менный жизненный контекст не исключает явления 

насилия из процессов обучения и воспитания. В 

этой связи необходимо исследовать сам феномен 

насилия в образовательной среде, его истоки, 

формы, в связи с тем, что оно способно разрушать 

безопасность образовательной среды и негативным 

образом сказываться на построении межличност-

ных отношений между субъектами образователь-

ного процесса и развитии личности обучающегося 

(И.А. Баева, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков и др.).  

Особенно важно исследование влияния наси-

лия на личность в раннем юношеском возрасте, ко-

гда образ Я, как продукт самосознания, проходит 

важный этап развития. Следовательно, в этот воз-

растной период воздействие любого вида насилия 

накладывает на личность большой отпечаток. По-

скольку ранняя юность характеризуется такими 

особенностями как стремление к личностному ро-

сту, расхождением в идеальном и реальном образе 

Я, неадекватным уровнем притязаний, неопреде-

ленностью жизненных планов и др., то любая 

форма насилия над школьниками создает возмож-

ность закрепления в самосознании негативных 

представлений о себе (Т.Г. Волкова, C.B.Ильина, 

Е.С. Меньшикова, Ф. Райе и др.).  

Проблематика психологии насилия представ-

ляет собой обширную область, наиболее интен-

сивно разрабатывающуюся в мировой психологии 

последнюю четверть века (Д. Левинсон, Дж. Ко-

брин, Д. Финкелхор, Д. Иваниек, К. Брон, Р. Лэнг, 

А. Миллер, и др.). В отечественной психологиче-

ской науке данная проблематика сравнительно мо-

лода (E.H.Волков, В.В. Денисов, Г.Н. Киреев, А.Б. 

Кирюхина, В.А. Ситаров и др.).  

Английское слово «буллинг» (byllyng, от billy 

– булли, хулиган, драчун, задира, грубиян, насиль-

ник) означает запугивание, физический или психо-

логический террор, направленный на то, чтобы вы-

звать у других страх и тем самым подчинить его 

себе. Буллинг – явление глобальное и массовое. 

Эмоциональное насилие, которое вызывает у 

жертвы эмоциональное напряжение, унижает его и 

снижает его самооценку. 

В Европе и Америке больше всего прижился 

фактический синоним травли – буллинг, ассоции-

руемый с боевыми играми молодых бычков. Он 
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предполагает в собственном смысле травлю одного 

ребенка другим. Меньше известен термин моббинг, 

обозначающий случай группового нападения на од-

ного или нескольких детей. Однако чаще в научно-

практическом сообществе используется термин 

«буллинг», как более широкий и охватывающий 

разные случаи травли. Соответственно детей, в ос-

новном мальчиков, занимающихся буллингом, име-

нуют булли. 

Вскоре эстафету подхватили Швеция, Финлян-

дия и Дания, а в последующем и вся Западная Ев-

ропа. Например, в Великобритании в этом направ-

лении успешно работают психотерапевты Девид 

Лейн и Эндрю Миллер, в Швейцарии - их коллега 

Аллан Гуггенбюль. Американская школа изучения 

проблем буллинга, в первую очередь, представлена 

психологами и психотерапевтами А.М.Хорном, 

Б.Глейзером, Т.В.Сейджером. Арнольд Голь-

дштейн в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого 

века написал целую серию книг по работе с компа-

ниями обидчиков. Швеция стала первой страной, 

где проблема буллинга была объявлена националь-

ной проблемой. В России реальное осознание этой 

проблемы пришло значительно позже после рас-

пада СССР.  

Разновидности и способы травли в молодеж-

ной среде постоянно меняются. Одним из таких 

стали стремительно обновляющиеся информацион-

ные технологии. Оборотной стороной такого про-

гресса, являются зависимые болезни личности – 

SMS и интернет-зависимости, компьютерно-игро-

вые зависимости, ТV-зависимости. Многочислен-

ные случаи с расстрелом мирных людей психопа-

тами-одиночками в Финляндии, Германии, США, и 

в июле 2011 года трагедия в Осло подготавливались 

и освещались самими насильниками через интер-

нет. Всё это вместе взятое, по мнению одного из ак-

тивнейших борцов с зависимостями, психиатра 

А.Ю.Акопова (2008) свидетельствует о «социаль-

ном слабоумии» и «моральном идиотизме» нашего 

мира.  

Буллер — это человек, который: 

- не научился брать на себя ответственность за 

свое поведение; 

- хочет наслаждаться преимуществами взрос-

лого мира, но не в состоянии принять ответствен-

ность и выполнять необходимые условия, которые 

являются частью взрослого мира; 

- отказывается от ответственности за собствен-

ное поведение; 

- не хочет замечать эффектов, которые оказы-

вает своим поведением на других; 

- не желает признать, что могут быть другие, 

лучшие способы поведения. 

Самыми распространёнными формами бул-

линга являются: 

- вербальный буллинг (угрозы, оскорбления, 

саркастические замечания, унижение); 

- физический (ребёнка могут толкнуть, уда-

рить); 

- психологический (психологическое давле-

ние, оказываемое группой, игнорирование); 

- вымогательство денег/порча имущества; 

- кибербуллинг (буллинг с использованием со-

циальных сетей); 

- телефонный буллинг. 

Наиболее полным и точным является опреде-

ление буллинга, данное Д. Лейном: «Буллинг пред-

ставляет собой длительное физическое или психо-

логическое насилие со стороны индивида или 

группы в отношении индивида, который не спосо-

бен защитить себя в данной ситуации».  

Для подростков, ставших жертвами буллинга, 

характерно следующее:  

 притворяются больными, чтобы не выхо-

дить из дома;  

 поведение и темперамент меняются;  

 явные симптомы страха, заключающиеся в 

нарушениях сна и аппетита, ночном крике, энурезе, 

заикании и нервном тике, нелюдимости и скрытно-

сти;  

 частые просьбы дать денег, воровство;  

 снижение качества учебы, потеря интереса 

к любимым занятиям;  

 постоянные ссадины, синяки и другие 

травмы;  

 молчаливость, нежелание идти на разго-

вор;  

 суицидальные намерения и как крайняя 

степень – суицид.  

 «Свидетели»  

Выделение характерологических черт «свиде-

теля» оказалось наиболее сложной задачей. Это 

обусловлено тем, что в ситуациях буллинга в роли 

«свидетелей» находится большинство детей во 

всем своем многообразии и разнородности. Уста-

новлено, что в результате ощущения собственного 

бессилия их самооценка заметно снижается. Сто-

ронние наблюдатели часто сообщают о чувстве 

вины и ощущении своего бессилия.  

 Буллинг охватывает очень широкую сферу де-

ятельности: 

- Физическая агрессия: 

Включает в себя толкание, пихание, пинки и 

удары – может также приобретать форму жестокого 

физического насилия. В крайних случаях может 

применяться оружие, например ножи. Такое пове-

дение чаще встречается среди мальчиков, чем 

среди девочек. 

- Словесный буллинг: 

В этом случае оружием служит голос. Может 

существовать в форме обидного имени, с которым 

постоянно обращаются к одному человеку, тем са-

мым раня, оскорбляя и унижая его. Этот вид бул-

линга зачастую направлен на те жертвы, которые 

имеют заметные отличия в физической внешности, 

акценте или особенностях голоса и высокую или 

низкую академическую успеваемость. Обзывания 

могут также принимать форму намеков по поводу 

предполагаемой половой ориентации ученика.  

- Запугивание: 

Основывается на использовании очень агрес-

сивного языка тела и интонации голоса, чтобы за-

ставить жертву делать то, что он/она не желает де-
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лать. Мимика или "взгляд" хулигана может выра-

жать агрессию и/или неприязнь. Угрозы также ис-

пользуются для того, чтобы подорвать уверенность 

жертвы. 

- Изоляция: 

Инициатором использования этого метода, как 

правило, является хулиган. Жертва намеренно изо-

лируется, изгоняется либо игнорируется частью 

класса или всем классом. Это может сопровож-

даться распространением записок, нашёптыванием 

оскорблений, которые могут быть услышаны жерт-

вой, либо унизительными надписями на доске или 

в общественных местах. 

- Вымогательство: 

В этом случае от жертвы требуют деньги и 

угрожают, если он/она не отдаёт их немедленно. 

Могут вымогаться также завтраки, талоны или 

деньги на обед. Жертву также могут принуждать 

воровать имущество для хулигана. Такая тактика 

используется исключительно для возложения вины 

на жертву. 

- Повреждение имущества: 

Хулиган может сосредоточить внимание на 

имуществе жертвы. В результате могут быть повре-

ждены, украдены или спрятаны одежда, учебники 

или другие личные вещи.  

Для жертв буллинга в России И.Бердышевым 

и М.Нечаевой (2005) была предложена классифика-

ция типов адаптации к буллингу.  

Первый тип. Активное сопротивление.  

Второй тип. Пассивное сопротивление.  

Третий тип. Отказ от сопротивления.  

Четвертый тип. Бегство от травли.  

Пятый тип. Усугубляющее сопротивление.  

Одной из основных задач социально-педагоги-

ческой работы по преодолению подросткового бул-

линга является реализация комплексной коррекци-

онной программы развития у учащихся навыков 

конструктивного управления агрессией. Данная 

программа должна основываться на следующих 

психолого-педагогических принципах: 

– системность коррекционных, профилактиче-

ских и развивающих задач; 

– единство коррекции и диагностики; 

– учет возрастно-психологических и индиви-

дуальных особенностей клиента; 

– комплексность методов психологического 

воздействия; 

– активное привлечение ближайшего социаль-

ного окружения к участию в коррекционной про-

грамме. 

Психолого-педагогическая коррекционная ра-

бота должна в итоге быть направлена не на избав-

ление от агрессивности, а на устранение причин, 

ведущих к ее проявлению, расширение активного 

используемого инструментария в поведении ре-

бенка. В психолого-педагогической литературе и 

практике выделяются следующие направления, по 

которым должна осуществляться работа по коррек-

ции агрессии. К ним относятся: 

обучение агрессивных детей способам выра-

жения гнева в социально приемлемой форме; 

– обучение детей приемам саморегуляции и 

умениям владеть собой, отработка навыков обще-

ния в возможных конфликтных ситуациях; 

– формирование таких личностных качеств 

подростков, как эмпатия и доверие к людям (эффек-

тивным способом реализации этого направления 

является метод индукции несовместимых реакций, 

к которому относятся юмор и смех, а также ориен-

тация на состояние других людей). 

Таким образом, в процессе коррекции агрес-

сивного поведения учащегося целесообразно осво-

ение модели изменения поведения, позволяющей: 

– развить осознание и принятие ребенком себя, 

своих потребностей, эмоциональных состояний; 

– принять эмоции и потребности других людей 

в сочетании с развитием навыков выражения нега-

тивных эмоций и удовлетворения потребностей в 

социально-приемлемых формах. 
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ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH DEVIANT BEHAVIOR 

 

Аңдатпа:  

Бұл мақалада девиантты мінез-құлықты балалармен жүргізілетін психологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру проблемасымен айналысқан ғалымдардың еңбектері талданып, девиантты мінез-

құлықты балаларды тәрбиелеудің бағыттарын айқындаған, атап айтқанда балалардағы ашу-ызаны 

қолдануға болатын жағдайларға үйрету; балаларды әр түрлі жағдайларда өзін-өзі ұстай алуға, өзін-өзі 

басқару әдістеріне үйрету; шиеленіскен жағдайларда сөйлесу дағдыларын қалыптастыру сөз болады.  

Девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жүргізудегі психологтың қызмет түрлерінде 

баяндаған: 1. Девиантты мінез-құлықты балалардың сыныптастары және пән мұғалімдерімен қарым-

қатынасын өзгерту жолдары. 2. Девиантты мінез-құлықты оқушыларды әртүрлі жағымды істерге 

қатысуға тарту арқылы оларды табысқа жетелеу. 

Сонымен қатар, девиантты мінез –құлықты балаларға сипаттама беріліп, баланың бойындағы 

асоциалды мінез-құлықты қалыптастыратын отбасы қатынасының бірнеше жағымсыз стилдеріне да 

талдау жасаған. 

Аннотация. 

В данной статье будут проанализированы труды ученых, занимавшихся проблемой организации пси-

хологической работы с детьми с девиантным поведением, определены направления воспитания детей с 

девиантным поведением, в частности обучение детей ситуациям, в которых можно использовать гнев; 

обучение детей способам поведения, способам самоуправления в различных ситуациях; формирование раз-

говорных навыков в конфликтных ситуациях. 

В видах деятельности психолога в работе с детьми девиантного поведения изложены: 1. пути изме-

нения взаимоотношений детей с одноклассниками и учителями-предметниками девиантного поведения. 

2.мотивировать учащихся с девиантным поведением на успех, вовлекая их в участие в различных пози-

тивных делах. 

Кроме того, было дано описание детей с девиантным поведением и проанализировано несколько 

негативных стилей семейных отношений, которые формируют асоциальное поведение у ребенка. 

Abstract: 

 This article will analyze the works of scientists dealing with the problem of organizing psychological work 

with children with deviant behavior, identify areas of education of children with deviant behavior, in particular, 

teaching children situations in which anger can be used; teaching children ways of behavior, ways of self-man-

agement in various situations; the formation of conversational skills in conflict situations. 



8 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

The types of activities of a psychologist in working with children of deviant behavior include: 1. ways to 

change the relationship of children with classmates and subject teachers of deviant behavior. 2. motivate students 

with deviant behavior to succeed by involving them in participating in various positive activities. 

In addition, a description of children with deviant behavior was given and several negative styles of family 

relationships that form antisocial behavior in a child were analyzed. 

 

Кілтті сөздер: девиация, девиантты мінез-құлық, делинквентті, ауытқушылық, агрессия, 

әлеуметтену, психолог.  

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, делинквентность, девиантность, агрессия, соци-

ализация, психолог. 

Key words: deviation, deviant behavior, delinquency, deviance, aggression, socialization, psychologist. 

 

Қазіргі кезде мiнез-құлықтарында 

ауытқушылығы бар жасөспірімдердің тұлғасының 

ерекшеліктері, яғни өзін -өзі бағалауы, қарым – 

қатынас, мінез-құлық туралы мәселелер 

зерттеушілердің назарын аудартуда.  

Сондықтан да, бiздiң зерттеу жұмысымызда 

болашақ ұрпақтың, әсiресе девиантты мінез-

құлықты балалардың терiс жолға түспеуiн, 

адемгершiлiктiк-өнегелi қасиеттерiнiң жоғары 

және iзгi ниеттi азамат болуына, олардың 

тұлғасының дұрыс қалыптасуы, яғни өзiн-өзi 

бағалауы маңызды болып табылады.  

Демек, бұл проблемалар Үкіметтік қаулы-

қараларда яғни, ҚР «Білім туралы заңында», «ҚР 

этникалық-мәдени білім тұжырымдамасы», 

Қазақстан Республикасының «Білім» мемлекеттік 

бағдарламасы, «ҚР азаматтарына патриоттық 

тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасында» 

қарастырылуда.  

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға 

дейінгі білім беруді дамыту» тұжырымдамасы 

білім берудің мақсат-міндеттері мен мазмұны 

ізгіліктік, ұлттық және демократиялық идеяларға 

негізделген мемлекетіміздің білім беру саясатын 

айқындайды. 

«Қазақстан Республикасында білімді 

дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған» 

Мемлекеттік бағдарламасында жас 

ұрпақтарымызды адамгершілігі мол, тәрбиелі, 

жағымды мінез-құлқы қалыптасқан, жігерлі 

азаматтар тәрбиелеуге ден қойылған [1]. 

Сонау ерте заманнан бастап жастардың 

ауытқыған мінез-құлқын түзету мәселелері қоғам 

қайраткерлері, ғұламалар, ұлы педагогтар: Әл-

Фараби, Ж. Баласағұни, М.Қашқари, Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы, 

А.Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. 

Жұмабаевтар еңбектерінде өзіндік ой-пікірлерін 

айтып кеткен. Ұлы Абай: «Адам баласынан адам 

баласы ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен 

озады»-, деген болатын. Ал, Ж.Аймауытов «Адам 

мінезінің, ақыл-қайратының әр түрлі болуы 

тәрбиенің түрлі болуынан»-,деп түсіндіреді [2].  

Девиантты мінез-құлықты қоғамда ортақ 

қабылдаған нормаларға қарсы әрекеттер жүйесі 

және ол психикикалық процестердің 

тұрақсыздығынан көрінеді деп қарастыруға 

болады. Бұл әсіресе өз мінез-құлқын эстетикалық 

бақылаудың ауытқушылығынан өз-өзін өзектілеу 

процесінің бұзылысынан көрінеді. 

Жасөспірімдердегі девиантты мінез-құлық 

формалары әр түрлі болып келеді. Мектеп 

психологы девиантты мінез-құлықтың уақытша 

және күнделікті формаларымен (девиация 

ұзақтығының критерийлеріне байланысты), 

тұрақты және тұрақсыз формаларымен (моно және 

полифеноменологиялық формалар критерийлеріне 

байланысты) кездесуі мүмкін. Девиациялар саналы 

және санасыз (қабылдану деңгейіне байланысты), 

құрылымды және құрылымсыз (ұйымдастырылу 

критерийлеріне байланысты), төтенше және 

жоспарланған (мақсатты критерийлеріне 

байланысты), экспансивті және экспансивті емес 

(қоршаған адамдар өміріне ену деңгейіне 

байланысты), эгоистік және альтруистік (өзін және 

жан жағындағы адамдарға қызығушылығының 

бағытталуына байланысты), болуы мүмкін. 

Мектептегі практикалық жұмыста девиантты 

мінез-құлықты балаларды оқушыларды «мінез-

құлқында ауытқушылығы бар оқушылар», 

«педагогикалық төмендетілген», «әлеуметтік 

төмендетілген», «қиын тәрбиеленетін» оқушылар 

деп аталады. 

Жасөспірімдердің девианттылығы бүгінгі 

күнге дейін зерттелу үстінде. Осы кезеңде 

жасөспірімдерде конфликтілік, тәртіпсіздік, өз-өзін 

ұстай алмаушылықтың тым жоғарылауы 

анықталады. Жасөспірімдер өзі деңгейлес 

құрдастарымен қарым-қатынас жасауда, қажетті 

тәжірибені меңгермеу салдарынан, оған артылған 

жауапкершіліктен қорқып мазасызданады.  

Сондықтан, девиантты мінез-құлықты 

балаларды тәрбиелеуде мына бағыттарда жұмыстар 

жасалуы қажет: 

І. Ашу-ызаны қолдануға болатын жағдайларға 

үйрету; 

ІІ. Балаларды әр түрлі жағдайларда өзін-өзі 

ұстай алуға, өзін-өзі басқару әдістеріне үйрету; 

ІІІ. Шиеленіскен жағдайларда сөйлесу 

дағдыларын қалыптастыру; 

ІV.Адамдарға сену, жаны ашу сияқты 

қасиеттерді қалыптастыру. 

Ауытқушы (девианттық) мінез-құлық деп 

қоғамда қалыптасқан нысандарға сәйкес емес 

әлеуметтік мінез-құлықты айтамыз. Белгілі 

әлеуметтанушы И. Кон девианттық мінез-құлықты 

психикалық денсаулық, құқық, мәдениет немесе 

адами қалыптарының жалпы қабылданған 

қалыптардан ауытқыған іс-әрекет жүйелері ретінде 

қарастырады. Бейімделуші мінез-құлықтың 
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тұжырымына сәйкес кез келген ауытқушылық 

бейімделудің бұзылуына алып келеді[3].  

Мектептегі оқу-тәрбие жұмысындағы 

кемшіліктердің де бала тәрбиесіне кері әсер етері 

даусыз. Олардың бірнеше түрін атап өтсек мына 

төмендегідей: 

1. Тәртіп бұзуға бейім тұратын 

оқушылардың дер кезінде анықтап, олармен алдын 

ала жұмыстар жүргізу. 

2. Мектеп ұжымының осы мәселеде 

алаңсыз болуы немесе жүйелі түрде жүргізілген 

жұмыстың болмауы. Мектептегі өзін-өзі басқару 

жұмысының дұрыс жүрмеуі. Сыныптан тыс, 

мектептен тыс өтілетін іс-шаралардың сапасының 

төмен екендігі.Тәрбиесі қиын балалардың 

жанұяларымен қарым-қатынастың нашар 

ұйымдастырылуы. 

3. Девиантты мінезді жеткіншектермен 

дұрыс қарым-қатынас орната білмеу немесе 

мұғалімдер мен тәрбиешілердің кәсіби деңгейінің 

төмендігі. 

4. Кейбір мұғалімдердің сабақ беру әдісінің 

төмен болуының әсерінен оқушылардың сабаққа 

қызықпауы, үлгерімнің нашарлығы, сөз жоқ, 

оқушылардың тәртібін әлсіретеді және ол 

мұғалімдердің де беделін төмендетеді. 

5. Кейбір мұғалімдердің педагогикалық 

әдепті білмеуі немесе сақтамауы оқушыларды өзіне 

қарсы қоюға әкеліп соғады да, ұзаққа созылған 

шиеленісті туғызады. 

6. Көшедегі кездейсоқ топтардың 

оқушының теріс мінезін қалыптастырудағы қосар 

үлесі де аз емес. Өйткені, қазір көшелерді, 

аймақтарды белгілі бір топтардың бөліп алып, сол 

жерлерде билік жүргізілетіні ешкімге де құпия 

емес.Олар өз түсініктері бойынша өмір сүреді және 

өз қатарын өзі сияқтылармен толықтырып 

отырады. Ал олар сол ортада өздерін еркін әрі 

ыңғайлы сезінеді. Себебі жанұясында, мектептегі 

қағидалары мен адами құндылықтары өздерінше 

қалыптасқан. Сондықтан қоғамдық мораль мен 

нормалар олардың түсінігіне сай келмейді. 

Олардың еліктейтіндері: түрмедегі беделділер, 

зоршылық пен тонаушылық «ерлік» істері. Ендеше 

қоғамға жат құмар ойыны, ішкілік ішу, дөрекі 

сөйлеу, нашақорлықпен, жезөкшелікпен айналысу 

олардың күнделікті қатардағы тірліктері іспетті. 

Нәтижеде жанұясындағы тәрбиенің нашарлығы 

мен мектептегі тәрбие беру ісінің дұрыс жолға 

қойылмауының кесірінен девиантты мінезді 

балалар тәртіп бұзушылардан «көше» тәртібін 

қабылдайды. Сөйтіп, ақырында кәдімгі 

қылмыскерлерге айналады. 

Енді біз, девиантты мінез-құлықты 

жеткіншектердің психологиялық ерекшеліктеріне 

тоқталайық. Бұл девиантты мінез-құлықты 

жеткіншектер өздерінің интеллектуалдық қабілеті 

жағынан өз құрдастарынан қалыспайды. Алайда, 

олардың жоғары танымдық процестері: зейін, 

абстрактілі ойлау, есте сақтау тағы басқа әртүрлі 

жаттығулар мен дағыдыларды дамытпағандықтан 

артта қалған. Соның салдарынан олар қисынды 

ойлай алмайды, өз ісінің соңын болжай алмайды, 

сондай-ақ танымдық белсенділігі төмен, ғылым 

және саяси-қоғамдық проблемалар оларды 

қызықтырмайды. Негізінен, олар қарапайым 

күнделікті өмірдің күйбеңінен аспайды, онда да тек 

даярға тап болып үйренген, салиқалы да пайдалы 

іс-әрекеттен гөрі уақытты босқа өткізгенді тәуір 

көреді. 

Дегенмен, олар өздерінің алдына қойған 

мақсатын орындау үшін (темекі, ішімдік, есірткі 

зат, ұрлық жасау) әртүрлі тапқырлық көрсете 

алады. Сабақ оқу, уәдесінде тұру, режимді сақтау, 

саналы тәртіпке бағыну сияқты оқушыға тән 

міндеттер мен парызды орындауға келгенде 

олардың ерік-жігері тым төмен, табандылығы, 

мақсаткерлігі жетіспейді.Зерттеулер көрсеткендей, 

ер балалар мен қыздардың арасында едәуір 

психологиялық айырмашылықтар бар. Ер балалар 

қыздарға қарағанда белсенді, іс-әрекеті жылдам, 

ұрыс-керіске бейім. Қыздар өз көңіл күйіне көбірек 

берілген, айтқанды орындағыш әрі жанашыр 

болуға жақын тұрады. Сондықтан тәрбие беруде ер 

балалардың осы ерекшеліктерін есепке алу керек. 

Жасөспірім шағында олар «нағыз жігіттерге» 

ұқсағысы келеді. Дегенмен олар дөрекі, тек күшіне 

сенетін, төбелескіш болып келетіні жиі байқалады. 

Сол себепті де қыздарға қолданған тәрбие 

құралдары ер балаларға барлық кезде жарамды 

бола бермейді.Девиантты мінез-құлықты 

жеткіншектермен жұмысты ұйымдастыруда 

олардың темпераментін ескермей кетуге болмайды. 

Мысалы, сангвиник өзіне қойылған талаптарды тез 

қабылдайды, бірақ дәл солай тез ұмытады. Холерик 

өзіне қойылған талапты өзін күлкіге айналдыру, 

мазақтау, кемсіту деп түсініп, оны дөрекі түрде 

қабылдамай тастайды. Меланхолик өзін 

ұнамдысын, өз көзқарасына тура келген жерін ғана 

қабылдап, басқасына көңіл де аудармайды. 

Флегматик бәрін әбден терең әрі жан-жақты 

ойланады. Осыған орай, практик-психолог олардың 

темперамантінің ерекшеліктерін ескермейінше, 

педагогикалық шаралардың іске аспай қалуы әбден 

мүмкін. Тағы бір ескеретін жайт, жеткіншектердің 

жыныстық даму кезеңінде болатын дене 

құрлысындағы өзгерістер [4]. 

Практик-психологтың тағы бір ескеретіні: ол 

оқушының өзін адами тұрғыдан тең ұстауы, оған 

сенім ұялата білуі керек. Егер практик-психолог 

өзінің айтқанын оқушылардан қалай да орындауын 

талап етсе, олардың адамгершілік қасиеттерін 

есепке алмай әрекет жасаса, олардың сый-

құрметіне бөленбек түгілі балалардың енжар 

тартуына себепші болады.Девиантты мінезді 

жеткіншекке ата-анасының да, мектептің де 

жағымды әсер етуі арқылы оны дұрыс жолға салуға 

болмайтыны белгілі болса, онда ол баланы 

кешіктермей дәл уақытысында жабық түрдегі 

ерекше педагогикалық режимдегі арнайы тәрбие 

мекемесіне жіберу керек. Әрине, бұл соңғы шара, 

себебі қиын балалармен жұмыс жүйесін 

қалыптастыру қаншалықты ауыр болса да, мінез-

құлқын түзету шараларын төмендегіше 

ұйымдастыру жөн деп санаймыз.Тәртіп пен заңды 

бұзуға бейім тұратын, сабақ үлгерімі нашар 
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оқушыларды сынып және мектеп бойынша 

анықтау. Ол үшін: 

- біріншіден, әр тоқсан сайын бір немесе екі 

пәннен үлгермейтін оқушыларды анықтап отыру 

қажет. Үлгермейтін оқушылардың барлығының 

тәртібі нашар болмас, алайда, қиын оқушылардың 

басым көпшілігі бірнеше пәндерден үлгермейтіні 

ақиқат. - екіншіден, сауалнамалар жүргізу арқылы 

девиантты жеткіншектер мен педагогтардың 

қарым-қатынасын анықтап, оны жолға қою 

мәселесін шешу қажет. Зерттеулер көрсеткендей, 

девиантты мінезді балалардың басым көпшілігі бір 

немесе бірнеше мұғалімдердің шиеленісті 

жағдайда болады,ондай қарым-қатынас олардың 

түзелуіне кері әсер етеді;  

- үшіншіден, қиын оқушылардың өз 

сыныптастарымен қандай жағдайда екенін анықтау 

және соған лайықты іс-шаралар жүргізу. Олардың 

көпшілігі өз сыныбында – басбұзар, іріткі 

салушылар және өзі сияқты бұзақылардың 

жетекшісі болып келеді;- төртіншіден, ата-

аналармен және достарымен әңгімелесу арқылы 

тәртібі қиын оқушылардың бос кездерінде 

кімдермен жүріп-тұратынын, қандай топтарда, 

орталарда болатынын анықтау. Себебі дәл сол 

бейресми топтарда болу арқылы олар темекі шегу, 

арақ ішу, құмар ойындарын ойнауды әдетке 

айналдырады.Сонымен қатар, олар өзінен 

кішілерге әлімжеттік жасауын, жануарларды 

қаншалықты жәбірлейтінін анықтау да олардың 

мінез-құлқының бұзылғанын көрсетеді. 

 Жоғары да көрсетілген төрт көрсеткіштің 

екеуінің бар болуының өзі-ақ жеткіншекті тәрбиесі 

қиын балалар қатарына қосуға жеткілікті. 

2.Аталған тәрбиесі қиын балалардың тәртібі 

мен адамгершілік қасиеттерін дамытудағы 

ауытқушылықтардың себебін зерттеу және жеке 

басының психологиялық ерекшеліктерін зерделеу. 

 Девиантты мінез-құлықты жеткіншектермен 

жұмысты ұйымдастыруда: Біріншіден, оның 

жүйкесі мен психикасында ауытқушылық бар-

жоғын анықтап білу керек. Мамандардың 

пікірінше, ондай ауытқушылығы бар оқушылардың 

10-15 пайызы жүйке немесе психикалық ауру 

жағдайына байланысты болады екен. Мұндай 

оқушыларды тәрбиелеуден бұрын емдеу керек. 

 Екіншіден, сау балалардың адамгершілік 

қасиеттеріне қандай факторлар жағымды, ал қандай 

факторлар жағымсыз әсер ететінін анықтап алу 

үшін ақпараттар жинау. Ол үшін әңгімелер, 

бақылау сауалнама жүргізу, құжаттарды зерттеу 

әдістері қолданылады. Олардың бәріне дұрыс 

талдау жасау дегеніміз – девиантты мінез-құлықты 

балаларды анықтауда қателікке бой ұрмау жағын 

қарастыру болып табылады. 

 Девиантты мінезді оқушыны қайта тәрбиелеу 

кезеңінде төмендегі факторларды есепке 

алмайынша істің табысты болмайтыны белгілі: 

жанұясындағы жағдайы, достары кім, бос 

уақытында кіммен және қалай өткізеді, немен 

айналысады, сабақ оқуда қандай пәндерден 

қиналады, сынып ұжымымен және педагогтармен 

қарым-қатынасы қалай, оның өзінің тұлғалық 

ерекшеліктері. Осындый ерекшеліктерін есепке алу 

оған дұрыс диагноз қоюмен бірдей. Дұрыс 

қойылған диагноз аурудың дұрыс ем қабылдауына 

оң әсер ететіні белгілі жайт [5]. 

 Девиантты мінез-құлықты балалармен 

жұмыстарды ұйымдастыруда практик -

психологтың педагогикалық әсер ету жолдары 

қандай болу керек? Ойланып жоспарланған түзету 

жұмыстары оқу-тәрбие жұмысында қиын 

балаларды қайта тәрбиелеу кезеңінде аса маңызды 

болып табылады. 

Біріншіден, мектеп жоспарында девиантты 

мінез-құлықты жеткіншектердің барлығы үшін 

жүргізілетін іс-шаралар белгіленуі тиіс.  

 Екіншіден, әрбір девиантты мінез-құлықты 

балалармен жүргізілетін жеке жұмыс жоспарының 

болғаны дұрыс. 

Осындай жоспарларда девиантты мінез-

құлықты жеткіншектердің жанұя тәрбиесінің 

жағымсыз факторларын болдырмау, кездейсоқ 

топтардың жағымсыз әсерінен оларды қорғау, 

сабаққа қызығушылығын арттыру, қандай да бір 

істерге ынталандыру сияқты мақсаттар қойылуы 

шарт. Сондай-ақ, қиын балалардың жағымды 

жақтарын нақтылап, оны олардың өзін түзету ісіне 

ұтымды пайдалана білу – практик-психологтың 

нағыз ерлігі болып саналды. Өйткені, түзету 

жұмыстары өз жемісін тез арада бере қоймайтынын 

саналы ұғынуымыз керек. 

Девиантты мінез-құлықты балалармен 

жұмыстарды ұйымдастыруда практик-

психологтың қызметі: 

1. Девиантты мінез-құлықты балалардың 

сыныптастары және пән мұғалімдерімен қарым-

қатынасын өзгерту жолдары. Қиын балалардың 

басым көпшілігі өздерін өзі оқитын сыныптан 

оқшау ұстайды, оларды сыныптың тіршілігі 

қызықтырмайды, олардан қашқақтайды. Олар, 

әдетте, нашар оқығандықтан, сыныптастары 

оларды себепті тәрбиеші барлық кезде сабырлы 

болуы тиіс. Өйткені, түзету жұмыстары өз жемісін 

тез арада бере қомайтыны саналы ұғынумыз керек 

[6]. 

Девиантты мінезді оқушылар өздеріне 

ұрысқанды ұната бермейді. Сондықтан мектеп 

мұғалімдері олармен болған қарым-қатынаста 

педагогикалық этиканы аса қатаң асқақтауы қажет. 

2. Девиантты мінез-құлықты оқушыларды 

әртүрлі жағымды істерге қатысуға тарту арқылы 

оларды табысқа жетелеу. 

 Девиантты мінез-құлықты балаларды қайта 

тәрбиелеу дегеніміз: оның жағымсыз әдеттерін 

жағымды әдеттермен шығарып тастау. Оқу 

жасындағы балалардың негізгі айналыстаын істері 

– оқу, еңбек ету мен қызыққан ісімен айналысу. 

 Оқу оқушылардың басты қызметі болып 

табылады, сондықтан қиын оқушларды мектепке 

қайтару, оқуға қызығушылығын арттыру – аса 

күрделі әрі практик-психологтың беделін 

арттыратын іс. Себебі, девиантты мінез-құлықты 

балалардың 90 пайызының оқуға ықыласы төмен. 

Демек, оларды сыныптан тыс іс-шараларға тарту 

арқылы, спортқа, техникаға, өнерге қызықтыру 
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арқылы оқуға бірте-бірте тарту практик-

психологтың және пән мұғалімдердің басты міндеті 

болып табылады. Себебі, аталған қызметтердің 

бірінде табысқа жету оларды басқа да істерге 

табысты болуға жетелейді. 

 Ол үшін практик-психолог адамның өзін-өзі 

дамытушылық қасиетімен өзін-өзі тәрбиелеу 

мүмкіндігін есепке алуы керек. Әрбір баланың 

жақсы көрінуге тырысатын кездері болады: оның 

сондай кездегі белсенділігі мен талпынысына 

қолдау көрсету, демеп жіберу, сеніммен қарау 

балаға қанат бітіріп, қамқорлық жасау, басқаларға 

деген сенімін ұлғайтады[7]. 

 Девиантты мінез-құлықты оқушыларға 

әртүрлі жағдаяттар туғызу арқылы сыныпта оның 

беделін көтеруге мүмкіндік беру, ұжымдық 

шығармашылық, қоғамдық істерге тарта отырып 

оның қабілетін жақсы жағынан көрсете білуіне 

жәрдемдесу олардың мектеп ұжымына қайта 

оралуына әсер ететін бақытты сәттер болып 

есептеледі. Практик-психолог девиантты мінез-

құлықты оқушылармен жұмыс жүргізгенде 

осыларды іске асыруға міндетті. 

Жоғары да көрсетілген талаптарды орындаған 

жағайда жасөспірімдерге көрсетілген көмектің 

жиынтығы тұлғаның бірқалыпты үйлесімді дамуын 

қамтамасыз етеді. 

Қорытындылай келе жасөспірімдерде 

девиантты мінез-құлықтың пайда болуына 

әлеуметтік факторлардың тигізетін әсерлері зор. 

Қазіргі таңда девиантты мінез-құлықты 

жасөспірімдерді тәрбиелеуде атааналарға 

психолог, әлеуметтік педагог және т.б. кәсіби 

мамандардың тарапынан көмек қажет екенін 

зерттеулер көрсетіп отыр. Жоғарыда аталып 

өтілген факторлардың мәселелерді шешуді 

жетекші рөл атқарады. Девиантты мінез-құлықты 

жасөспірімдерді алдын алу мен қайта тәрбиелеуде 
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Міжособистісна взаємодія подружжя є осно-

вою сімейного благополуччя і психологічного ком-

форту. Якість шлюбних відносин багато в чому 

обумовлена сумісністю подружжя, їх соціальною і 

психофізичною відповідністю й узгодженістю по-

глядів, установок та звичних форм реагування. 

Дослідження проблеми сумісності подружжя 

вимагає аналізу всієї сукупності багатоаспектних 

взаємозв’язків між чоловіком і дружиною, а кри-

терій сумісності подружжя буде найбільш повним, 

позаяк у сім’ї одна людина розкриває перед іншою 

багато сторін своєї особистості. В силу цього про-

блема сумісності в сім’ї є багатогранною. Тож, пи-

тання психологічного аспекту подружньої суміс-

ності наразі є досить актуальним і вагомим. 

Проблема формування подружніх відносин 

привертає все більше уваги дослідників. Ступінь 

розробленості цієї тематики відображається в робо-

тах, що представляють феноменологічні основи по-

дружньої сумісності: Т. Андрєєвої, В. Бойко, C. Ко-

вальова, Л. Лисенко, М. Обозова; фактори подруж-

ньої сумісності та їх вплив на стабільність шлюбу, 

питання міжособистісного сприйняття подружжям, 

сімейної стабільності висвітлено у працях К. 

Вітека, А. Дмитренко, Т. Галкиної, Г. Кошонько, Д. 

Майєрса; питання психологічної сумісності у 

шлюбі досліджували Ю. Альошина, А. Волкова, Ю. 

Кошева, М. Обозов, А. Обозова, А. Свєнціцький, Р. 

Хавула та інші. Зазначимо, що феномен сумісності 

має багату історію і у вітчизняній, і в зарубіжній 

психології. Проте, визначилися й певні супереч-

ності, а саме: поняття сумісності, і зокрема, по-

дружньої сумісності, визначено недостатньо чітко 

й пересікається з іншими поняттями, що призво-

дить до розмитості самого поняття та підміни фено-

мена сумісності іншими соціально-психологічними 

феноменами.  

Зазвичай вдалість шлюбу пов'язують з 

сумісністю подружжя, причому сама сумісність у 

сфері життєвих уявлень розуміється як оптимальне 

співвідношення властивостей темпераменту, а в ча-

совому плані – як деяке везіння [1]. 

Сумісність є одним із найбільш складних фе-

номенів соціально-психологічної науки в цілому і 

психології сім’ї зокрема [2]. 

Як і більшість соціально-психологічних явищ, 

вона не має однозначного визначення. У сфері нау-

кових досліджень існує безліч концептуальних і 

емпіричних підходів до проблем сумісності по-

дружжя. 

Загалом, у феномені подружньої сумісності од-

нозначно виділяються три аспекти: поведінковий, 

емоційний і когнітивний (рис. 1) [3].  

 
Рис. 1 Трикомпонентна структура подружньої сумісності 

 

Така трикомпонентна структура виявляється 

досить зручною для опису і пояснення відносин, в 

тому числі й внутрішньої суті феномена подруж-

ньої сумісності. 

Зокрема, поведінковий феномен визначається 

узгодженістю дій, поведінки, взаємною регуляцією 

поведінки, здатністю до спільної діяльності; 

емоційний феномен – задоволеністю один одним, 

процесом і результатом взаємодії; взаємною сим-

патією; когнітивний феномен – розумінням один 

одного, взаєморозумінням.  

Подружня сумісність як здатність членів сім’ї 

узгоджувати свої дії, оптимізувати взаємостосунки 

в різних областях й видах спільної діяльності утво-

рює багато рівнів. Провівши теоретико-емпіричне 

дослідження виділимо такі чотири рівні подруж-

ньої сумісності [4]: 

1) духовна сумісність – характеризує узгод-

женість основоположних компонентів поведінки 

партнерів: установок, ціннісних орієнтації, потреб, 

інтересів, поглядів, оцінок, думок тощо; 

2) персональна сумісність – характеризує 

відповідність структурно-динамічних особливо-

стей партнерів: властивостей темпераменту, харак-

теру, емоційно-вольової сфери: один з критеріїв 

персональної сумісності – безконфліктний розподіл 

міжособистісних ролей; 

3) сімейно-побутова сумісність – узгодженість 

уявлень про функції сім'ї, узгодженість рольових 

очікувань та домагань при реалізації цих функцій;  

4) фізіологічна сумісність – узгодження тілес-

ного контакту, задоволеність від близькості. 

Складність подружньої сумісності як психо-

логічного феномена відображає безліч підходів до 

її вивчення. Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних 

авторів дозволяє виділити три підходи до до-

слідження психологічної сумісності: структурний, 

функціональний і адаптивний (рис. 2) [5]. 

поведінковий

емоційний

когнітивний
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Рис. 2. Основні підходи дослідження подружньої сумісності та їх аспекти 

 

Структурний підхід на сьогоднішній день є 

найпоширенішим при розгляді проблеми суміс-

ності. Він орієнтований на вивчення персональної 

сумісності – співвідношення різних статичних ха-

рактеристик подружжя: характерологічних, інте-

лектуальних, мотиваційних. У функціональному 

підході до дослідження сумісності суттєвою є ре-

алізація партнерами функцій і ролей. Звідси мірою 

сумісності виступає рольова узгодженість. Адап-

тивний підхід є орієнтованим на дослідження не 

сумісності, а її результатів: позитивних міжосо-

бистісних взаємостосунків, ефективного спілку-

вання. 

Таким чином, результати проведеного нами 

теоретичного аналізу дозволяють зробити деякі 

висновки:  

1) у нашому дослідженні сумісність розгля-

дається як соціально-психологічний феномен, ре-

зультат взаємодії, що має зовнішні і внутрішні про-

яви, умовами якого є певні поєднання характери-

стик людей. Зовні феномен проявляється у 

прагненні й здатності подружжя тривалий час доб-

ровільно взаємодіяти одне з одним. Внутрішньо фе-

номен полягає у здатності подружжя узгоджувати 

свою взаємодію та має складну структуру, що 

включає в себе поведінкові, емоційні й когнітивні 

компоненти; 

2) при аналізі визначень сумісності виявлена 

суттєва різниця в описі феномена, викликана 

змішанням різних типів і видів сумісності.  

Тому, вивчивши основні рівні і підходи до-

слідження подружньої сумісності, стає очевидним, 

що існує багато критеріїв, за якими відбувається 

взаємодія подружжя. Цілком природно, що повна 

сумісність подружжя є неможливою, тому що 

кожна особистість володіє винятковим і неповтор-

ним набором психологічних, фізіологічних, духов-

них, соціальних якостей та властивостей. 

Ієрархічна структура сімейних цінностей за ступе-

нем їх важливості, актуальності й необхідності не є 

сталою системою і потребує індивідуального під-

ходу для полегшення емоційних страждань та труд-

нощів, досягнення благополуччя подружжя в 

цілому і кожного з партнерів зокрема. 
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Анотація.  

У статті висвітлені проблеми розвитку дітей з розумою відсталістю. Висвітлено вітчизняні та 

зарубіжні дослідження. Приділена увага фактору загального інтелекту (IQ). Приділена увага проблемі: 

алексії, дислексії, аграфії, дисграфії, акалькулії. Детально розглянуто дитячу олігофренію. Приділена 

увага розвитку дітей з розумовою відсталістю в дошкільному та шкільному віці. 

Abstract.  
The article highlights the problems of development of children with mentally disabled. Domestic and foreign 

studies are covered. Attention is paid to the factor of general intelligence (IQ). Attention is paid to the problem: 

alexia, dyslexia, agraphia, dysgraphia, acalculia. Pediatric oligophrenia is considered in detail. Attention is paid 

to the development of children with mental retardation in preschool and school age. 
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Актуальність: Згідно з даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я до двадцяти відсотків 

(20%) дітей та підлітків у всьому світі страждають 

на психічні розлади, кількість яких постійно зрос-

тає. Це актуалізує проблему розумової відсталості 

в дітей, яку поєднують із олігофренією, що в свою 

чергу є основним діагностичним критерієм розумо-

вої відсталості. 

Проблеми інтелектуального розвитку дітей до-

сліджували вітчизняні і зарубіжні науковці. Зо-

крема особливості психолого-педагогічного супро-

воду освіти дітей з комплексними порушеннями 

обґрунтовано О. І. Мякушко та ін.; підходи до нав-

чання дітей з порушеннями інтелектуального ро-

звитку висвітлено в працях С. В. Трикоз, 

Г. O. Блеш та ін.; особливості психологічної адап-

тації до шкільного навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку розкрито 

І.В. Сухіною; сучасні технології навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями в Новій Українсь-

кій Школі розроблено О. В. Чеботарьовою, 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкових класів з порушеннями інтелекту-

ального розвитку досліджували: С. В. Три-

коз, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, І.В. Бобренко, 

Н.І. Королько, І. В. Дмитрієва, Л.І. Остапенко, 

Л.І. Тарновська, І. В. Гломозда, О. А. Чухліб, 

Л. В. Стрілець та ін. 

Виклад основного матеріалу. Розумову 

відсталість визначають через кількісне оцінювання 

інтелекту за попередньо визначеними стандартами. 

Під цим розуміють психологічні тести, які також 

називають тестами на IQ, що допомагають визна-

чити розумові здібності реципієнтів. Зауважимо, 

що ерудованість в таких тестах не визначається і 

може лише дати похибку в розрахунках. 

У ході такого тестування визначається «фак-

тор загального інтелекту», що спрямований на ви-

явлення спільного в різних тестах на інтелект. Звер-

таючись до методики побудови тестів на IQ варто 

зауважити, що всі результати описуються з нор-

мальним розподілом середніх значень IQ. Так, се-

реднє значення IQ дорівнює 100, щоб 50 % ре-

ципієнтів мали IQ між 90 та 110 і по 25 % – нижче 

90 та вище 110. Середній IQ випускників американ-

ських закладів вищої освіти становить 115, відмін-

ників – 135–140 [1]. У зв’язку з цим, відповідно до 

усталеної практики, значення менш як 70 часто 

кваліфікується як розумова відсталість. 

З огляду на це, розумово відсталою називають 

дитину, в якої стійко порушена пізнавальна діяль-

ність внаслідок органічного ураження головного 

мозку. Серед психологічних особливостей ро-

звитку дітей з розумовими вадами варто виокрем-

ити олігофренію. За ступенем зниження інтелекту 

олігофренія поділяється на групи:  

 легка розумова відсталість (IQ 50-70) 

(дебільність) – характерними ознаками є уповільне-

ний розвиток більшості дітей; немає незвичайних 

фізичних ознак; можуть навчитися практичним 

навичкам; навчаються читанню й математичним 

навичкам до 3-6 класу; виявляють нормальні 

соціальні контакти; можуть учитися навичкам, 

необхідним у повсякденному житті; 

 помірна розумова відсталість (IQ 35-49) 

(слабо виражена імбецильність) – виражається як 

значна затримка розумового розвитку, особливо в 

частині мови; діти можуть мати незвичайні фізичні 

ознаки; можуть навчатися простому спілкуванню; 

можна навчити елементарним навичкам гігієни і 

безпеки; можуть виконувати прості дії; можна нав-

чити виконувати контрольовані завдання; можуть 

відправлятися одні в знайомі місця; 

 важка розумова відсталість (IQ 20-34) (ви-

ражена імбецильність) – проявляється в значному 

затриманні розвитку: як-правило пізно починають 

ходити; незначні або відсутні навички спілкування, 

іноді є деяке розуміння мови; можна навчити вико-

нувати легкі повторювані дії; можуть бути навчені 

простим навичкам самодопомоги; потребують 

соціального керівництва і контролю. 

http://lib.iitta.gov.ua/724405/
http://lib.iitta.gov.ua/724405/
http://lib.iitta.gov.ua/724405/
http://lib.iitta.gov.ua/724686/
http://lib.iitta.gov.ua/724686/
http://lib.iitta.gov.ua/724686/
http://lib.iitta.gov.ua/720527/
http://lib.iitta.gov.ua/720527/
http://lib.iitta.gov.ua/720527/
http://lib.iitta.gov.ua/721883/
http://lib.iitta.gov.ua/721883/
http://lib.iitta.gov.ua/721883/
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 глибока розумова відсталість (IQ <20) 

(ідіотія) – проявляється у значному затриманні ро-

звитку в усіх сферах: наявні вроджені аномалії; по-

требує постійного нагляду та догляду; відсутність 

здатності до самообслуговування. 

Зауважимо, що у дітей з легкою розумовою 

відсталістю нерідко спостерігаються: алексія – по-

вна нездатність чи втрата здатності оволодіння про-

цесом читання; дислексія – проблемами з читанням, 

попри нормальний інтелект та за відсутності пору-

шень слуху і зору [2]; аграфія – втрата здатності пи-

сати при збереженні інтелекту і без розладів коор-

динації рухів верхніх кінцівок [3]; дисграфія – част-

кове порушення процесу письма, при якому 

спостерігаються стійкі помилки: спотворення та 

заміни букв, перевертання звукоскладової будови 

слова, порушення злитності написання окремих 

слів у реченні, аграматизми на письмі [4]; акаль-

кулія – втрата здатності робити арифметичні дії, ко-

ристуватися відомими раніше арифметичними пра-

вилами, цифрами, знаками; втрачається спро-

можність виконувати навіть елементарні лічильні 

операції [5]. Важливо розуміти, що діти з акаль-

кулією не в змозі провести арифметичні дії навіть в 

межах від одного до десяти. 

Більш детально розглянемо дитячу 

олігофренію, що є станом, а не хворобою та прояв-

ляється як стале недорозвинення психічної систему 

в цілому. Олігофренія широко розповсюджена у 

всьому світі (1 – 3% населення). Зауважимо, що 

недорозвинення пізнавальної та емоційно-вольової 

сфери у олігофренів проявляється не тільки у 

відставанні від норми, але й у глибокій 

своєрідності, що проявляється у багатьох сферах 

життя. Такі діти здатні до розвитку, однак, він 

уповільнений порівняно з однолітками. У процесі 

такого розвитку відбуваються і кількісні, і якісні 

зміни всієї психічної діяльності дитини.  

Вони ростуть зазвичай ослабленими, нерво-

вими, дратівливими. Багато з них страждають ену-

резами. Їм властива патологічна інертність основ-

них нервових процесів, відсутність інтересу до нав-

колишнього світу, тому емоційний контакт з 

дорослими, потреба спілкування з ними у дитини в 

дошкільному віці часто не виникає. Діти не вміють 

спілкуватися і з своїми однолітками. Спонтанність 

засвоєння суспільного досвіду у них різко знижена. 

Діти не вміють правильно діяти ні за словесною ін-

струкцією, ні навіть наслідувати за зразком. У роз-

умово відсталих дошкільнят ситуативне розуміння 

мови може зберігатися аж до вступу до школи [6]. 

Для засвоєння способів орієнтування в навко-

лишньому світі, фіксування яскраво позначених 

властивостей і найпростіших відносин між предме-

тами, для розуміння важливості різних дій роз-

умово відсталому дошкільнику потрібно набагато 

більше варіативних повторень, ніж для дитини, яка 

нормально розвивається. У розумово відсталих 

дітей значною мірою гальмується довільна увага. 

Для них складно тривалий час концентрувати 

увагу, а також одночасно виконувати різні види 

діяльності. 

Зауважимо, що психічне недорозвинення пер-

ший час (до року) виявляється головним чином у 

недостатній руховій активності, уповільненні зору 

і слуху, заторможеності при появі близьких людей, 

а також в’ялості, сонливості. Розвиток симптомів 

психічного недорозвинення продовжується до до-

сягнення дитиною повноліття. Симптоми варіюють 

в залежності від ступеня розумової відсталості. 

Наведені симптоми, крім інтелектуальної ін-

валідності, можуть бути викликані іншими, менш 

серйозними захворюваннями. 

У дошкільному віці інтелектуальний дефект 

виражений не сильно, відзначається істотне недо-

розвинення специфічних для цього віку видів діяль-

ності - гри, малювання, конструювання, елементар-

ного побутового праці. Розумово відстала дитина 

проявляє вкрай слабкий інтерес до навколишнього, 

довго не тягнеться до іграшок, не наближає їх до 

себе і не намагається ними маніпулювати. У віці 3-

4 років, коли нормально розвиваються діти активно 

і цілеспрямовано наслідують діям дорослих, роз-

умово відсталі дошкільнята тільки починають 

знайомитися з іграшками. Перші предметно-ігрові 

дії з'являються у них (без спеціального навчання) 

лише до середини дошкільного віку. На 2-3 році 

інтелектуальна недостатність проявляється в особ-

ливостях поведінки та ігрової діяльності дитини. 

Діти повільно оволодівають навичками самообслу-

говування, не виявляють інтересу до навколишніх 

предметів, ігри їх відрізняються простим маніпу-

люванням, нерозумінням вимог гри. Батьки часто 

усвідомлюють, що немовля розвивається не так, як 

інші. Найбільш часто викликають занепокоєння 

батьків дві проблеми. Це уповільнення в набутті 

навичок сидіти і ходити, а також недостатнє уміння 

розмовляти до 2-3 років.  

У шкільному віці – інтелектуальний дефект 

значно виражений. Нездатність дитини діяти так 

само, як інші діти, стає одразу помітною для досвід-

ченого вчителя. Дитина з нерозпізнаною затрим-

кою розвитку не здатна брати участь у проявах гру-

пової активності, замість цього вона може грати на-

одинці. Така дитина підтримує обмежені зв’язки, її 

навички самообслуговування обмежені [7]. 

Своєрідність розвитку обумовлена особливостями 

їхньої вищої нервової діяльності, розбалансо-

ваністю процесів збудження та гальмування, пору-

шенням взаємодії першої та другої сигнальних си-

стем [8, с.6]. 

З огляду на це, варто зазначити, що навчання 

таких дітей має відбуватись у спеціальних школах. 

Контингент учнів таких шкіл складають діти з лег-

кою розумовою відсталістю. Програма спеціальної 

школи розробляється з урахуванням психологічних 

особливостей дітей. У зв’язку з цим акцент у таких 

школах здійснюється не на рівень освіти, а на 

соціальну адаптацію та трудову підготовку таких 

учнів. Під час означеної підготовки необхідно вра-

ховувати наочно-образне, наочно-дійове та кон-

кретне мислення цих дітей. У них недостатньо ро-

звинена здатність до узагальнення, порівняння, 

встановлення внутрішніх зв'язків між предметами. 
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Окрім того, їх судження примітивні, нерідко несут-

тєві, що значно ускладнює розуміння змісту прочи-

таного. Для них складно засвоюювати кількісний 

зміст чисел; навіть прості задачі розв'язують лише 

за допомогою дорослих. 

Для олігофренів характерна затримка станов-

лення мовлення, яка виявляється у більш пізньому 

розумінні зверненої до них мови і в дефектах само-

стійного користування нею. У деяких розумово 

відсталих дітей спостерігається відсутність мови 

навіть до чотирьох – п’яти років. Діти з легкою ро-

зумовою відсталістю можуть мати всі порушення 

мовлення, як і нормально розвинені діти, нерідко 

мають локальні розлади мовлення – алалію, афазію. 

Новий матеріал краще сприймають з опорою на 

наочність. Емоційно – вольова сфера у них незріла: 

у поведінці присутня імпульсивність, однак, від-

сутня допитливість, слабкість ініціативи [9]. 

Сенсорний розвиток в дошкільному і шкіль-

ному віці у цих дітей значно відстає за строками 

їхнього формування. Вони діють або хаотично, без 

урахування властивостей предметів, або раніше за-

своєним способом, не адекватних у новій ситуації. 

У всіх розумово відсталих дітей спостерігаються 

мовні відхилення, які в тій чи іншій мірі піддаються 

корекції. 

Великі труднощі виникають у розумово відста-

лої дитини під час вирішення завдань, що вимага-

ють наочно-образного мислення, тобто діяти в умі, 

оперуючи образами уявлень. Розумово відсталі до-

шкільнята часто сприймають зображення на кар-

тинці як реальну ситуацію, в якій намагаються 

діяти. Їх пам'ять характеризується малим об'ємом, 

точністю і міцністю запам'ятовування словесного і 

наочного матеріалу. Розумово відсталі діти зазви-

чай користуються мимовільним запам'ятовуван-

ням, тобто запам'ятовують яскраве, незвичайне, те, 

що їх приваблює. Довільне запам'ятовування фор-

мується у них значно пізніше – наприкінці дошкіль-

ного, або на початку шкільного періоду життя. 

Спостерігається слабкість розвитку вольових 

процесів. Ці діти часто бувають безініціативні, не-

самостійні, імпульсивні, їм важко протистояти волі 

іншої людини. Їм властива емоційна незрілість, не-

достатня диференційованість і нестабільність по-

чуттів, обмеженість діапазону переживань, крайній 

характер проявів радості, засмучення, веселощів. 

Висновки. 

Виховуючи в сім’ї розумово відсталу дитину, 

батькам слід думати про її майбутнє. Якщо перед-

бачається, що вона все життя пробуде тільки в сім'ї, 

ніде не працюючи, то їй достатньо мати лише 

навички для самообслуговування та здійснення 

елементарних дій у побуті. Якщо ж виникають інші 

перспективи, то необхідно заздалегідь готувати ди-

тину до них. 
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Аннотация 

Перевод-это лингвистическая информационная деятельность по использованию одного языка для 

полного и точного выражения содержания идей, выраженных на другом языке, с целью общения и пони-

мания друг друга, и является центральной частью межкультурной коммуникации. На логическом уровне 

этот процесс можно разделить на два этапа, а именно: сначала декодирование смысла с исходного 

языка, а затем перекодирование полученного смысла на целевой язык. Несмотря на то, что широкие опре-

деления и понятия перевода были определены, но при русско-китайском переводе часто встречаются 

ошибки по разным причинам. Основываясь на функциональной теории перевода Кристиана Норда 

(К.Норд), эта статья учла Ян Шичжан «Примеры ошибок в русско-китайских переводах» посвящена ана-

лизу некоторых типичных примеров русско-китайского неудачного перевода с лексического уровня. На 

основе этих анализов предлагает соответствующие решения в соответствии с различными причинами 

неудачного перевода.  

Abstract 

Translation is a linguistic information activity in the use of one language to fully and accurately express the 

content of ideas expressed in another language, with the aim of communicating and understanding each other, 

and is a central part of intercultural communication. At the logical level, this process can be divided into two 

stages, namely: first, decoding the meaning from the source language, and then re-encoding the resulting meaning 

into the target language. Although broad definitions and concepts of translation have been defined, errors are 

often encountered in Russian-Chinese translation for various reasons. Based on the functional theory of transla-

tion by Christian Nord (K. Nord), this article took into account Yang Shizhang "Examples of errors in Russian-

Chinese translations" is devoted to the analysis of some typical examples of Russian-Chinese unsuccessful trans-

lation from the lexical level. Based on these analyzes, it proposes appropriate solutions in accordance with the 

various reasons for the failed translation. 

 

Keywords: Russian-Chinese translation, translation criteria, analysis of errors in translation, translation 

strategies, Comparison of languages 

Ключевые слова:русско-китайские перевод, критерии перевода, анализ ошибок в переводе, страте-
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1.Неудачные переводы омографа и омонима 

1).В мгновение ока она шмыгнула за миской 

под стол и вылезла обратно красная как рак.Сделав 

вид, что ничего не заметил, Гарри сел на свое место 

и взял из рук миссис Уизли тарелку, полную гре-

нок. 

Оригинал перевода:  

转眼间，她把一个盆悄悄放在桌子底下，然

后脸红得像癌症患者一样从桌子底下爬了出来。 

哈利假装没有注意到，坐回到自己的座位上，从

韦斯莱夫人的手中接过满满一盘面包丁。 

Исправленный перевод： 

转眼间，她把一个盆悄悄放在桌子底下，然

后脸红得像小龙虾一样从桌子底下爬了出来。 哈

利假装没有注意到，坐回到自己的座位上，从韦

斯莱夫人的手中接过满满一盘面包丁。 

Анализ: В русском языке слово «рак» имеется 

совсем разные мысли. 

①раковое заболевание(в китайском:“癌症”)  

②раки и крабы(в китайском:“虾蟹”) 

Это слово имеется два значения но оба напи-

саны «рак», и в данном предложении использова-

ние ракового больного для описания степени по-

краснения явно неуместно и нетрадиционно (рако-

вые больные обычно темного цвета) 

2).Мама приняла строгий вид, подразумевав-

ший, что это все в моих же интересах, и продолжала 

решительно резать лук. 

Оригинал перевода： 

妈妈露出严厉的表情，暗示这一切都是为了

我的利益，然后继续坚定地切断弓弦。 

Исправленный перевод： 
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妈妈露出严厉的表情，暗示这一切都是为了

我好，然后继续坚定地切洋葱。  

Анализ: Слово «лук» имеется совсем разные 

мысли:во-первых,это означает «луковица, шалот» 

(в китайском:“葱，洋葱，葱属”) а во-вторых: это 

означает«лук и стрелы» (в китайском:“弓、箭”) 

тоже является омофоном и омонимом . В ориги-

нальном переводе выбрано неподходящее значение 

слова. 

 

2.Неправильное употребление в качестве 

собственного существительного 

3).И зачем только он не плюнул на все и не по-

бежал на речку, раз все равно батя пошел домой, а 

он зря надрывался! 

Оригинал перевода： 

为什么他不跑到河边去，反正巴佳也回家了

，而他却白忙活了这么久！为什么他不放弃？ 

Исправленный перевод： 

为什么他不跑到河边去，反正父亲也回家了

，而他却白忙活了这么久！为什么他不放弃？ 

Анализ: «Батя» - это обычное существитель-

ное, разговорное «отец, старик» и его нельзя рас-

сматривать как прямой фонетический перевод как 

имя человека. 

4).Или вот шоу «Ледниковые пляски»: нашему 

народу дюже интересно! 

Оригинал перевода： 

或者这里有冰舞表演，我们的九然对这感兴

趣！ 

Исправленный перевод： 

或者这里有冰舞表演，我们的人民非常感兴

趣！ 

Анализ: «Дюже»-наречие, означающее 

«очень,очень много,очень мощный», которое было 

ошибочно переведено как личное китайское имя “

九然”. 

 

3.Неправильный перевод близких по форме 

слов 

5).中国文化的优雅与朴素 

Оригинал перевода： 

Изящество и простата китайской культуры. 

Исправленный перевод： 

Изящество и простота китайской культуры. 

Анализ: Простата и простота находятся на 

расстоянии одной буквы друг от друга, но их значе-

ния и смысли сильно отличаются.От оригиналь-

ного перевода можно приобрететь“中国文化的优雅

与前列腺”, который далек от первоначального 

смысла. 

6).Оказывается, оно уходит корнями в далёкое 

прошлое, и было введено в обиход ещё при перво-

бытно общинном строе, и, как видите, сохранилось 

по сей день. 

Оригинал перевода： 

事实证明，它可以追溯到很久之前，在原始

共同制度时期就已经出现了。而且，正如你所看

到的，一直保留至今。 

Исправленный перевод： 

事实证明，它可以追溯到很久之前，在原始

公有制度时期就已经出现了。而且，正如你所看

到的，一直保留至今。 

Анализ: В оригинальном переводе «общин-

ный» означает "коллективный" (с акцентом на соб-

ственность) (в китайском:“公有的”) а не "общий" (в 

китайском:“共同的”). 

7).В 1905 и в начале 1906 годов классовый со-

став буржуазной демократии в России еще не для 

всех был ясен. 

Оригинал перевода： 

1905年和1906年初，对大家来说俄国的资产

阶级民主的经典构成还不明朗。 

Исправленный перевод： 

1905年和1906年初，对大家来说俄国的资产

阶级民主的阶级构成还不明朗。 

Анализ: Слово «классовый» означает"классо-

вый, межклассовый" в китайском:“阶级的”а не “经

典的”(это означает классический).Они являются 

близкими по форме словами, и оригинальный пере-

вод путает их. 

8).风中呼吸着雪后黎明的冰冷，尽管春天早

在一个月前就应该到来。 

Оригинал перевода： 

Ветер дышал ледовым холодом снежных заря-

дов, хотя весна должна была наступить уже добрый 

месяц назад. 

Исправленный перевод： 

Ветер дышал ледяным холодом снежных заря-

дов, хотя весна должна была наступить уже добрый 

месяц назад. 

Анализ: В оригинальном переводе «ледовой» 

означает по-китайски“冰上的”"на льду",такое зна-

чение совсем не отвечает требованию исходного 

текста. “冰冷的”перевести на русский ,это «ледя-

ной».Это также принадлежит к неудачному пере-

воду близких по форме слов. 

 

4.Неправильное толкование многозначных 

слов 

9).Общие интересы наций создавали по обе 

стороны границы идеальные условия для заговоров 

и шпионажа. 

Оригинал перевода： 

国家的共同趣味为边界双方的密谋和间谍活

动创造了理想的条件。 

Исправленный перевод： 

国家的共同利益为边界双方的密谋和间谍活

动创造了理想的条件。 

Анализ: Интерес -полисемичное слово, кото-

рое может означать "интерес к чему-либо",во мно-

жественном числе и "нужда, потребность". Ориги-

нальный перевод – это ошибка в многозначном 

уровне. 

10).Старый, осторожный лётчик, опытный и 

внимательный разведчик, он, не отрываясь, слушал 

эфир и был готов принять сообщение любого из 

двадцати патрулей своей части. 
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Оригинал перевода： 

他是个老成持重的飞行员，一个经验丰富并

且细心的侦察员，他时刻不离地洞悉着天空，随

时准备接受他所在单位20个巡逻队的信息。 

Исправленный перевод： 

他是个老成持重的飞行员，一个经验丰富并

且细心的侦察员，他时刻不离地听着无线电波，

随时准备接受他所在单位20个巡逻队的信息。 

Анализ: Эфир также является многозначным 

словом с несколькими значениями: "серный эфир", 

"пространство, небо" и "радиопередача, прямой 

эфир". В оригинальном переводе выбрано неподхо-

дящее значение для эфира. 

11).Как важнейший политический институт 

государство отличается от всех других тем, что яв-

ляется организацией всего общества, а не какой-то 

отдельной его части. 

Оригинал перевода： 

作为最重要的政治学院，国家与其他所有机

构的不同之处在于，它是整个社会的组织，而不

是社会的一个特定部分。 

Исправленный перевод： 

作为最重要的政治制度，国家与其他所有机

构的不同之处在于，它是整个社会的组织，而不

是社会的一个特定部分。 

Анализ: В приведенном примере ясно, что ин-

ститут означает не "вуз"(в китайском:“学院”), а 

скорее "система"(в китайском:“制度”). 

12).Каждая философская школа античности 

стремились заявить о своих взглядах, чтобы отсто-

ять свои представления о мире и его закономерно-

стях. 

Оригинал перевода： 

古代的每一个哲学学校都力图使自己的观点

广为人知，以维护其关于世界及世界运作规律的

观点。 

Исправленный перевод： 

古代的每一个哲学流派都力图使自己的观点

广为人知，以维护其关于世界及世界运作规律的

观点。 

Анализ: Помимо слова "школа" также озна-

чает "училище"(в китайском:“学校”). В этом пред-

ложении очевидно, что "направление и течение" 

больше подходит к контексту. (в китайском:“流派
”) 

 

5.Взгляд на слово и значение слова прихо-

дит 

13). Почему эти синие джинсы так сильно кра-

сит? 

Оригинал перевода： 

为什么这条蓝色的牛仔裤那么漂亮？ 

Исправленный перевод： 

为什么这条蓝色的牛仔裤掉色那么严重？  

Анализ: Поскольку слово "красивый" (в ки-

тайском:“漂亮的”)означает " блестящий,нарядный, 

симпатичный", в приведенном выше примере кра-

сить было неправильно переведено как "красивый", 

на самом деле красить означает "вылинять"(в ки-

тайском:“掉色”). 

14).Он обнял прусского дипломата и, не позво-

лив вымолвить ему слова, сказал, что устал от подъ-

ёма по лестнице, потому что чувствует себя ещё 

очень неважно после болезни. 

Оригинал перевода： 

他拥抱了这位普鲁士外交官，对他说自己爬

楼梯很累，因为他病后仍然感到身体很不重要，

而没让他说一句话。  

Исправленный перевод： 

他拥抱了这位普鲁士外交官，对他说自己爬

楼梯很累，因为他病后仍然感到身体很不好，而

没让他说一句话。  

Анализ: Неважно - это само собой разумею-

щаяся отрицательная форма слова "неважно"(в ки-

тайском:“不重要”), тогда как на самом деле не-

важно означает "в плохой ситуации"(в китайском:“

情况很不好”). 

15).Воспряли из забытья баобабы, расправили 

кроны пальмы, расцвели самые непредсказуемые 

цветы, и выбрались на солнышко самые экзотиче-

ские животные, а их здесь видимо-невидимо, и они 

абсолютно неподражаемы, таких больше нигде не 

водится, и поэтому их называют - эндемики. 

Оригинал перевода： 

猴面包树重现生机，棕榈树展开了它们的树

冠，花出人意料地盛开了，最奇特的动物也来到

了阳光下，只在这里有它们零星的身影，而在其

他地方都没有，因此被称为这里的特有物种。 

Исправленный перевод： 

猴面包树重现生机，棕榈树展开了它们的树

冠，花出人意料地盛开了，最奇特的动物也来到

了阳光下，它们只大量存在这里，在其他地方都

没有，因此被称为这里的特有物种。 

Анализ: Оригинальный перевод трактует ви-

димо-невидимо буквально как “看得见的，看不见

的”, что в свою очередь переводится как“零星分布
”, в то время как видимо-невидимо используется 

как предикат, указывающий на “很多，非常多”по 

русски:"очень много". 
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Анотація.  
У статті здійснено аналіз нормативно-правової бази з питань криміналістичного дослідження 

слідів, метою якого є вирішення ідентифікаційних, діагностичних і ситуалогічних завдань.  

Трасологія вивчає закономірності та механізм виникнення різних видів (типів) слідів, розробляє за-

соби, прийоми та методи виявлення, збирання, а також дослідження цих слідів з метою подальшого їх 

використання під час розслідування та попередження кримінальних правопорушень. 

 Слід являється ключем допомоги слідчим органам, які ведуть боротьбу зі злочинністю для встанов-

лення доказів у вирішенні конкретної справи. Важливо розуміти поняття, види та ознаки сліду, адже він 

є відображенням злочинних дій, окремих елементів злочинного акту. Для криміналістики знайдені сліди є 

дуже цінними, тому що вони мають чітку залежність між кримінальним правопорушенням та його 

відбиттям. Розуміємо, що слід виникає в результаті взаємодії двох об’єктів між собою, де один утворює 

слід, а другий його сприймає. Після людей, тварин, взаємодії зі знаряддям праці та транспортними засо-

бами залишаються сліди, які можуть бути об’ємними та поверхневими.  

У ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях все частіше виникає необхідність у 

призначенні судової трасологічної експертизи, яка є суттєвим помічником слідчим підрозділам для роз-

слідування та розкриття злочинів з подальшим притягненням винних осіб до відповідальності та має на 

меті встановлення тотожності та інших обставин з метою отримання фактичних даних, що мають 

значення для кримінального провадження. 

Дослідження слідів, які залишаються після злочину, має важливе криміналістичне значення та дає 

змогу не тільки швидко розкрити злочин, виявити злочинця та встановити істину, але й встановити 

знаряддя злочину, отримати відомості про злочинця, визначити механізм злочинної події. 

Abstract.  

The article analyzes the regulatory framework for forensic examination of traces, the purpose of which is to 

solve identification, diagnostic and situational problems.  

Trasology studies the patterns and mechanism of occurrence of different types (types) of traces, develops 

tools, techniques and methods of detection, collection, and research of these traces in order to further their use in 

the investigation and prevention of criminal offenses. 

It should be the key to helping crime investigators to establish evidence in a particular case. It is important 

to understand the concepts, types and features of the trace, because it is a reflection of criminal acts, individual 

elements of a criminal act. For forensics, the traces found are very valuable because they have a clear relationship 

between the criminal offense and its reflection. We understand that a trace arises as a result of the interaction of 

two objects with each other, where one forms a trace and the other perceives it. Traces, which can be bulky or 

superficial, are left after people, animals, interactions with tools and vehicles. 

In the course of pre-trial investigation in criminal proceedings, it is increasingly necessary to appoint a 

forensic trasological examination, which is a significant assistant to investigative units for the investigation and 

detection of crimes with further prosecution of perpetrators and aims to establish identity and other circumstances 

in order to obtain factual data. relevant to criminal proceedings. 

Investigation of traces left after the crime is of important forensic importance and allows not only to quickly 

uncover the crime, identify the perpetrator and establish the truth, but also to establish the tools of the crime, 

obtain information about the perpetrator, determine the mechanism of the crime. 

 

Ключові слова: криміналістика, криміналістична техніка, трасологія, слід, трасологічна експер-

тиза, об’ємні сліди, поверхневі сліди. 

Key words: criminology, forensic technique, trasology, trace, trasological examination, three-dimensional 

traces, surface traces. 
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Термін «трасологія» походить від французь-

кого trace – слід і грецького logos – учення і ро-

зуміється як учення (наука) про сліди. Вперше в 

1936 році його вжив російський учений у галузі 

кримінально-виконавчого права М.М. Гернет, а для 

найменування розділу криміналістичної техніки ра-

дянський учений-криміналіст М.І. Якимов (1938 

р.). Важливе значення для формування науки про 

сліди мала робота Б.І. Шевченка «Научные основы 

современной трасологии», видана у 1947 році. Це 

перша робота, в якій було сформульовано основні 

поняття трасології: слід, утворюючий і сприймаю-

чий об’єкти, контактні поверхні тощо. На сьогодні 

криміналістична трасологія – одна з найбільш ро-

звинених галузей криміналістичної техніки [1, с. 

341]. Розуміємо, що ця наука мала певні етапи ро-

звитку. Не один науковець приклав зусиль, щоб де-

далі більше розвивати це вчення.  

Аналізуючи вище зазначену інформацію, мо-

жемо дати визначення терміну «Трасологія». Тра-

сологія – це галузь криміналістики, яка вивчає всі 

засади слідоутворення, а також розробляє методи 

збирання та дослідження слідів, щоб використо-

вувати їх для розслідування та запобігання право-

порушень.  

Трасологія має основне та спеціальні завдання. 

Основне завдання – сприяння (надання допомоги) 

правоохоронним органам (органам, які ведуть бо-

ротьбу зі злочинністю) своїми рекомендаціями 

щодо технікокриміналістичних прийомів, методів і 

засобів роботи зі слідами, використання їх та ре-

зультатів дослідження для потреб кримінального 

судочинства.  

Спеціальні завдання:  

– розробка засобів та прийомів виявлення, фік-

сації і вилучення слідів;  

– розробка прийомів та засобів попереднього 

дослідження слідів;  

– розробка засобів та методів експертного до-

слідження слідів з метою ідентифікації або встанов-

лення групової належності об’єктів, або вирішення 

діагностичних та ситуаційних завдань;  

– розробка прийомів використання слідів або 

інформації про сліди для розслідування криміналь-

них правопорушень [2, с. 96]. Отже, завдання 

націлені на позитивний результат в розкритті чи по-

передженні вчинення злочинів.  

В трасології розрізняють 4 види слідів за об’єк-

том:  

а) сліди людини;  

б) сліди знарядь, інструментів, виробничих ме-

ханізмів;  

в) сліди транспортних засобів;  

г) сліди тварин.  

Кожна з наведених груп слідів може бути де-

талізована так:  

1. Сліди людини (гомеоскопія);  

1.1. Сліди рук (папілярних візерунків, дактило-

скопія);  

1.2. Сліди ніг – босих, взутих у панчохи, носки; 

сліди взуття;  

1.3. Сліди зубів;  

1.4. Сліди нігтів;  

1.5. Сліди ділянок тіла, що не має папілярних 

ліній (губ, вуха, чола,ділянок носа й т.п.);  

1.6. Сліди одягу, рукавичок;  

1.7. Сліди крові (криміналістичне дослідження 

форми й механізму їх утворення).  

2. Сліди знарядь, інструментів і виробничих 

механізмів (механоскопія);  

2.1. Сліди знарядь зламу; 

 2.2. Сліди на замках і замикаючих пристроях;  

2.3 Сліди на контрольних пломбах і запірно-

пломбувальних пристроях;  

2.4. Сліди виробничих механізмів (інстру-

ментів) на виробах.  

3. Сліди транспортних засобів;  

3.1. Сліди коліс безрейкових транспортних за-

собів;  

3.2. Сліди гусеничних ланцюгів;  

3.3. Сліди лиж і саней;  

3.4. Сліди деталей виступаючих частин транс-

портних засобів.  

4. Сліди тварин;  

4.1. Сліди ніг (лап, підків) тварин;  

4.2. Відображення тавра (клейма) [3, c.13]. З 

наведеної класифікації види слідів розкриваються 

максимально широко, адже багато осіб до цієї кла-

сифікації відносять менше пунктів. Більшість осіб, 

яких було опитано автором, під трасологією ро-

зуміють лише половину з того, що було зазначено 

вище.  

Також існують й інші класифікації слідів. 

Вчені вирізняють такі види: залежно від механізму 

утворення слідів розрізняють сліди: об’ємні та по-

верхневі, статичні й динамічні, локальні та перифе-

ричні.  

Об’ємні сліди – це вдавлення відображення бу-

дови слідоутворюючого об’єкта в об’ємі, тобто у 

всіх трьох його вимірах — за довжиною, шириною 

і глибиною. Вони утворюються через вдавлення 

слідоутворюючого об’єкта у податливу слідо-

сприймаючу поверхню, яка при цьому дефор-

мується. Ці сліди частіше за все формуються на 

снігу, ґрунті, дереві, пластиліні, асфальті та інші, в 

результаті натискання або удару (сліди взуття на 

снігу, сліди пальців рук на пластиліні та ін.).  

Поверхневі (площинні) сліди виникають у ре-

зультаті змін, що відбуваються на поверхні слідо-

сприймаючого об’єкта (за двома вимірами — дов-

жиною і шириною). Обидва об’єкти, що беруть 

участь у слідоутворенні, за твердістю приблизно 

однакові. До поверхневих слідів можуть належати, 

наприклад, сліди пальців рук на поверхні меблів, 

сліди босих ніг на паркетній підлозі, сліди протек-

тора транспортного засобу на асфальті. Ці сліди бу-

вають нашаруваті (формуються внаслідок накла-

дення на слідосприймаючий об’єкт речовини, яка 

має на собі слідоутворюючий об’єкт) та відша-

руватті (формуються з речовини, частки якої відо-

кремлюються від слідосприймаючого об’єкта і за-

лишаються на слідоутворюючому об’єкті- це може 

бути сліди рук на запилених меблях). Також по-

верхневі сліди бувають видимі (їх можна побачити 

просто оком, без додаткових дій) і невидимі (напри-

клад на склі, коли воно запотіє буде виден слід).  
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Залежно від стану об’єктів на момент слідо-

утворення виникають:  

1) статичні сліди виникають в момент спокою 

(статики), котрий наступає під час механічної 

взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого 

об’єктів, які контактують у перпендикулярному 

напрямку;  

2) динамічні сліди виникають у результаті са-

мого руху одного або обох об’єктів слідоутворення. 

Кожна точка утворюючої поверхні залишає слід у 

вигляді лінії (траси). До динамічних можуть нале-

жати сліди розрубу, розпилу, ковзання, свердління, 

різання, тертя тощо.  

Залежно від місця, на якому відбулися зміни 

слідосприймаючого об’єкта, вирізняють:  

1) локальні сліди виникають у межах контакту 

взаємодіючих об’єктів Навколо локального сліду 

поверхня слідосприймаючого об’єкта залишається 

незмінною.  

2) периферичні сліди виникають за межами 

контактної взаємодії слідоутворюючого і слідо-

сприймаючого об’єктів (наприклад, слід від забруд-

неного верху взуття, утворений «на периферії», 

навколо взуття, за межами підошви) [4, с. 100-101].  

Також зазначимо, що сліди бувають різні за по-

ходженням, а саме: біологічного, хімічного, ме-

ханічного походження.  

Для того, щоб встановити факти, які належать 

до просторових, функціональних, структурних, ди-

намічних і деяких інших характеристик процесу 

слідоутворення, а також особливостей слідоутво-

рювальних об'єктів необхідно провести трасо-

логічну експертизу. На думку Г.Л. Грановського, 

трасологічна експертиза – це вид криміналістич-

ного дослідження, об'єктами якого є сліди-відобра-

ження зовнішньої будови різних об'єктів.  

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції 

України № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвер-

дження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та Науково-методичних реко-

мендацій з питань підготовки та призначення судо-

вих експертиз та експертних досліджень» основ-

ними завданнями трасологічної експертизи є іден-

тифікація або визначення родової (групової) 

належності індивідуально визначених об'єктів за 

матеріально фіксованими слідами - відображен-

нями їх слідоутворювальних поверхонь; діагно-

стика (установлення властивостей, станів) об'єктів; 

ситуалогічні завдання (установлення механізму 

слідоутворення тощо) [5]. 

Виокремлюють наступні підвиди трасологіч-

ної експертизи:  

1. Експертиза слідів рук людини, де основним 

завданням є ідентифікація особи за слідами її рук, 

які залишені на місці події. Якщо версія про особу, 

що залишила слід, ще не висунута, а також якщо 

слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на 

предметах обстановки місця події невидимі або 

слабовидимі сліди, перед експертом може постати 

питання про наявність такого роду слідів і їх при-

датність для ідентифікації особи. Експертиза слідів 

рук вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, по-

в'язаних з визначенням механізму слідоутворення, 

особливостями будови руки, яка залишила слід, де-

якими іншими характеристиками слідоутворюваль-

ного об'єкта (вага, зріст, тощо). Саме завдяки 

відбитків пальців, можна ідентифікувати людину, 

адже у кожного унікальний та індивідуальний ма-

люнок шкіри. 

2. Експертиза слідів ніг людини, її взуття, 

шкарпеток, панчіх, де основним завданнями є іден-

тифікація людини за слідами: босих ніг, шкарпеток, 

панчіх, взуття та вирішення діагностичних завдань 

з установлення особливостей пересування людини, 

розміру взуття, зросту людини, приблизної ваги 

тощо. 

3. Експертиза слідів рукавичок, одягу людини, 

слідів пошкоджень на об'єктах, слідів нашарувань 

на об'єктах також дають змогу визначити характе-

ристики особи, якій ця річ належала. ДНК людини 

частіше всього можна знайти на одязі, постільній 

білизні, зброї, масках або рукавицях. Особа, яку 

ідентифікують, залишає свою ДНК на цих предме-

тах коли торкається їх або тримає їх у руках. Такі 

речові докази називаються «такими, що не мають 

видимих забруднень, однак можуть містити на собі 

ДНК шкірного епітелію, який залишився на речі 

після доторку» [6]. 

4. Експертиза слідів ніг (лап) тварини має на 

меті ідентифікацію конкретної тварини за слідами 

її ніг (лап), зубів та вирішення діагностичних і си-

туаційних завдань.  

5. Експертиза знарядь, агрегатів, інструментів, 

холодної зброї і залишених ними слідів має на меті 

встановити конкретний екземпляр або вид (харак-

терних особливостей) знаряддя, інструмента, агре-

гату за слідами його дії; установлення механізму 

(способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому про-

водився злом перешкоди (з внутрішнього або 

зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив 

слід, способу його виготовлення тощо. 

6. Експертиза слідів транспортних засобів має 

на меті ідентифікацію (ототожнення) конкретної 

одиниці транспортного засобу за частинами та 

слідами, що залишені його частинами; діагностика 

(установлення властивостей та стану об'єктів) та 

ситуаційні завдання (установлення механізму 

слідоутворення, механізму взаємодії транспорт-

ного засобу з іншими об'єктами). 

Сліди транспортних засобів містять значний 

обсяг інформації, яка може бути використана для 

встановлення виду (типу), марки транспортного за-

собу, напрямку його руху тощо.  

7. Експертиза замикальних та контрольних за-

собів має на меті встановлення факту і способу 

відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що 

були використані для цього, ідентифікація цих 

предметів, а для пломб, крім того, - ідентифікація 

пломбувальних лещат, факту переклеювання папе-

рових контрольних засобів.  

8. Експертиза слідів поділу цілого на частини 

має на меті встановлення, чи мають частини пред-

мета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) 

спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи ста-

новили вони раніше одне ціле.  
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9. Експертиза криміналістичного дослідження 

транспортних засобів, до якої входить дослідження, 

ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків на 

металі, пластмасі та інших матеріалах. Об'єктами 

досліджень цього виду експертизи можуть бути 

змінені, знищені механічним шляхом (спиляні, за-

биті) чи хімічним (витравлені тощо), слабовидимі 

ідентифікаційні номери та інші рельєфні позна-

чення на транспортних засобах. Експертизою вста-

новлюються факт зміни або знищення іденти-

фікаційних номерів а також встановлення первин-

них ідентифікаційних позначень у разі їх знищення 

або зміні.  

10. Експертиза вузлів та петель має на меті до-

слідити сліди пошкоджень на на мотузках, ременях 

тощо [7].  

Через детальний орієнтовний перелік вирішу-

ваних питань, який перелічений у зазначеній вище 

інструкції до кожного підвиду трасологічноіх 

експертиз, відсоток того, що слідчі органи зможуть 

з точністю встановити походження сліду є великим. 

Можемо дійти висновку, що трасологія – це 

розділ криміналістики, який вивчає всі закономір-

ності про сліди, та розробляє методи та рекомен-

дації збирання та дослідження слідів.  

Сліди мають велику класифікацію. За об'єктом 

сліди бувають: людини, звірів, знарядь, інструмен-

тів і виробничих механізмів, деталей виступаючих 

частин транспортних засобів.  

Для встановлення походження сліду проводять 

трасологічну експертизу, яка має підвиди.  

Дана тема є дуже важливою для органів, які ве-

дуть боротьбу зі злочинністю, адже завдяки трасо-

логії можна попередити та розкрити злочин.  
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Аннотация.  
Правовая норма, являясь моделью предполагаемых общественных отношений, возникает как отра-

жение этих отношений и определяет каким образом эти общественные отношения должны регулиро-

ваться.  

Множество существующих в реальной объективной действительности признаков правоотношений 

не могут быть учтены в ходе создания юридических конструкций.  
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Одной из разновидностей юридических конструкций выступает состав преступления, формирова-

нию и которого посвящена данная статья.  

Abstract.  
A legal norm, being a model of supposed social relations, arises as a reflection of these relations and deter-

mines how these social relations should be regulated. 

The multitude of signs of legal relations existing in real objective reality cannot be taken into account during 

the creation of legal structures. 

One of the varieties of legal constructions is the corpus delicti. The compositions of individual crimes are 

constructed within the framework of certain criminal law norms contained in the Criminal Code of the Russian 

Federation. 
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Большой вклад в развитие юридического кон-

струирования внесли такие ученые, как Н. М. Кор-

кунов [1, с. 352], П. И. Люблинский [2, с. 119], С. С. 

Алексеев[3], Д. А. Керимов [4, с.51], Л. Л. Кругли-

ков[5, с. 65], В. Н. Кудрявцев [6, с. 57] и др. 

Н. М. Коркунов, в частности, сравнивал про-

цесс построения законодательных конструкций с 

образованием астрономических тел. Юридические 

конструкции, по его мнению, выступают плодом 

идей, определяющих свойства различных правовых 

отношений. Юридические конструкции, по мнению 

ученого, формируются в ходе анализа наших пред-

ставлений об объекте исследования, распределения 

их на составные элементы и комбинирования этих 

элементов с учетом целей научного исследования. 

Ученый отмечал, что «конструкция юридических 

отношений выполняет ту же функцию, что и кон-

струкция кристаллографических систем. Это есть 

приноровленное для целей юридического исследо-

вания идеальное построениe» [1, с. 353]. 

Д. А. Керимов рассматривает юридическую 

конструкцию как некую правовую абстракцию ко-

торая включает ряд правовых понятий низшего 

уровня, которые в купе своей могут привести к фор-

мированию единого правового института [4, с.52]. 

С. С. Алексеев рассматривает юридическую 

конструкцию в виде более высокого уровня тех-

нико-юридического выражения воли законодателя, 

в котором проявляются модели взаимосвязей норм 

поведения. Облекаясь в правовые схемы, послед-

ние образуют нормативный материал, важной ха-

рактеристикой которого является формальная 

определенность [3, с.275].  

Значение юридических конструкций заключа-

ется в том, что они способствуют более четкому ре-

гулированию общественных отношений, придавая 

нормам права логическую стройность, упорядочи-

вая их, что позволяет рассмотреть все эти нормы в 

виде единой системы.  

Правовые конструкции более высокого уровня 

содержат нормативные обобщения, в которых чет-

кость имеющихся предписаний сочетается с гибко-

стью форм юридической регламентации, поскольку 

динамичность юридической конструкции означает 

ее подвижность. 

Одной из разновидностей юридических кон-

струкций выступает состав преступления. Составы 

отдельных преступлений сконструированы в рам-

ках отельных уголовно-правовых норм, содержа-

щихся в УК РФ. 

В настоящее время еще не сложилось единого 

мнения относительно категории состава преступле-

ния. 

Так, А. А. Пионтковский утверждал, что в Об-

щей части Уголовного кодекса дается общее поня-

тие преступления, а в Особенной части Уголовного 

кодекса содержатся определения отдельных соста-

вов преступлений, которые являются результатом 

конкретизации общего понятия. При этом каждый 

состав преступления выявляет те необходимые 

признаки, при наличии которых закон устанавли-

вает возможность привлечения к уголовной ответ-

ственности [7, с. 282]. 

Определение состава преступления как зако-

нодательной характеристики преступного деяния, 

юридического понятия (конструкции) дано Г. А. 

Кригером [8, с. 7]. 

A. Н. Игнатов и Т. А. Костарева определяют 

состав преступления как информационную модель 

преступного поведения определенного вида. По их 

мнению состав преступления - юридическая модель 

преступления, без которой конкретное обще-

ственно опасное деяние невозможно признать пре-

ступлением [9, с. 27]. 

По В. Н. Кудрявцеву, состав преступления - 

упрощенная модель преступления, образуемая при 

обобщении признаков всех преступлений этого 

вида[6]. 

А. И. Рарог под составом преступления пони-

мает разработанный уголовно-правовой наукой и 

зафиксированный в законе инструмент, конструк-

тивно определяющий общественно опасное деяние 

как преступление. Если понятие «преступление» 

характеризует социальную сущностью уголовно 

наказуемого деяния, то понятие «состав преступле-

ния» раскрывает его юридическую структуру» [10, 

с. 97]. 

Наличие такого обилия позиций объясняется, 

на наш взгляд, сложностью объекта, подлежащего 

исследованию.  

Общее понятие состава преступления пред-

ставляет собой научное обобщение признаков, еди-

ных для всех составов, предусмотренных законом. 

Совершение деяния, содержащего все объективные 

и субъективные признаки состава конкретного пре-

ступления, выступает необходимым и достаточным 
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основанием для привлечения лица к ответственно-

сти по УК РФ. Состав преступления как совокуп-

ность, система признаков состоит из четырех эле-

ментов: объекта, объективной стороны, субъектив-

ной стороны и субъекта [11, с. 25]. 

Эти элементы могут присутствовать в различ-

ных комбинациях. В одних случаях увеличивается 

или уменьшается количество признаков одного из 

компонентов состава преступления, в других - су-

щественно меняется их сочетание.  

Таким образом, использование законодателем 

различных конструкций составов преступлений 

объясняется рядом факторов. 

Во-первых, разнообразием и иерархией подле-

жащих уголовно-правовой охране благ, отношений 

и ценностей.  

Во-вторых, законодателю необходимо отра-

зить в уголовном законе многообразие форм пре-

ступного поведения, в том числе множественность 

криминальных приемов нарушения прав, свобод и 

законных интересов других лиц.  

В-третьих, различные вариации элементов со-

става преступления объясняются необходимостью 

результативного решения тех разнообразных задач, 

которые стоят перед уголовным правом и т.д.  

Библиографический список: 

1.  Коркунов Н.М. Лекции по общей теории 

права. СПб.: Издание юридического книжного ма-

газина Н. К.Мартынов, 1914.  

2.  Люблинский П. И. Техника, толкование и 

казуистика уголовного кодекса / под ред. и с преди-

словием В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004.  

3. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. 

М.: Юридическая литература, 1982. 

4. Керимов Д. А. Законодательная техника. 

Научно-методическое и учебное пособие. М.; Ин-

фра-М, 1998.  

5.  Кругликов Л. Л., Спиридонова О. Е. Юри-

дические конструкции и символы в уголовном 

праве. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридиче-

ский центр Пресс», 2005.  

6.  Кудрявцев В. Н. Общая теория квалифика-

ции преступлений. М.: Юристь, 1999.  

7. Уголовное право: Общая часть: учебник. 

Изд. 4, перераб. М.: Юридическое издательство 

Министерства юстиции СССР, 1948.  

8.  Кригер Г. А. Состав преступления и его 

значение // Советская юстиция. 1982 . № 6.  

9.  Игнатов А. Н., Костарева Т. А. Уголовная 

ответственность и состав преступления: лекция. 

М.: Издатель-ская группа ИНФРА М-НОРМА, 

1996. 

10.  Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. 

Общая часть: учебник / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М: Проспект, 2010.  

11.  Уголовное право. Общая часть: учебник 

для студентов вузов/Под ред. А.В. Федорова, Д.Н. 

Кожухарика. М.: Юнити-Дана, 2021.  

 

 УДК 340.12 

 

Ольга Головко 

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ПРЕЦЕДЕНТНА ПРИРОДА РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ УСТАНОВ ПРАВОСУДДЯ 

 

Golovko O. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

  

PRECEDENT NATURE OF DECISIONS INTERNATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS  

 

Аннотация 

В статье автор раскрывает вопрос, который актуален и касается проблемы прецедента природы 

решений международных организаций правосудия. Автор исследовала с теоретической точки зрения, что 

вопрос интенсивного развития международного права приводит к повышению правовой роли решений 

международных судебных органов в вопросе юридического регулирования международных отношений.  

Abstract 

In the article the author reveals a question that is relevant and concerns the problem of precedent of the 

nature of decisions of international justice organizations. The author investigated from a theoretical point of view 

that the issue of intensive development of international law leads to an increase in the legal role of decisions of 

international judicial bodies in the issue of legal regulation of international relations. 

 

Ключевые слова: прецедент, судебная власть, Международный суд, судебное решение, право, акт 

применения, государство. 

Keywords: precedent, judiciary, International Court of Justice, court decision, law, act of application, state. 

 

Активний розвиток правового регулювання ві-

дносин між державами як на міжнародному рівні, 

так і в межах міжурядових організацій призводить 

до того, що значення міжнародних судових органів 

та їх рішень у міжнародному праві постійно зрос-

тає. 

Прецедент – це рішення суду, авторитетне для 

вирішення подальших справ із однаковими або схо-
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жим юридичним фактом. Доктрина stare decisis зо-

бов’язує суди застосовувати закон однаково до 

справ із тими самими фактами. [1, ст. 188]. Ця пос-

лідовність прецедентів випливає з бажання збере-

гти дуже важливі функції судової влади – безпеку 

та стабільність. [2, ст. 167] 

Незважаючи на те, що прецедент здебільшого 

пов'язаний із системами загального права, його мо-

жна розглядати як спільний для всіх правових сис-

тем.  

Міжнародний суд Організації Об’єднаних На-

цій (МС ООН) не дотримується доктрини stare 

decisis. [3, ст. 67] Проте Суд постійно посилається 

на свої попередні рішення. Саме через поширену 

думку, що рішення є виразом «авторитетних заяв 

щодо сучасного стану міжнародного права». [4, ст. 

89] Дотримуючись «прецедентної послідовності», 

судді відчувають наполегливість виконувати попе-

редні рішення, якщо немає вагомих причин їх від-

хилити. 

Стаття 59 Статуту ООН передбачає, що рі-

шення Суду не має обов'язкової сили, окрім як між 

сторонами та стосовно цієї конкретної справи. Ос-

новною метою цього положення є не просто вира-

ження принципу res judicata, а виключення системи 

обов’язкового прецеденту. [5, ст. 23]. У справі Лівія 

проти Мальти суддя Дженнінгс розкритикував тлу-

мачення Судом статті 59 Статуту і, насправді, уто-

чнив його роль: «Мета статті 59 - просто запобігти 

прийняттю Судом у конкретній справі правових 

принципів є обов'язковим також для інших держав 

або в інших спорах ". [6, ст. 158] 

Отже, постійне використання рішень Суду до-

водить, на думку Лаутерпахта, що “стаття 59 жод-

ним чином не виключає силу переконливого преце-

денту”. Сила судового рішення, що пов'язує сто-

рони справи, не виключає наслідків, які воно може 

мати як прецедент міжнародного права, зазначає 

науковець. [7] 

Водночас, МС ООН часто вказує на те, що 

«Суд не є законодавчим органом. Його обов'язок – 

застосовувати закон, а не створювати його". [8]  

Незважаючи на це, рішення МС ООН мають 

великий вплив, який не обмежується їх прецедент-

ною цінністю для інших судів. Навіть коли Суд по-

силається на джерела міжнародного права зі статті 

38 Статуту ООН, він таким чином теж впливає на 

розвиток міжнародного права. Наприклад, якщо рі-

шення МС підтверджують існування міжнародних 

звичаїв, вони впливають на поведінку та сприй-

няття правила як звичаю не лише сторонами, а й ін-

шими державами, що в подальшому можуть звер-

нутися до суду на підставі порушення цього зви-

чаю.  

Кожен трибунал є автономною системою. [9, 

ст.419, 458.] Водночас, МС протягом тривалого 

часу був єдиним міжнародним трибуналом в прин-

ципі. Ось чому Суду вдалося створити сукупність 

процесуальної практики, яка була і залишається 

природним джерелом керівництва для інших орга-

нів. [10, ст.203] 

МС ООН має великий вплив на визначення 

процесуального права міжнародних судів і трибу-

налів. Для цього його часто називають «загальним 

правом міжнародного судочинства». [11, c. 23] 

Вирішення питання про прецедентний харак-

тер рішень міжнародних судів (тобто про наявність 

у них певних та обов'язкових правових норм) вида-

ється неоднозначним. Незважаючи на те, що Статут 

Міжнародного Суду у ст. 38, яка встановлює дже-

рела міжнародного права, визнає судові рішення як 

допоміжного засобу для визначення правових 

норм, дуже часто у міжнародно-правовій доктрині 

такі акти не належать до загальнообов'язкових дже-

рел права. Так, П.М. Бірюков [11, c. 124] зазначає, 

що судові рішення в міжнародному праві не мають 

характеру прецеденту і є лише актами застосування 

міжнародних норм у конкретній справі, оскільки 

суд, виносячи рішення у конкретній справі, висту-

пає у міжнародних відносинах як єдиний суб'єкт; 

воля суду ні з чиєю волею не узгоджується, і дер-

жави не надають рішенню юридичної сили міжна-

родно-правової норми. Певною мірою з цією пози-

цією солідарний і М.О. Ушаков [12, c. 244], який 

визнає судове рішення джерелом міжнародного 

права стосовно індивідуальних його норм, (що сто-

сується будь-якої конкретної справи) і юридично 

обов'язковим тільки для сторін міжнародного 

спору. Правотворча природа міжнародних Судових 

органів заперечується і в західній юридичній літе-

ратурі Наприклад, щодо Міжнародного Суду М.М. 

Шоу пише, що Суд не є правотворчим органом і не 

може створювати право, а лише застосовує існуючі 

норми міжнародного права. [13, c. 333] 

І.П. Бліщенко та Ж. Доріа [14, c. 124] розумі-

ють у даному випадку прецедент як «вирішення 

того чи іншого конкретного питання міжнародних 

відносин у рамках та на основі міжнародного права 

будь-якими способами та засобами. Таким чином, 

прецедент у міжнародному праві – це не лише су-

дова ухвала, а й вирішення питання за допомогою 

переговорів або шляхом укладання міжнародного 

договору. Звісно ж, що цей підхід навряд чи випра-

вданий, оскільки надмірно широкий, розмиває змі-

стовну сторону феномена прецеденту та практично 

ототожнює останній з юридичною практикою в га-

лузі міжнародного права. 

Проте видається, що судове рішення у міжна-

родному праві займає значно значніше місце, ніж 

простий акт застосування права. Міжнародним су-

довим установам належить важлива роль визна-

ченні правової практики, становленні нормальних 

норм. Невипадково їх акти активно використову-

ють у цьому плані у наукової літературі, а й у прак-

тиці держав. Це можна пояснити високим авторите-

том судів, кваліфікацією суддівського корпусу. Рі-

шення міжнародних судових органів не містять 

норм міжнародного права і через це не є судовими 

прецедентами в тому сенсі, що вкладається в цей 

термін на рівні національних правових систем, ці 

акти мають значний вплив на розвиток системи 

міжнародного права (формують юридичну докт-

рину, фіксують звичаї, тощо) і можуть бути визнані 
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судовими прецедентами особливого, що переконує 

властивості. 

Слід зазначити, що в ряді міжнародних судо-

вих органів особливе місце займає Суд Європейсь-

ких співтовариств (Європейський Суд), який є го-

ловним органом з дозволу юридичних суперечок у 

рамках Європейського Союзу (ЄС). В силу свого 

значення для забезпечення європейської інтеграції 

та положень установчих договорів Європейського 

Союзу рішення Суду ЄС не лише мають загальноо-

бов'язковий характер, але й мають вищу юридичну 

силу. Їхнє становище в ієрархії правових актів Єв-

ропейського Союзу дуже високе: разом із установ-

чими договорами вони займають його вищий сту-

пінь. 

Встановлені Судом ЄС у своїх рішеннях пра-

вові норми вважаються обов'язковими як для нього, 

так і для національних судових органів держав-чле-

нів ЄС. Невиконання рішень Суду спричиняє засто-

сування санкцій, передбачених установчими дого-

ворами. Хоча задля справедливості слід зазначити, 

що установчі договори прямо не уповноважують 

Суд ЄС встановлювати нові норми права. 

Ключовим моментом є також те,що такі норми 

виробляються Судом ЄС на основі установчих до-

говорів, що споріднює їх із похідним правом. Таким 

чином, з одного боку, прецедентне право Суду ЄС 

має найвищою юридичною силою в європейській 

правовій системі, що характерно для актів первин-

ного права, а з іншого – воно формується на основі 

та на виконання цих актів, що є головною рисою 

похідного права. Даючи офіційне тлумачення уста-

новчих договорів та виводячи з них нові норми, Суд 

ЄС розвиває первинне право, пов'язує його за допо-

могою своїх рішень із похідним правом. З цього 

приводу англійський правознавець Т.К. Хартлі за-

значає: «Прецедентне право Суду ЄС так само важ-

ливо для розвитку права Співтовариства, як преце-

дентне право англійських судів для сучасного анг-

лійського права». [15, c. 146] 

Суд ЄС пов'язує своїми рішеннями та себе са-

мого. За аналогічних обставин він виносить рі-

шення, аналогічне тому, що вже відбулося. Іноді 

при формулюванні нових норм він посилається не 

на положення установчих договорів, не на конкре-

тні свої рішення, але на «прецедентне право, що 

склалося», в деяких випадках відтворюючи зі своїх 

попередніх рішень окремі пропозиції або цілі пара-

графи, при цьому не використовуючи лапки або 

будь-які інші посилання на джерела. Щоправда, 

практика діяльності Суду ЄС знає окремі випадки 

перегляду позицій, зайнятих ним раніше. Причому 

Суд ЄС самостійно вказує на зміну своєї позиції з 

окремих питань. Однак такі перегляди мають місце 

відносно рідко і досить чітко фіксуються Судом, 

який тим самим наділяє себе правом переглядати 

прецеденти, які він створює. Понад те, такі перег-

ляди притаманні вищих судових інстанцій держав 

загального права (Велика Британія, США). 

Рішення Суду ЄС складаються із трьох основ-

них частин. По-перше, на основі доповіді судді-до-

повідача наводиться констатація фактів та огляд ар-

гументів сторін. По-друге, викладається обґрунту-

вання судового рішення, виражене у низці прону-

мерованих параграфів. Заключна, третя частина – 

власне судове рішення. 

МС ООН зробив відчутний внесок у розробку 

та уточнення норм та принципів міжнародного 

права. 

І хоча рішення Суду не є «чистими» прецеден-

тами у класичному розумінні цього слова, вони ма-

ють прецедентну природу та характер, оскільки ви-

ступають фундаментом застосування джерел між-

народного права. [16] 

Таким чином, як висновок, інтенсивний розви-

ток міжнародного права призводить до підвищення 

правової ролі рішень міжнародних судових органів 

у питанні юридичного регулювання міжнародних 

відносин. Про це свідчить практика і Міжнародного 

Суду, та інших міжнародних установ правосуддя 

Особливе місце в цьому процесі займає Суд Євро-

пейських співтовариств, який, будучи одним із ін-

ститутів Європейського Союзу, за допомогою своїх 

рішень забезпечує правове розвиток європейської 

інтеграції. Завдяки спеціально розробленим юриди-

чним механізмам, насамперед процедурі преюди-

ційного (від лат. praejudicialis - те, що стосується 

попереднього судового рішення) – прийняття без 

доказування та перевірки фактів, які були встанов-

ленні процедурно іншим судом в іншій справі.) за-

питу рішення Суду. 

ЄС стають загальнообов'язковим джерелом єв-

ропейського права і повинні неухильно дотримува-

тися та виконуватися національними органами 

влади держав-членів ЄС . 
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На данный момент в науке не существует ка-

кого-то одного, общепринятого определения дис-

циплинарной ответственности. Вот одно из них: 

«Дисциплинарная ответственность – это правовое 

состояние государственного служащего, наступаю-

щее вследствие применения дисциплинарного 

наказания, и характеризующееся наличием небла-

гоприятных правовых последствий для правонару-

шителя» [12, с. 68].  

Полагаем, что данное определение можно рас-

пространить не только на служащих, но и на другие 

категории работников. С учетом изложенного 

можно сформулировать определение дисциплинар-

ной ответственности следующим образом: дисци-

плинарная ответственность – это правовое состоя-

ние служащего или работника, наступающее вслед-

ствие применения дисциплинарного наказания, и 

характеризующееся наличием неблагоприятных 
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правовых последствий для правонарушителя. Дис-

циплинарная ответственность наступает за совер-

шение дисциплинарного проступка – за виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-

ботником своих трудовых обязанностей. Так, 

например, дисциплинарная ответственность приме-

няется за нарушение учебной, служебной и воин-

ской дисциплины. Это выступает как одна из осо-

бенностей данного вида ответственности. 

Под дисциплиной труда понимается исполне-

ние работником не только положений Трудового 

кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ), 

но и: 

- правил, установленных работодателем, при 

нахождении на работе и соблюдении трудового 

распорядка в соответствии со ст. 189 ТК РФ; 

- обязанностей, возложенных на работника 

трудовым договором согласно ст. 192 ТК РФ. 

Правила, указанные в первом подпункте, обя-

зательны для всего трудового коллектива. Они за-

креплены в таких актах, как внутренние организа-

ционно-распорядительные документы (правила 

внутреннего трудового распорядка, приказ об уста-

новлении рабочего графика), а также в коллектив-

ном договоре, в котором также отмечены особенно-

сти трудового распорядка. 

Что касается отдельно взятого работника, то 

его трудовые обязанности закрепляются в трудо-

вом договоре, а также в должностной инструкции, 

которая составлена для должности, занимаемой им. 

При приеме на работу, переводе на другую 

должность работника должны ознакомить под рас-

писку с внутренним актом, закрепляющим его 

функционал. Роспись работника в конце такого 

акта с пометкой об ознакомлении означает, что ра-

ботник извещен о режиме работы, правилах тех-

ники безопасности, подчиненности и непосред-

ственно выполняемых должностных обязанностях. 

Следовательно, поскольку выполняемые от-

дельно взятым работником обязанности уни-

кальны, представляется возможным утверждать о 

наличии для него особых правил дисциплины 

труда, в случае нарушения которых в отношении 

него будут применены негативные последствия в 

виде мер дисциплинарной ответственности. 

На практике самой проблемной мерой дисци-

плинарной ответственности является увольнение. 

Суды ежегодно рассматривают тысячи дел о неза-

конном увольнении работников и нередко прини-

мают решения в их пользу. Так, иногда работода-

тели допускают ошибки при увольнении за неодно-

кратность дисциплинарного проступка, учитывая 

его повторность не к моменту совершения «фи-

нального» проступка, а к моменту увольнения, если 

два проступка совершены в один день. Отметим, 

что увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно 

только в том случае, если неисполнение работни-

ком без уважительных причин трудовых обязанно-

стей является повторным, то есть имеющим место 

после того, как к нему уже было применено дисци-

плинарное взыскание. Если дисциплинарные взыс-

кания в виде замечания и увольнения были приме-

нены к работнику в один день это свидетельствует 

об отсутствии признака повторности в его дей-

ствиях, на что обращает внимание Верховный суд 

РФ [4]. 

В настоящее время в связи с пандемией коро-

навируса актуальной является и проблема дисци-

плинарной ответственности дистанционных со-

трудников. Статья 312.1 ТК РФ определяет дистан-

ционных работников, как лиц, заключивших 

трудовой договор о дистанционной работе. Говоря 

о проблемах привлечения дистанционного работ-

ника к дисциплинарной ответственности, необхо-

димо уделить внимание нарушению режима рабо-

чего времени. Подобное нарушение может явиться 

основанием для привлечения к дисциплинарной от-

ветственности при условии, что по трудовому дого-

вору такой режим установлен [11, с. 165]. Законо-

дательство не устанавливает механизмов контроля 

нахождения на рабочем месте работника во время 

дистанционной работы. Для этого работодатель мо-

жет использовать доступные ему технические и 

другие средства (видео- и аудио-совещания, элек-

тронную почту и т.д.). В тоже время проблемным 

будет доказывание в суде нарушения работником 

режима дистанционного труда. На сегодняшний 

день в судебной практике случаев успешного при-

влечения дистанционных работников к дисципли-

нарной ответственности за прогул нет. 

Итак, дистанционных работников в принципе 

сложно уволить за прогул в силу слабого регулиро-

вания. Если в приказе о переводе на дистанцион-

ную работу и в дополнительном соглашении не 

были прописаны основные положения таковой – 

порядок коммуникации между сотрудниками, часы 

и форма присутствия в онлайн-доступе, то уволить 

за прогул довольно сложно. В связи с данным во-

просом также следует отметить, что пребывание ра-

ботника, в отношении которого проводится дисци-

плинарное производство, на дистанционной ра-

боте, а также в отпуске или на больничном, может 

оказать препятствия для дисциплинарного произ-

водства, мешая его эффективному и оперативному 

проведению, в частности из-за возможных сложно-

стей для получения объяснений и в связи с отсут-

ствием у работника возможности присутствовать 

при рассмотрении дела. Учитывая опыт других 

стран и внедрение в практическую деятельность 

предприятий инновационных технологий, считаем 

целесообразным добавить норму, которая бы за-

крепляла возможность получать объяснения от ра-

ботника по телефонной или видеосвязи, а также 

позволяла бы аналогичным образом работнику 

участвовать в рассмотрении дела. Такая норма бу-

дет служить интересам как дисциплинарного про-

изводства, так и работника, в отношении которого 

оно проводится. 

Одной из ключевых проблем в настоящее 

время также является процедура привлечения госу-

дарственных гражданских служащих к дисципли-

нарной ответственности. Ряд проблем связан с ис-

числением сроков, в рамках которых налагается 

взыскание. Согласно ст. 58 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе» [2] взыс-
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кание применяется после обнаружения дисципли-

нарного проступка, но не позднее одного месяца. В 

связи с этим на практике возникает вопрос, с какого 

момента начинает исчисляться этот месяц, с мо-

мента выявления проступка руководителем госслу-

жащего или все-таки представителя нанимателя 

служащего [14, с. 34]. В судебной практике суще-

ствуют противоречия относительно данного во-

проса. Так, в одном из решений суда отмечается, 

что срок давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности исчисляется не со дня, когда стало 

известно о проступке руководителю, а в момент, 

когда об этом узнал представитель нанимателя [9]. 

В другом случае суд отметил, что данный срок 

начинает течь с момента, когда стало известно о со-

вершенном проступке лицу, которому подчинен ра-

ботник [8]. При этом Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 [3] разъясняет, 

что днем обнаружения считается день, когда непо-

средственному руководителю госслужащего стало 

известно о совершении проступка независимо от 

того, наделен ли он правом наложения дисципли-

нарных взысканий. Таким образом, для решения 

проблемы считаем необходимым внести изменения 

в Федеральный закон «О государственной граждан-

ской службе», а именно, что срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности исчисляется с 

момента обнаружения проступка их непосред-

ственным руководителем. 

Также проблемным является ситуация, связан-

ная со злоупотреблениями полномочиями предста-

вителя нанимателя. Конечно, данная норма явля-

ется удобной, но с точки зрения законности и спра-

ведливости, это не совсем корректно, поскольку 

представитель нанимателя самостоятельно опреде-

ляет, какой вид дисциплинарного взыскания при-

менить к тому или иному госслужащему [10, с. 95]. 

На практике данное положение зачастую приводит 

к тому, что наниматель более лояльно относится к 

одним сотрудникам и, следовательно, применяет к 

ним менее жесткую меру, и чрезмерно строго к дру-

гим, применяя более тяжкую меру. К сожалению, 

не всегда на практике принимается во внимание тот 

факт, что дисциплинарное взыскание должно соот-

ветствовать тяжести совершенного дисциплинар-

ного проступка [13, с. 36].  

Кроме того, при применении дисциплинарной 

ответственности, суды не в полной меры учиты-

вают правовые позиции, изложенные в пункте 53 

Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О при-

менении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» содержание кото-

рых сводится к необходимости соотнесения совер-

шенного проступка с предшествующим поведе-

нием работника и его отношением к труду, а также 

с вытекающими из юридической ответственности 

общих принципов ее применения, таких как спра-

ведливость, равенство, соразмерность, законность, 

вина, гуманизм. Указанные положения направлены 

на защиту работника в трудовых отношениях, как 

их более слабой стороны, от действий работода-

теля, который располагает, как правило, большим 

административным ресурсом и злоупотребляет им 

при наложении дисциплинарного взыскания. Об-

щей гарантией применения мер дисциплинарной 

ответственности, исходя из сформулированной 

Верховным Судом Российской Федерации возмож-

ности распространения к ней общих принципов 

юридической ответственности, по нашему мнению, 

должны служить закрепленные в процессуальных 

кодексах нормы о необходимости толкования не-

устранимых сомнений в совершении работником 

дисциплинарного проступка в его пользу (статья 

1.5 Кодекса об административных правонаруше-

ниях, статья 14 Уголовного процессуального ко-

декса Российской Федерации). Следовательно, при 

рассмотрении дел об оспаривании работниками 

примененных к ним дисциплинарных взысканий, 

суды должны отдавать приоритет установлению 

юридически значимых обстоятельств, связанных с 

возможностью работника соблюсти положения ло-

кального акта, за нарушение которого к нему при-

менена ответственность (включая субъективные 

обстоятельства), а равно с установлением причин и 

условий способствующих совершению дисципли-

нарного проступка. 

Так, при рассмотрении дела об оспаривании 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения в 

связи с совершенным работником прогулом, про-

изошедшем по причине невыхода на работу истца 

по новому, установленному для него графику ра-

боты, суды двух инстанций пришли к выводу о до-

казанности факта его совершения и тяжести приме-

ненного взыскания, ограничившись указанием на 

позицию работодателя о том, что до сведения ра-

ботника своевременно были доведены обстоятель-

ства установления работнику иного графика ра-

боты в преддверии его отпуска по временной не-

трудоспособности, отвергая при этом доводы истца 

об обратном [7]. 

Вместе с тем, при рассмотрении кассационной 

жалобы на состоявшиеся судебные акты, кассаци-

онный суд общей юрисдикции пришел к выводу о 

наличии правовой неопределенности в вопросе о 

том, какой график должен быть установлен работ-

нику, возникшую в связи с недостаточной аргумен-

тированностью и подкрепленностью соответствую-

щими доказательствами позицию работодателя и 

возражения относительно нее работника. Суд ука-

зал на то, что оценке подлежали действия работо-

дателя с точки зрения их своевременности, пол-

ноты соблюдения процедуры изменения работнику 

графика, и осведомленности работника о графике 

работы в спорный период времени, учитывая, что 

работнику было вручено распоряжение о предстоя-

щем изменении графика работы, а со следующего 

дня работник находился в отпуске по временной не-

трудоспособности и не был поставлен в извест-

ность о том, что оформление изменения графика не 

было завершено [5]. Указанное послужило основа-

нием для отмены состоявшихся по делу судебных 

актов и направления дела на новое рассмотрении, 

при котором требования работника были удовле-

творены [6]. 
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Таким образом, важным моментом при нало-

жении дисциплинарного взыскания является при-

нятие во внимание тяжести совершенного про-

ступка и обстоятельства, при которых он был со-

вершен. Кроме того, недозволительно исполнение 

дисциплинарных взысканий, которые не преду-

смотрены федеральными законами, уставами и по-

ложениями о дисциплине. Анализируя отмеченные 

обстоятельства, предлагаем законодателю закре-

пить в ТК РФ перечень критериев, при помощи ко-

торых можно определить, какой вид взыскания 

применить. 
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Форми реалізації правомочності на розпоря-

дження життям за рівнем ризику та за рівнем пра-

вової регламентації, можна розділити на: право лю-

дини поставити своє життя в небезпечне стано-

вище, наприклад, зайняття деякими видами 

професійної діяльності, що спочатку припускають 

існування певної міри ризику для життя особи (пра-

цівники поліції, військовослужбовці, льотчики-ви-

пробувальники), або здійснення дій з рятування 

життя інших осіб в екстремальній ситуації, що не є 

професійним обов‘язком рятувальника (порятунок 

потопаючих), зайняття екстремальними видами 

спорту і іншими аналогічними видами діяльності; 

ухвалення рішення про припинення життя у формі 

евтаназії або самогубства. 

До структури права на розпорядження життям 

можна віднести наступні чинники: а) право на про-

ведення медичних, наукових та інших дослідів; б) 

право на трансплантацію та донорство; в) право на 

штучне запліднення; г) раво на аборт; право на кло-

нування; д) право на евтаназію. 

Цивільним кодексом України (ч. 3 ст. 281) пе-

редбачено право людини добровільно поставити 

своє життя під загрозу шляхом надання згоди на 

проведення над нею медичного, наукового чи ін-

шого досліду. [1, ч. 3 ст. 281]. Застосування подіб-

них експериментів допускається за умови повної та 

достовірної інформованості щодо можливого ре-

зультату та ризику для здоров’я та життя, а також 

добровільної згоди особи, якій вони пропонуються. 

Положеннями ст. 45 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я [2]. імперативним приписом 

заборонено проводити науково-дослідні експери-

менти на хворих, ув’язнених або військовополоне-

них, а також лікувальні експерименти на тих 

пацієнтах, захворювання яких не має безпосереднь-

ого зв‘язку з процедурою та метою досліду. 

Питання штучного переривання вагітності, де-

далі частіше привертає увагу вчених як елемент 

права людини на розпорядження життям. Чимало 

авторів розглядає аборти з погляду права людини 

залишити після себе нащадків, визнаючи тим са-

мим суб’єктом такого права особу, здатну вирішу-

вати для себе питання щодо переривання вагіт-

ності. Інші автори схильні підходити до аналізу 

проблеми абортів з позицій права потенційного 

суб’єкта народитися, в той час як окремі до-

слідники взагалі не відносять питання можливості 

проведення абортів до розглядуваноі структури 

права людини на життя. 

Водночас законодавство України, закріплю-

ючи за жінкою право на материнство, не покладає 

на неї обов’язок бути матір’ю. Ч. 2 ст. 57 Основ за-

конодавства України про охорону здоров’я надає 

жінці право самостійно вирішувати питання про 

материнство. Цим самим жінці надається репродук-

тивна свобода і, відповідно, можливість репродук-

тивного вибору. Ця свобода має свої межі, 

окреслені у законодавстві, які здебільшого зумов-

лені турботою про здоров’я жінки з боку держави, 

а не забезпеченням дитині можливості народитися. 

Зокрема, ст. 50 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я передбачає, що за бажанням 

жінки аборт може бути проведений у випадку, коли 

строк вагітності не перевищує 12 тижнів. У разі 

вагітності від 12 до 28 тижнів аборт може бути 

зроблено тільки в окремих випадках за наявності 

соціальних та медичних показань. 

У деяких випадках держава не забороняє ри-

зикувати своїм життям, а це означає, що дозволяє. 

Наприклад, каскадери піддають своє життя великій 

небезпеці. Здорові люди проводять на собі небез-

печні наукові експерименти. Женевський лікар Ж. 

Понто перевіряв результати створеного щеплення, 

дозволяючи трьом гадюкам вкусити себе. В місті 

Сан-Франциско щороку віруючі відзначають 

страсну п’ятницю, розпинаючи живих людей: 

п’ятьох добровольців спочатку б’ють, а потім при-

бивають до хрестів. Вони перебувають на хресті 

кілька хвилин й існує ризик загинути від серцевого 

нападу, тому неподалік чергує група лікарів, що 

зможе надавати ургентну медичну допомоги за 

необхідності. Звичайно, ці приклади розпо-

рядження своїм життям були зроблені усвідомлено, 

добровільно, при здоровому глузі . 

Ще одним способом розпорядження життям є 

самогубство. Отже, самогубство характеризується 

такими ознаками: 1) мета – позбавити себе життя; 

2) потерпілий та суб’єкт збігаються в одній особі; 

3) власна смерть спричиняється особистими діями 

(бездіяльністю). Самогубство – це одна з форм са-

моусвідомлюваної саморуйнівної поведінки лю-

дини, спрямована на своє фізичне знищення, при 

якій особа прагне цього і діє саме в такому напрямі. 

цілком свідомо вчинювані дії окремою особою 

(особами) з метою припинити своє існування, 

наслідком яких є (може бути) її(їх) смерть. 

Самогубство вважаєтся негативним явищем та 

засуджуєтся з боку суспільства.  

Загальні причини вчинення самогубств в нау-

кові літературі розподіляють на: Соціальні, що 

означає нерівність лююдей за майновим станом, 

соціальним, націоналіністю, тощо; Економічні, 

отже, якщо економічний стан в країні кожного дня 

погіршуєтся, це спичиняє зниження життєвого рі-

вня громадян та перехід окремих верств населення 

за межу бідності, що є причиною самогубства; Мо-

рально-психологічні – кожна людина залежить від 

оточуючого середовища, та несприйняття суспіль-

ством особистості може стати причиною суїциду; 

Ментальні, це особи чиє життя перебуває на очах у 

всього світу діячів науки, культури, літератури, ін-

ших відомих людей. Вони першими реагують на 

зміни у політиці, тобто на проведення несумісного 

з їх поглядами політичного курсу, і часто таке ре-

агування набуває суїцидних форм; Політико-пра-

вові, вершина самогубства припадає на різкий 

період соціальних змін, а саме скорочення держав-

них органів. 

На шляху реалізації права на життя використо-

вуєтся наступний аспект – еутаназія - як право на 

гідну смерть чи вбивство. Проблема еутаназії є 

надзвичайно складна і різнобічна.  
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Особа не має права обирати момент припи-

нення свого життя, а згідно із ч.4 ст.281 ЦК заборо-

няє задоволення прохання фізичної особи про при-

пинення її життя.  

Вперше термін «евтаназія» вжив англійський 

філософ Френсіс Бекон. Евтана́зія (гр. «eu» – добре 

+ «thanatos» – смерть) – буквально означає «добра, 

легка смерть». Частиною 3 ст. 52 Основ законодав-

ства про охорону здоров’я є визначення еутаназії: 

Медичним працівникам забороняється здійснення 

евтаназії - навмисного прискорення смерті або 

умертвіння невиліковно хворого з метою припи-

нення його страждань.  

У науковій літературі є чисельна кількість кла-

сифікацій еутаназії. Наприклад 1) примусова та 

добровільна еутаназія; 2) активна та пасивна еута-

назія; 3) позитивна і негативна. 

 Примусова евтаназія – це спричинення легкої 

смерті хворій людині, за допомогою відповідних 

засобів і дій у невиліковного хворого, але за рішен-

ням родичів, законних представників чи громадсь-

ких інститутів. Добровільна евтаназія - застосу-

вання до невиліковного хворого лікарських чи ін-

ших засобів, що призводять до легкої і спокійної 

смерті на вимогу хворого, що усвідомлює свої дії і 

може керувати ними. 

Активна евтаназія – це проведення певних дій 

із прискорення смерті невиліковно хворої людини, 

згідно з її проханням, з метою позбавлення тяжких 

страждань. Активна евтаназія може бути здійснена 

також спільними діями лікаря і пацієнта (напри-

клад, хвора людина вживає певні лікарські засоби, 

призначені лікарем, які є необхідними для настання 

смерті). Пасивна (негативна) евтаназія – це неза-

стосування засобів і невиконання лікарських 

маніпуляцій, які б підтримували пев- ний час життя 

важко хворого пацієнта, за умови, що пацієнт вис-

ловив прохання не здійснювати медичне втручання 

. 

Чи можна розглядати евтаназію як таку жит-

тєво необхідну потребу людини, яка могла б лягти 

в основу відповідного особистого немайнового 

права – права людини на евтаназію, закріпленого 

законом? Автор погоджується з думкою вченого й 

думає, що так. Адже тут прямо реалізується прин-

цип визнання людини, а значить і думки, потреби, 

благополуччя найвищими соціальними цінностями. 

Застосування евтаназії відповідає одному із 

визначальних принципів існування права – прин-

ципу гуманізму, якщо хвора людина усвідомлює, 

що їй залишилися лічені дні й вона не може більше 

терпіти страшенного болю, то активна евтаназія є 

гуманною, бо припиняє страждання хворого. 

Незастосування евтаназії призводить до пору-

шення інших прав і свобод невиліковно хворої лю-

дини, таких як право на свободу та право на повагу 

гідності. Проте, відмовляючи людині в праві на 

смерть, держава і суспільство тим самим обмежує її 

у свободі. Така позиція заслуговує на підтримку, 

оскільки право на свободу є нічим іншим, як мож-

ливістю людини належати собі в часі та просторі, 

розпоряджатися собою та визначати можливості за-

доволення своїх інтересів.  

Підводячи підсумок проблеми евтаназії в 

Україні варто зауважити, що попри незаперечне 

право будь-якої людини нагідну смерть,українське 

суспільство ще не скоро буде готовим до його за-

кріплення на законодавчому рівні. А дже рівень ро-

звитку системи охорони здоров’я у державі ще да-

лекий від стандартів високо розвинутих постін-

дустіальних країн світу. Тож небезпека 

помилкового діагнозу і, як наслідок цього, непра-

вомірне застосування евтаназії, є особливо 

вірогідним.  

Врешті, практикуючим лікарям відомі при-

клади зцілення безнадійно хворих. Важко навіть 

уявити, як негативно вплине на розвиток медицини 

узаконена можливість уникнути пошуку нових ме-

тодів лікування. Напевно, ніколи б не було 

знайдено ліків від більшості хвороб, які ще доне-

давна вважалися невиліковними, якби лікарі напе-

ред знали, що їм не потрібно буде боротися за 

життя навіть безнадійно хворих пацієнтів. Ще 

більше занепокоєння викликає небезпека можли-

вих зловживань у цій сфері.  

У цьому зв‘язку необхідно відмітити цінність 

міжнародно-правових актів в нормативно-орієнту-

ючій дії на процес вітчизняної законотворчості у 

сфері питаня щодо права людини на розпорядження 

життям. 
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Проблема визначення початку життя має тео-

ретичне та практичне значення для юридичної 

науки. Від її вирішення залежить визначення пра-

воздатності людини, закріплення на законодавчому 

рівні можливості проведення штучного перери-

вання вагітності та інше. Правове визначення по-

чатку життя безпосередньо пов‘язано з моментом 

набуття людиною права на життя та його охорону. 

Отже, правові та морально-етичні питання вче-

них концентруються навколо наступних проблем: 

визначення моменту народження та смерті людини; 

виникнення та припинення її правоздатності; ста-

тус ембріона людини; правомірність маніпуляцій зі 

статевими клітинами та з ембріоном людини. В 

цілому, зазначені питання розглядаються на таких 

рівнях, як: доктрина, національне, міжнародне за-

конодавство. Крім того, момент виникнення та 

закінчення життя по-різному розуміється та 

вирішується медициною, релігією та юриспруден-

цією.  

На сучасному етапі розвитку теорії права всі 

існуючі наукові погляди на момент наділення права 

на життя особи можна поділити на дві основні кон-

цепції: ембріональну та натусіальну, тощо. 

Прихильники ембріональної концепції дотри-

муються тих поглядів, що право людини на життя 

виникає ще до моменту народження або на певній 

стадії розвитку ембріона в тілі матері. Так, вони за-

значають, що наукові дослідження біологічної сут-

ності людського ембріону доводять, що з моменту 

зачаття, тобто злиття чоловічих та жіночих стате-

вих клітин, людський ембріон має в наявності всі 

характеристики людського індивідуму, а саме: має 

нову специфічну людську сутність зі своєю програ-

мою життя та розвитку; наявний динамізм, визна-

чений та скерований геномом та направлений на 

поступовий розвиток аж до формування дорослої 

людини існує у вигляді незалежного організму та є 

самоконтрольованим у своїй генетичній програмі. 

Результати дослідження є цікавими, проте виникає 

ряд питань. Зокрема, яким чином можна ствер-

джувати, що ембріон існує у вигляді незалежного 

організму, якщо, наприклад, харчування він отри-

мує безпосередньо через організм матері? Також, у 
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випадку значного стресу, який пережила жінка, 

може статися так, що ембріон припинить своє 

існування. Тобто, на нашу думку, в даному випадку 

не можна говорити про ембріон як повністю само-

стійний та незалежний організм, адже він завжди 

залежить від стану жінки, в тілі якої перебуває, від 

її харчування, умов життя, подій, що на неї вплива-

ють, тощо. При цьому варто погодитись з тим, що 

ембріон не тотожний ніякому жіночому органу, ге-

нетично відмінний від матері і не є частиною її тіла. 

Деякі вчені також зазначають, що не можна 

розділити без шкоди для правової охорони дитини 

окремі етапи її життєвого розвитку, і той, хто має 

право народитися - точно така ж дитина, як і той, 

якому випало щастя народитися.. Ромовська З.В 

стверджує, що життя повинно виникати безпосе-

редньо із моменту зачаття . У ряді країн діють гро-

мадські організації що до захисту ненароджених 

дітей, які проголошують своїм основним принци-

пом те, що плід є людиною з самого моменту за-

чаття, а тому має невід’ємне право на розвиток у 

лоні матері та народження. 

Найчастіше вживаною в науковій літературі 

все ж таки є думка про те, що початком життя лю-

дини слід вважати факт народження - відділення 

плоду від тіла матері. Незважаючи на те, що зачата 

дитина в майбутньому може стати суб‘єктом права, 

навряд чи слід розглядати її як таку, яка наділена 

правоздатністю й іншими правами ще до народ-

ження. Суб’єктивні права можуть виникнути лише 

в реально існуючого об‘єкта. Отже, з юридичної 

точки зору суб’єктивні права можуть виникнути 

тільки в суб‘єкта права. Звідси виникає запитання: 

чи слід дитину, яка ще не народилася, розглядати 

як суб’єкт права? За загальним правилом, суб’єк-

том права є участник правовідносин, який володіє 

відповідним колом прав та обов‘язків. Грунтую-

чись на такому підході до цієї проблеми, логічним 

буде стверджувати, що ненароджена дитина не 

може виступати суб’єктом права на життя. Може 

йтися лише про те, що її інтереси беруться до уваги 

державою і нею ж здійснюється їх охорона. 

Саме на таких засадах ґрунтується натусіальна 

концепція права на життя. Одним із представників 

даної концепції був Г.Ф. Шершеневич, який ствер-

джував, що правоздатність виникає не раніше, як з 

моменту появи на світ живої істоти; заборона 

аборту має на увазі моральне почуття суспільства; 

вплив зародку на спадкування обумовлюється май-

бутніми інтересами суб’єкта. Не зародок, а дитина, 

що народилась, здійснює вплив на юридичні відно-

сини, при цьому цей вплив відноситься до того мо-

менту, коли вона була ще зародком. Народження 

складає настільки необхідну умову для правоздат-

ності, що поява мертвої дитини позбавлена юри-

дичного значення, і зародок розглядається як такий, 

що ніколи не існував. Коли ж дитина народжується 

живою, то вона тим самим набуває правоздатності, 

хоча б вона одразу після того померла. З цією дум-

кою варто погодитись, і не лише тому, що вона має 

гарну аргументацію та підстави свого існування, а 

ще й тому, що подібне ставлення до даного питання 

викликане самою життєвою необхідністю, доціль-

ністю з огляду людського життя, в якому при ін-

шому підході виникали б найскладніші проблеми, 

неможливі для вирішення, адже стосуються більше 

морально-етичного погляду на них. 

На думку академіка Р. Петрова, усі права, які 

розповсюджуються на людину, відносяться і до 

ембріона, яйцеклітина - це вже людина, відповідно, 

маніпулювати нею не можна, а на дослідження її 

потрібен дозвіл . Можна побачити, що проблема ге-

нетики людини та біомедичної етики переростає у 

правову проблему. Схвильовані нею також і в 

релігійних колах, адже людина за їх думкою - 

творіння Боже, в яке вселяється душа на певному 

етапі розвитку ембріона, і з цього моменту вже вва-

жається людиною. 

На думку багатьох вчених, які глибоко вивча-

ють дану проблему, більшість дослідів на 

ембріонах, відносяться до сфери репродуктивної 

медицини і має за свою мету краще розуміння при-

чин більшості хвороб (наприклад, причин без-

пліддя, викиднів, вроджених дефектів та ін.). Так, 

медицина повинна встигати за науковим прогре-

сом, однак при цьому вона повинна враховувати 

широкий спектр прав людини. 

У наукових джерелах стверджується, що існу-

ють три підходи до визначення моменту початку 

правової охорони людського життя саме в законо-

давчому порядку: абсолютистський, помірний та 

ліберальний . 

Прибічники абсолютистської позиції по суті 

притримуються поглядів наукової ембріональної 

концепції, адже розглядають ембріон як людську 

істоту, яка володіє безумовною цінністю та правом 

на життя. Оскільки теоретичне обґрунтування при-

хильників абсолютистської позиції зрозумілі (вони 

ідентичні розглянутій вище ембріональній концеп-

ції), варто зупинитися на законодавчому за-

кріпленні зазначених розробок. 

З позицій законодавчої практики єдиним нор-

мативним актом, який, можна припустити, визнає 

моментом виникнення права на життя момент за-

чаття, є Американська конвенція про права лю-

дини, ст. 4 якої зазначає, що кожен має право на по-

вагу до його життя, і це право захищається законом, 

і, як правило, з моменту зачаття . Очевидно, що 

вислів «як правило» стосується випадків, коли за 

медичними показаннями жінці народжувати не 

можна, і відтак вона вимушена зробити штучне пе-

реривання вагітності. Також варто зазначити, що в 

даному випадку йдеться саме про повагу до життя, 

тобто питання щодо моменту виникнення права на 

життя є дискусійним і конкретної вказівки на мо-

мент набуття права на життя прямо не випливає з 

положень цього нормативно-правового акту.  

На конституційному рівні і деяких країнах, за-

кріплена наявність у ембріона права на життя. 

Наприклад, Конституція Ірландії закріплює, що 

держава визнає право на життя ненародженого та, 

маючи на увазі рівне право на життя матері, гаран-

тує у своїх законах повагу та, наскільки це мож-

ливо, захищає й підтримує своїми законами це 

право. Вираз «наскільки це можливо», очевидно, 
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свідчить про аналогічне до Американської конвен-

ції про права людини ставлення до права на життя 

матері та її плоду. Проте і Конституція Ірландії га-

рантує саме повагу права на життя. 

Помірна, або як її ще називають гра-

дуалістична позиція має своїм підґрунтям мірку-

вання, згідно з якими запліднена яйцеклітина ро-

звивається до рівня людської істоти поступово и 

ембріон має значну, проте не абсолютну цінність. 

Пропонується розрізняти поняття ембріона, як за-

родка організму людини в ранній період розвитку, 

а саме від зачаття до шести тижнів внутріутробного 

розвитку та плоду, як людської істоти з шести тиж-

нів розвитку і аж до виходу з материнського ор-

ганізму, з якого саме і має бути визнано право на 

життя, оскільки у відповідності із принципом си-

метрії початок людського життя з правової точки 

зору повинен бути пов‘язаний з початком 

функціонування стволу мозку. Головною тезою, на 

яку спираються прихильники помірної позиції є те, 

що оскільки біологічне життя фізичної особи почи-

нається далеко до моменту її народження, ще на 

стадії зародка, то і відповідне право повинно нада-

вати можливість зародку зберегти своє життя. 

На сучасному етапі розвитку науки українсь-

кого права, деякі автори, виходячи з положень абз. 

2 ч. 2 ст. 25 ЦК України про те, що у випадках, пе-

редбачених законом, охороняються інтереси ди-

тини зачатої, але ще ненародженої, вважають, що 

зародок наділений правом на життя. Проте, оче-

видно, що в даному випадку вони отожнюють по-

няття інтересу та права, що, однак є невірним, адже 

інтереси ще народженої дитини можуть охороня-

тися, але це не означає автоматичне наділення її 

правоздатністю. 

Про особливу охорону ембріона ще до народ-

ження свідчать положення декларації прав дитини, 

в якій зазначено, що дитина внаслідок її фізичної та 

розумової незрілості потребує спеціальної охорони 

та турботи, включаючи належний правовий захист 

як до, так і після народження. Проте, варто зазна-

чити, що дане положення свідчить про надання 

саме охорони життя до народження, а не права на 

життя в розумінні суб‘єктивного права особи. 

Здатність до самоусвідомлення себе як homo 

sapiens (Latin: «wise man») знаменує собою появу 

людської істоти. У зв‘язку з цим із новою гостро-

тою постає питання про момент виникнення у лю-

дини права на життя. Чітке встановлення початку 

життя та думку ряду авторів, допоможе дати 

відповідь на питання: на якій стадії свого розвитку 

людський ембріон чи плід стає життєздатним (здат-

ним до існування поза організмом матері) і чи набу-

ває він статус суб‘єкта права. 

На питання, з якого часу можна говорити про 

наявність свідомості у ембріона чи плоду, наука од-

нозначної відповіді не дає. Початок нервовій си-

стемі дає ектодерма. Зачаток мозку в ембріоні утво-

рюється вже на ранній стадії внутріутробного 

життя. Елементи рефлекторної дуги виявлені в за-

родку на другому місяці внутріутробного життя. 

Рухові рефлекси, викликані збудженням нервово-

м’язового апарату, встановлено у 2-3-х місячного 

плоду. До п‘ятого місяця внутріутробного життя 

формується спинний мозок - канал для передачі не-

рвових сигналів. Розвиток закруток у корі голов-

ного мозку закінчується на 6-7 місяць внутріутроб-

ного життя. Проте, функції кори головного мозку 

розвиваються головним чином після народження 

плода, а в період внутріутробного життя найваж-

ливіші функції плоду регулюються спинним 

мозком та іншими відділами центральної нервової 

системи, розміщеними нижче кори головного 

мозку. Отже, видається, що народження дитини ви-

ступає не тільки юридичним фактом, а й важливою 

індивідуальною межею, що асоціюється з розвит-

ком функцій кори головного мозку - своєрідного 

«носія» свідомості людини. 

Наступна позиція, ліберальна, вибудовується з 

тієї ідеї, що на будь-якій стадії свого розвитку 

ембріон не може бути визначений як особистість. 

Це означає, що він має незначну цінність або вза-

галі її позбавлений, тому ембріон не потребує яко-

гось особливого захисту і не наділяється правом на 

життя. Так, існує думка, що будь-яке рішення в 

новій сфері не може прийматися виключно з біое-

тичних або моральних міркувань; прихильники 

ідеології «пролайф» (ембріональної концепції) при-

рівнюють якість життя прародительських клітин та 

людей, що рівнозначно ототожненню біологічного 

потенціалу плодових кісточок та дерева. Дана 

думка є влучною. Так, не слід визначати ембріона 

носієм неусвідомленого інтересу та автоматично у 

зв‘язку з цим – суб‘єктивних цивільних прав. На 

нашу думку, варто зважено підходити до питання 

правового статусу ембріону. 

Гарним прикладом законодавчої регламентації 

із врівноваженим ставленням до статусу ненарод-

женої дитини є положення ЦК України. Так, у п.2 

ч.2 ст. 25 ЦК України зазначено, що у випадках, пе-

редбачених законом, охороняються інтереси зача-

тої, але ще не народженої дитини. До таких випад-

ків слід віднести право на спадкування за законом, 

яке мають особи, зачаті за життя спадкодавця і 

народжені живими після відкриття спадщини (ч.І 

ст.1225 ЦК України). 

Взагалі, в Україні суб‘єктом, який набуває пра-

воздатності є людина на момент її народження 

(згідно з ч.2 ст. 25 ЦК України). Конкретизує дане 

положення зміст ст. 6 Закону України «Про охо-

рону дитинства», в якій зазначено, що кожна ди-

тина має право на життя з моменту визначення її 

живонародженою та життєздатною за критеріями 

Всесвітньої організації охорони здоров‘я (World 

Health Organization — WHO) . Тобто, законодавство 

України підпадає скоріше під ліберальну позицію 

розуміння початку правової охорони права на 

життя, аніж під дві інші. 

Переходячи до розгляду кінцевого моменту 

життя - його закінчення, зазначимо, що в даному ас-

пекті думки вчених та законодавців не суттєво 

відрізняються між собою. Спочатку, звичайно, слід 

провести ретроспективний огляд поглядів суспіль-

ства на визначення моменту смерті особи. 

Смерть виступає юридичним фактом, з яким 

законодавець пов‘язує не лише припинення права 
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людини на життя, а й припинення правоздатності в 

цілому. Як кінцевий результат життєдіяльності жи-

вої істоти смерть є невідворотнім припиненням 

життєдіяльності організму, загибеллю особи як 

відокремленої живої системи. Слід відзначити, що 

смерть являє собою не тільки медичне, але й юри-

дичне поняття. 

В юридичній літературі існують різні думки з 

приводу регламентації поняття смерті. Одні вчені 

пропонують сформулювати її чітку юридичну де-

фініцію і закріпити на рівні закону, інші вважають, 

що юрист не може ставити перед собою задачі де-

тального аналізу цього питання, який повністю ле-

жить в царині медицини. Складність полягає у 

тому, що смерть - це поступовий процес на клітко-

вому рівні, а тканини наділені різною здатністю 

спротиву кисневій недостатності. Але питання по-

лягає не у підтриманні окремих клітин, а у збере-

женні життя людини. Тому фіксація смерті різних 

клітин та органів не є настільки важливою, як пере-

конаність у незворотності цих процесів. Як перед-

бачає Сіднейська декларація стосовно смерті, прий-

нята у серпні 1968 р., навіть сьогодні жоден тех-

нічний критерій та жодна технічна процедура не 

може замінити всебічного висновку лікаря щодо 

настання смерті. Отже, не зважаючи на чіткість 

критеріїв настання смерті, остаточний висновок 

щодо незворотності цих процесів ровинен надава-

тись саме лікарем. 

Смерть у людини пов‘язана з припиненням ди-

хання і кровообігу. Сьогодні змінилось і саме уяв-

лення про смерть, що розглядається медиками не як 

одиничний акт а як певний процес, який має два 

етапи: клінічну смерть і біологічну. Клінічна 

смерть - це відворотній етап вмирання, який має 

місце впродовж 5-7 хвилин після припинення кро-

вообігу і дихання. Протягом цього періоду ще 

зберігається робота нервових клітин головного 

мозку, після чого настає біологічна смерть, коли 

внаслідок кисневого голодування (гіпоксії) гинуть 

нервові клітини головного мозку і настає невідво-

ротне припинення фізіологічних процесів у кліти-

нах і тканинах, при якому заходи по оживленню ор-

ганізму залишаються безрезультатними. Роз-

межування клінічної і біологічної смерті має 

важливе практичне значення, оскільки в стані 

клінічної смерті особа є суб‘єктом права, зокрема 

права на життя, по відношенню до якого медичні 

працівники несуть обов‘язок по наданню медичної 

шомоги. Це також дозволяє вирішити питання про 

правомірність вилучення у померлої особи органів 

і тканин для трансплантації. 

Діагноз смерті мозку встановлює консиліум 

лікарів. До складу консиліуму не можуть входити 

фахівці, що беруть участь у взятті та трансплантації 

органів. Для прикладу в Нідерландах подібний вис-

новок складає лікуючий лікар одноособово. 

Можливі випадки, коли застосування ре-

анімаційних заходів приводить до відновлення і 

підтримання серцевої діяльності та нижчих відділів 

центральної нервової системи, але поновлення 

функцій головного мозку не відбувається і коматоз-

ний стан виявляється незворотнім. В лікарнях є 

хворі з повною втратою свідомості, життя яких 

штучно підтримується впродовж багатьох місяців. 

Хворий, який знаходиться в тривалому кома-

тозному стані, хоча і наділений цивільно-правовою 

правоздатністю і дієздатністю, проте свої права і 

обов'язки реалізувати не може. Не може бути учас-

ником цивільно-правових угод, не може прийняти 

спадщину, не може захистити свої права, не може 

отримувати належні йому виплати або аліменти і 

багато чого іншого. 

Виходячи з вищенаведеної ситуації, необхідно 

було приймати юридичні міри з цьго приводу, щоб 

якось вирішити її та не допустити зловживань зі 

сторони осіб, пов’язаних наявністю зобов'язань з 

особою, яка перебувала в коматозному стані. Дов-

гий час трансплантологія обмежувалася тільки не-

допущенням визнання живої людини померлою. 

Зараз виникає таке поняття, як «потенційний до-

нор», яке суворо засуджується. Нині йдеться і про 

доцільність проведення реанімаційних заходів 

відносно літніх людей. Проте варто зазначити, що 

право повинно, перш за все, сприяти поширенню та 

пануванню справедливості, високої моралі, бла-

гоіснування та ставлення із повагою до всіх людей 

без винятку. Тому подібні сучасні тенденції 

присікати з самого початку і ні в якому разі не нада-

вати їм ані законодавчого закріплення, ані можли-

вості для розвитку, тим паче, в правовому полі. 

Пункт 3.10 Інструкції щодо констатації смерті 

людини на підставі смерті мозку дозволяє не про-

водити заходи для перевірки відсутності окулове-

стибулярних, фарингіальних, трахеальних ре-

флексів та самостійного дихання у випадку необо-

ротного припинення серцевої діяльності. Цей пункт 

потребує істотних застережень, адже припинення 

серцевої діяльності ще не означає смерті мозку, яка 

у такому випадку настає внаслідок гіпоксії, обумо-

вленої цим. Тому таке положення суперечить як За-

кону України «Про трансплантацію органів та ін-

ших анатомічних матеріалів людині», так і п. 1 са-

мої Інструкції, за якими лише смерть мозку 

прирівнюється до смерті людини. Припинення сер-

цевої діяльності не звільняє медичних працівників 

від обов‘язку продовжувати реанімаційні заходи до 

моменту констатації смерті головного мозку. Скла-

дається враження, що намагаючись знайти «золоту 

середину» між інтересами трансплантологи та лю-

дини, яка помирає, даною нормою «скоротили» ча-

сову межу права людини на життя, що є просто не-

припустим та навіть злочинним явищем, яке по-

винно було б породжувати відповідальність, а не 

бути нормою, закріпленою на законодавчому рівні. 

Окрім біологічної та клінічної слід виділяти та-

кож поняття юридичної смерті 146. Стаття 46 ЦК 

України містить випадки, в яких особа може бути 

оголошена померлою, тобто передбачає так звану 

презумпцію смерті (адже фактично така фізична 

особа може бути живою). В ситуаціях, коли така 

особа з‘являється, застосовуються наслідки віднов-

лювального характеру. 

Отже, часовими межами існування права лю-

дини на життя слід вважати проміжок часу з мо-

менту її живонародження до часу смерті головного 
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мозку. Варто зауажити, що такі часові рамки мо-

жуть змінюватись в залежності від досягнень 

науки, зокрема реанімології та біомедицини. Не 

виключено, що результати медичних досліджень 

можуть довести наявність людської свідомості у 

ембріона на певному етапі внутріутробного життя 

та визнати його існування життям людини. Мож-

ливо, в недалекому майбутньому вдасться посу-

нути рамки біологічної смерті і тоді вже не смерть 

головного мозку, а якась інша, поки нерозв‘язана, 

медична проблема буде означати смерть людини. 

Проте, на сьогоднішній день вказані юридичні 

факти є єдиними науково доведеними межами 

існування людського життя і, відповідно, права на 

життя людини. Крім того, момент народження 

набагато простіший для встановлення ніж момент 

зачаття, а, тим більше, ніж момент, з якого плід 

може існувати поза організмом матері. Тому, навіть 

не будучи однозначно доведеним медициною, ви-

користання моменту народження як початку права 

людини на життя виступає законодавчою презумп-

цією, яка полегшує правове регулювання цих сус-

пільних відносин. Тривала практика використання 

цих критеріїв служить своєрідною гарантією їх пра-

вильного застосування при визначенні часових меж 

права людини на життя. 
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Abstract:  
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depends on these specialists. They carry out grandiose reforms, hold high positions in governments, and become 
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 Введение Умелое самоопределение считается 

одной из наиглавнейших задач становления в стар-
шем подростковом возрасте. Как раз на данном 
этапе перед юными людьми стоит задача выбора 
профессии, с которой станет связана их последую-
щая жизнь. Молодые люди анализируют возмож-
ные трудности и преимущества различных профес-
сий. В данной статье мы рассматриваем плюсы и 
минусы выбора профессии юриста.  

 По нашему убеждению, нынешний юрист, вне 
зависимости от сферы его работы, по завершении 
института обязан иметь не только конкретный 
набор теоретических познаний, но еще и практиче-
ские способности и умения, владеть индивиду-
ально-личностными и социальнопсихологиче-
скими качествами, которые несомненно помогут 
видеть ближайшие и отдаленные возможности соб-
ственной профессиональной работы, налаживать 
связи с разными структурами, отношения с сотруд-
никами, группировать силы с целью достижения 
желаемых итогов.  

 Плюсы юридического образования  
 Стабильная популярность престижа юриспру-

денции в современных условиях для России можно 

попробовать объяснить прежде всего тем, что 
юрист в условии рыночного механизма и капитали-
стического государства с достаточно большим бю-
рократическим аппаратом является самой мно-
гофункциональной гуманитарной профессией ум-
ственной деятельности. Кроме того, 
юриспруденция – основная и соответствующая спе-
циальность для любого вида государственных 
должностей: правоохранительных и военных. В 
гражданской жизни юрист пользуется спросом в ре-
шениях вопросов в области банковских систем, в 
сфере страховых и финансовых услуг, всевозмож-
ных оборотах товаров и услуг, в решении споров 
между хозяйствующими субъектами, так и регули-
рование имущественных и неимущественных отно-
шений между субъектами. Универсальность – важ-
ный критерий престижности профессии, а юрис-
пруденция состоит именно в универсальности этой 
деятельности. Как показывает практика, люди с 
юридическим образованием и опытом работы в 
юридической сфере имеют больше возможностей в 
плане перемещения с государственной службы в 
частный сектор и обратно. Такое условие является 
привлекательным, потому что даёт возможность 
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быстрой переквалификации и смену работы при не-
малой тенденции роста числа микрокарьер граж-
дан. Если не брать в расчёт перенасыщенность 
рынка труда России юристами, то можно сказать 
что именно расширение сферы умственной дея-
тельности в частном и общественном секторе, а 
также популярность государственной службы и 
универсальность юриспруденции, мотивируют и 
поддерживают постоянный спрос на высшее юри-
дическое образование и высокий конкурс в вузах.  

 Престижность профессии основывается в ос-
новном на таких факторах как: роль труда, социаль-
ная стабильность, близость профессии к власти и 
управлению, получение наград и значительные вы-
годы, уважение, доверие и положительная репута-
ция в глазах общества. В западной практике суще-
ствует много классических проверенных сравни-
тельных исследований, показывающих, что, 
независимо от целевой группы, применяемой мето-
дики, объема выборки, а также времени и места 
проведения социологического исследования по 

определению престижа рода занятий, ранжирова-
ние профессий по значимости и уважению во всех 
обществах остается приблизительно одинаковым. 
Другим современным подходом является то, что, 
хотя рейтинг престижа оставался относительно ста-
бильным в течение длительного времени, он по-
прежнему имеет свою собственную динамику, ко-
торая зависит от роли различных социальных фак-
торов как в развитых, так и развивающихся стра-
нах.  

 В 2017 г. в России по данным ежедневного 
опроса «ВЦИОМ-Спутник» самой привлекатель-
ной профессией, по мнению людей, имеющих под-
растающих детей или внуков и давших содержа-
тельные ответы на вопрос без подсказок о выборе 
занятия для своего ребенка, каждый третий назвал 
профессии врача/медработника (35 % в 2020 г. по 
сравнению с 12 % в 2015 г.). На втором месте ока-
залась профессия военнослужащего (13 % в 2020 г. 
по сравнению с 6 % в 2016 г.), на третьем месте тра-
диционно привлекательной для россиян осталась 
профессия юриста (11 %). 

Таблица 1 

Рейтинг привлекательности профессий по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник» [4] 

Место  Профессия  Ответы, %  

1  Врач/медработник  35  

2  Военнослужащий  13  

3  Юрист  11  

4  Рабочие профессии (механики, машинисты)  10  

5  Педагог, учитель  10  

6  Экономист, финансист, бухгалтер  9  

7  Инженер  9  

8  Спортсмен, тренер  7  

9  Программист, специалист в компьютерных технологиях  7  

10  Творческие профессии (дизайнер, модельер, художник, актер)  6  

11  Полицейский  5  

12  Строитель  5  

13  Руководитель, менеджер  3  

14  Политик  3  

15  Ученый, исследователь  3  

16  Работник сферы услуг (парикмахер, водитель, повар, продавец)  2  

17  Бизнесмен, предприниматель  2  

18  Летчик, космонавт  2  

19  Агроном, специалист сельского хозяйства  2  

20  Переводчик, лингвист  2  

21  Журналист  1  

22  Работник нефтегазовой отрасли  1  

23  Психолог  1  

24  Музыкант  1  

25  Госслужащий  1  

26  Банкир  1  

27  Архитектор  1  

–  Другой ответ  8  

–  Интересная, какую сам выберет  4  

–  Востребованная, высокооплачиваемая  2  
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На основании вышеперечисленного можно 

сказать что юриспруденция имеет следующие 

плюсы:  

1. Потенциал. В современном обществе, ко-

гда наилучшие образцы искусственного происхож-

дения разума уже проделывают успехи в различных 

сферах умственного труда, основная масса населе-

ния заботится о ближнем будущем, в случае если их 

заменят боты. Но к счастью, юристам аналогичная 

конкуренция пока не угрожает, потому что это 

трудная аналитическая работа, которую ненастоя-

щий интеллект не сможет преодолеть еще длитель-

ное время.  

2. Прагматизм. Юридические познания 

важны не только лишь в профессии. Они абсолютно 

имеют все шансы понадобиться и в будничной 

жизни, к примеру, дабы не попадаться на уловки 

жуликов.  

3. Универсальность. Диплом юриста дает 

вероятность трудиться нотариусом, адвокатом, 

консультантом, сотрудником правоохранительных 

органов, педагогом, арбитром или же ассистентом 

арбитра. И это только доля всего перечня. Квали-

фицированный юрисконсульт может отыскать оп-

тимальную работу, в том числе, если во время 

учебы в институте его интересы кардинально изме-

нились.  

4. Актуальность. Квалифицированная юри-

дическая поддержка необходима организациям и 

физическим лицам, а постоянное возникновение 

свежих сфер работы делает профессию еще больше 

нужной.  

5. Диверсификация прибыли. Юридиче-

ское образование даёт возможность получать до-

полнительный заработок. Возможно получить су-

щественную надбавку к зарплате, давая коммерче-

ские консультации физическим и юридическим 

лицам.  

 Человек с юридическим образованием имеет 

шанс не только построить многообещающую карь-

еру, но и приобретёт особый образ мышления. Де-

тали всех юридических профессий требуют, чтобы 

человек тщательно проанализировал все имеющи-

еся факты. В результате, юристы имеют сильное 

критическое и аналитическое мышление и востре-

бованы во всех сферах жизни.  

Минусы юридического образования  

 "Концепция модернизации образования в Рос-

сии на 2010 год" и ряд концептуальных документов 

обнаружили проблемы модернизации образования, 

главной из которых было: "трансформация образо-

вательной политики России в международное сооб-

щество". Для этого школа должна сформировать 

целостную систему универсальных знаний, навы-

ков, и опыта самостоятельной деятельности уча-

щихся и личной ответственности, то есть ключевых 

компетенций, определяющих современное каче-

ство образовательного содержания... Российское 

образование (в том числе высшее юридическое) 

имеет следующие недостатки: углубление внима-

ния на прошлое, а не на будущее; перегруженность 

учебных материалов; сосредоточение на ответах, а 

не на яркие вопросы, раскрывающие природу ве-

щей, отсутствие профессиональных навыков на бу-

дущее. При разработке новых программ для совре-

менной системы юридического образования необ-

ходимо учитывать современные элементы: 

глобализацию, состояние, содержание и проблемы 

глобального информационного пространства. Осо-

бенностью классического юридического образова-

ния является то, что оно основано на прочной тео-

ретической основе. Студенты изучают право как 

науку, но не имеют возможности приобрести прак-

тические знания и навыки.  

 Б. А. Кистяковский говорил о необходимости 

формирования в процессе обучения желания стать 

"правовым лицом", то есть, не только понимать за-

коны и свои права, но и действовать в соответствии 

с ними. Он считает, что именно этим, прежде всего, 

должна отличаться русская прогрессивная интелли-

генция, приходящая во власть.  

 Сегодня идеи Б. А. Кистяковского и его совре-

менников заслуживают безусловного внимания, ко-

гда демократия, достоинство, свобода личности и 

справедливость стали считаться не только ценно-

стями современной цивилизации, но и юридиче-

ским статусом личности. Однако его интерпрета-

ция должна учитывать новые условия человече-

ского и социального знания, а также состояние 

социальных и гуманитарных наук, одним из важ-

ных достижений которого стало развитие теории 

идентичности. При установлении правового ста-

туса профессионального юриста внимание должно 

уделяться не только школам и научным областям, 

но и необходимости формирования «юридического 

лица» в качестве необходимого качества професси-

онального юриста на основе безупречной репута-

ции в процессе подготовки и обучения.  

1. Невысокие зарплаты на ранних этапах. 
Выпускнику института непросто сразу же получить 

место в крупной фирме. Как правило приходится 

устраиваться секретарем в суд или же помощником 

адвоката. В следствие этого сначала придётся до-

вольствоваться заработной платой около 15 тысяч 

рублей.  

2. Переполненный рынок труда. Престиж-

ность профессии делает её привлекательной, в 

следствие чего численность претендентов с юриди-

ческим образованием на рынке труда вправду ве-

лико. Начинающему юристу в этих условиях про-

биться довольно непросто.  

3. Сильная подневольность от знакомств. 
Успех в предоставленной сфере во многом нахо-

дится в зависимости умения общаться и наличия 

неплохих знакомств. Естественно, невозможно 

стать выдающимся юристом «по знакомству». Но 

не суметь воплотить в жизнь личный талант по при-

чине стечения событий – вполне вероятно.  

 Таким образом, идея правовой идентичности 

на основе выявленных недостатков в сфере профес-

сиональных юристов позволяет предложить новые 

подходы в преподавании правовых дисциплин, 

уточнить техники диагностирования профессио-

нальной пригодности, выявить необходимость вне-
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сения изменений в символические формы (при-

сяги), опосредующие включение в юридическое со-

общество. При этом достижение правовой идентич-

ности рассматривается не только как необходимая 

предпосылка изменения качества профессиональ-

ных юристов, но и повышения доверия к право-

охранительной системе и правопорядку в целом.  

Вывод  

 Не обращая внимания на переполненность 

рынка труда, хороший юрист везде отыщет высоко-

оплачиваемую работу. Не считая этого, предостав-

ленная профессия даёт возможности сделать чело-

века крепкой и уверенной личностью, способной 

защитить собственные права. Собственно, что бы 

ни заявляла статистика, данная специальность бу-

дет нужной везде. Другое дело, что никто не может 

для вас обеспечивать высокую заработную плату 

незамедлительно после окончания института. Всё 

будет зависеть от вашего стремления к развитию в 

прогрессивной сфере.  
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The actuality of the subject. The interactive learn-

ing method focuses on the accumulation of knowledge 

through the regular use of forms of group and pair 

work. Lessons organized using this type of learning 

technology initially create motivation to solve the prob-

lem. Motivation is to ask a problem. 

The interactive teaching method consists of sev-

eral organically related stages. These stages can be 

grouped as follows: The first stage of the lesson is 

called "Motivation, problem solving". At the beginning 

of each lesson, you need to identify the problem in or-

der to begin research. That is, a problem must be put 

around the topic. A real problem always creates a lot of 

hypotheses and assumptions, and in order to test them, 

research questions must first be formed. It is a matter 

of research that plays the role of a "guiding star" lead-

ing the discovery of new knowledge. According to the 

first mechanism of interactive learning, the existence of 

a problem is a key stage in the formation of students' 

cognitive activity [3, p.72]. 

So why do we call this stage of the lesson motiva-

tion? Motivation as a psychological factor is the driving 

force that activates any mechanism of action. The prob-

lem posed as motivation and the need to solve it act as 

a factor that motivates the thinking process to work in 

an active lesson and increases the cognitive activity of 

students. 

The second stage of the lesson is called "Re-

search". To solve the problem, it is necessary to find 

facts that confirm or refute the hypotheses, as well as 

help to answer the research question. This should be fa-

cilitated by a variety of activities that purposefully di-

rect students to problem solving, including new infor-

mation and new questions. It is in the process of learn-

ing new facts and searching for answers to these 

questions that the right conditions are created for think-

ing and finding new information. 

Phase III of the lesson is called "Information Shar-

ing". At this stage, participants exchange results and 

new information obtained during the research. The 

need to find an answer to the question motivates all re-

search participants to actively listen to each other's 

presentations. The presentation attracts some new in-

formation, and so far this information is incomplete and 

chaotic. It is at this stage that a new need arises - to 

come to a certain conclusion, it is necessary to system-

atize, systematize this knowledge, to find an answer to 

the research question. The main purpose of this stage is 

to acquaint all students with new facts and discoveries. 

Communication can only be effective if the class is fo-

cused on active listening and feedback [4]. 

The fourth stage of the lesson is called "Discussion 

and systematization of information". The purpose of the 

current stage is to systematize knowledge on the basis 

of new facts and to identify key connections to answer 

the research question. The material that the teacher 

needs to work on is in retail form. He must try to make 

a connection between these different facts in order to 

discover the main unifying idea and legitimacy. In this 

case, comparison, analysis and synthesis are used. 

Phase VI of the lesson is called "Creative Appli-

cation". The main criterion for acquiring knowledge is 

its creative application. A creative application strength-

ens knowledge, shows the student its practical mean-

ing. Therefore, the teacher may, if possible, invite stu-

dents to try to apply the knowledge they have acquired 

to solve certain problems or to find answers to new 

questions. 

Stage VII of the lesson is called "Assessment" or 

"Reflection". Evaluation is a mechanism to improve 

any process. In order to be better, it is important to iden-

tify your shortcomings and achievements in a timely 

manner, and to identify what hinders and contributes to 

your success. The process of evaluating and analyzing 

students' learning activities should serve this purpose. 

Reflection is a reflection in the mind of an already com-

pleted process. Reflection of the learning process is one 

of the main mechanisms that allow to analyze and gain 

in-depth understanding of all stages of knowledge ac-

quisition. 

Motivation. If the driver who caused the accident 

fled the scene and witnesses could not say the number 

of the car, how to find it? (according to the color, brand 

of the car). 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-31118-39-41


44 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

No, if someone can remember the make and color 

of the car (for example, a white Mercedes), how im-

portant can this information be in finding the car? (In-

formation about all cars is one in the car inspectorate 

collected at the source. Therefore, the name, sur-

name, date of birth and 

other information is easy to identify). 

Research question: 

1. What is a database and how is information 

stored in a database? 

2. What are the main types of databases? 

Disruption of research. The task is built in a text 

editor or spreadsheet processor (Table 1). 

Table 1.  

Creating a table in a text editor or table processor 

 
Source: Mahmudzade R., Sadigov I., Isayeva N., 2017: p.85 

 

Information exchange and discussion: 

 Which column of the table identifies cars as sin-

gle-valued? 

 How many cars were produced before 2005? If 

there were 1,000 entries in the table, what would you 

do to find that number quickly? 

A database management system (DBMS) is a set 

of software tools for creating a database for storing, re-

trieving, and processing information. 

The database management system is as follows: 

 creation of database structure; 

 filling the database with data; 

 editing (changing) the data in the database; 

 visualization of information 

 provides [1, p.96]. 

Creative application. A "Graduates" table is cre-

ated for high school graduates in accordance with the 

following structure. Which of the following fields can 

be taken as a key? What are the missing areas in the 

table? 

 

Diploma series and 

number  
Surname  Name Father's name  

Graduated high 

school  

HC 015361 Mәmmәdli Günay  Orxan BDU 

BM 345612 Sәmәdov  Vüsal  Zamiq BDU 

AC 190392 Quluzadә  Günay Kamal AzTU 

... ... ... ... ... 

 Homework. Information about the objects be-

longing to a certain group is given as follows: 

1. 001, Babayev, Agshin, Ali, 15.03.1962, engi-

neer 

2. 003, Tahirzade, Nazrin, Osman, 24.05.1974, 

artist 

3. 006, Jamilli, Tural, Mammad, 03.12.1990, pro-

grammer 

Identify which group the data may belong to and 

name the group. Name each field given in quotes and 

display the information in tabular form. 

Evaluation. Students are assessed on their ability 

to present information. 

Evaluation criteria: interpretation, database cre-

ation 

Level I  

It is difficult to interpret the essence of a database 

management system. Has difficulty creating a new da-

tabase file in Access 

Level II  
Explains the essence of a database management 

system with the help of a teacher. . Creates a new data-

base file in Access with the help of the teacher 

Level III  
Makes small mistakes when interpreting the es-

sence of a database management system. . Makes small 

mistakes when creating a new database file in Access 

Level IV  
Correctly interprets the essence of a database man-

agement system. Creates a new database file in Access. 

 

Generalization and conclusion.  
Hierarchical and network models are considered 

early models and are not currently used, and the data-

bases created in those models are rare today. The dis-

advantages of hierarchical and network databases are 

that their schemes are very complex and rigid. While 

the procedure for changing the data depends on the 
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physical organization of the data, such models are not 

completely independent of the software. In other 

words, if you need to change the structure of the data, 

you also need to change the software. Currently, a more 

modern relational model is used. 

Conclusion 

Certain pedagogical criteria are needed to under-

stand the structure of an interactive lesson in a system-

atic way and to determine whether it is appropriate for 

the purpose of the lesson. What are the main events at 

each stage? and what should be achieved as a result of 

each stage? questions should indicate this criterion. In-

teractive teaching methods involve a wider interaction 

between teacher and student. Students actively interact 

not only with the teacher, but also with each other in 

the learning process. At the same time, students not 

only combine the learned material, but also learn new 

materials, acquire new knowledge, skills and habits. 
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В статті висвітлені новітні підходи щодо організації та якості навчання внутрішньої медицини з 

розділом клінічна фармакологія шляхом впровадження сучасних технологій викладання. Метод коопера-

тивних груп дозволяє створити учбову спільноту студентів, які володіють певними знаннями та навич-

ками і готові отримувати нові знання в процесі спілкування один з одним, сумісної пізнавальної діяльності. 

Спонукає студентів до самостійної роботи: можливості вести інформативний пошук, відбирати дос-

товірні джерела інформації, адаптувати наявну інформацію до конкретної клінічної ситуації.  

In the articles lighted up the newest approaches are in relation to organization and quality of studies of 

internal medicine with a division clinical pharmacology by introduction of modern technologies of teaching. The 

method of co-operative groups allows to create the educational association of students that own certain knowledge 

and skills and ready to get new knowledge in the process of commonunication from each other, compatible 

cognitive activity. Induces students to independent work: possibilities to conduct an informing search, take away 

the reliable sources of information, adapt present information to the concrete clinical situation. 
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Introduction. Discussion is a free verbal exchange 

of knowledge, ideas or thoughts between the trainer and 

group members [1-3]. Discussion as a method of 

training tends to be limited to one question or topic and 

is built in a certain sequence. The discussion for many 

concerns the emotional sphere of the group members. 

However, it should not turn into a heated debate. An 

important element of the discussion is the 

demonstration of one's own views on a particular issue. 

During the discussion, the possibility of interrupting 

each other is completely excluded: one speaks - the 

others listen [3-5].  

The purpose of the study: to optimize and improve 

the teaching of internal medicine with clinical 

pharmacology using modern teaching methods.  
 Results and discussion. An important problem of 

higher medical education in Ukraine is to bring it in line 
with standards, taking into account national 
characteristics, traditions and mentality. The priority 
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direction of reforming higher medical school is the 
introduction of the latest interactive learning 
technologies that allow to interest, motivate the student 
and bring him to a qualitatively new level of clinical 
thinking, to form the personality of the future doctor 
taking into account modern requirements. The essence 
of interactive learning is that the learning process takes 
place under conditions of constant, active interaction of 
all students. This is co-learning (collective, group 
learning in cooperation) [3-5]. One of the methods of 
interactive technologies is the method of cooperative 
groups, which involves the cooperation of students in 
groups, which encourages them to interact with each 
other: involves all, without exception, students in the 
process of discussion, verbalization of their opinions, 
argumentation of their statements; allows you to 
develop creative thinking, conduct mutual learning and 
mutual improvement, develop respect for colleagues, 
alternative ideas and suggestions.  

 Today, interactive teaching methods are espe-
cially important in teaching various sections and topics 
of internal medicine, and in particular the study of prob-
lems of diagnosis and treatment of patients with cardi-
algia. The importance of this problem is that first aid to 
patients with cardialgia is provided by physicians and 
family physicians of district and city hospitals, clinics. 
It is at this stage of medical care that doctors sometimes 
make diagnostic and treatment-tactical errors. There-
fore, it is important in this regard to find ways to opti-
mize the process of teaching the diagnosis and treat-
ment of patients with cardialgia with the help of inter-
active technologies in order to improve the quality of 
medical care by general practitioners. 

The method of conducting a practical lesson 
consists of three stages. At the first (preparatory) stage 
of the lesson, the teacher divides students into three 
groups: physicians, surgeons, resuscitators and selects 
a group of arbitrators who must evaluate the results of 
other groups. The last group includes the best students. 
In the second (main stage) there is an announcement / 
presentation of the final decision of each group in the 
form of a unified form, discussion of this decision by 
all students, expression of other opinions, questions by 
students and teachers (clarifying, pre-prepared for 
discussion), announcement of the final the general 
decision of all students. The method of cooperative 
groups is used to find common features in different 
schemes of medical care for patients with cardialgia. 
When receiving an incorrect or incomplete final 
decision in one of the groups - students of other groups 
are motivated to defend their correct answer to the 
decision of the opposing group, which is credited to 
them at the next stage. Thus, the initial collective 
product of the main stage of the lesson is the completed 
unified answer cards. 

 Each of the groups discusses and offers its own 
solution to the problem - providing first aid to a patient 
with cardialgia. At the final stage between the groups 
there is an exchange of results of previous clinical 
experience, awareness of the need for participation of 
various specialists in the treatment of pain in the heart, 
summarizing theoretical and practical results, solving 
situational problems and level III tests. After solving 

situational problems and tests, a differential assessment 
of each student in each cooperative group is performed. 

Conclusions. Intergroup discussion is the basis of 
creative thinking, the search for truth based on the 
active participation of all listeners. The method of 
cooperative groups allows you to create a learning 
community of students who have certain knowledge 
and skills and are ready to gain new knowledge in the 
process of communicating with each other, joint 
cognitive activities. Encourages students to work 
independently: opportunities to conduct an informative 
search, select reliable sources of information, adapt 
existing information to a specific clinical situation. The 
method of cooperative groups improves the quality of 
training of general practitioners by better mastering the 
material, the formation of developed clinical thinking, 
creative personality, awareness of the need for constant 
creative search. 
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Анотація.  

У статті висвітлені досвід організації навчально-педагогічного процесу з дисципліни внутрішня ме-

дицина, що включає клінічну фармакологію. Сутність принципу полягає у вивченні індивідуальних психоло-

гічних і вікових особливостей кожного студента для максимального забезпечення підвищення якості його 

навчання та розвитку. Невід'ємною складовою опанування дисципліни є засвоєння знань впливу лікарських 

засобів на організм хворої людини, методів контролю ефективного і безпечного застосування препаратів. 

Для виконання цих завдань викладачі клінічної фармакології постійно працюють над удосконаленням за-

гальноприйнятих і пошуком нових напрямів оптимізації навчального процесу.  

Summary:  
The article highlights the experience of organizing the educational and pedagogical process in the discipline 

of internal medicine, which includes clinical pharmacology. The essence of the principle is to study the individual 

psychological and age characteristics of each student to maximize the quality of his education and development. 

An integral part of mastering the discipline is the acquisition of knowledge about the effects of drugs on the body 

of a sick person, methods of controlling the effective and safe use of drugs. To perform these tasks, teachers of 

clinical pharmacology are constantly working to improve the generally accepted and find new ways to optimize 

the educational process.  
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 Introduction. According to the literature, modern 

society is changing the direction of its existence [3]. 

This means that production technologies are changing, 

namely by attracting more and more modern computer 

technologies, reducing the percentage of machine labor 

and manual labor, which is replaced by intellectual 

labor. These changes in technology lead to a change in 

the direction of existence of modern society, which is 

manifested in increasing the production of knowledge 

and preservation of information [1]. They change due 

to the task and content of education and science. From 

a system of knowledge transfer that serves production, 

education is transformed into a system of improving a 

person and his personal intellectual potential. The most 

important modern principle, according to which there 

are changes in the modern education system is the 

transition from learning to education, the formation of 

needs and skills of continuous self-improvement, self-

development and self-education and of course self-

determination. 

The quality of education, the combination of sci-

entific and educational work, the development of lead-

ership skills, patriotism - important tasks, the imple-

mentation of which is the key to the success of new 

generations of Ukrainians and a significant investment 

in successfulthe future of Ukraine. 

The purpose of national higher medical education 

is to guarantee high-quality student training, implement 

the state's social priorities and reform the health care 

sector. The latter creates special requirements for the 

formation of future professionals of a new type, who 

must be fluent in the specialty, be sociable, have busi-

ness communication skills, understand economics, law, 

insurance [2, 3].  

Every year the number of foreign citizens studying 

in higher educational institutions of Ukraine grows. 

The modern system of higher education is aimed at im-

proving the form and methods of teaching, the maxi-

mum approximation of its organization to modern re-

quirements, which, in turn, provides an opportunity for 

each student to qualitatively and effectively obtain 

higher education. 

Main part. The organization and conduct of the ed-

ucational process in the discipline of internal medicine, 

which includes clinical pharmacology is a multifaceted 

system of action and interaction, which consists of 

changing forms of teaching, active cooperation be-

tween teacher and student, aimed at deepening students' 

knowledge and teacher skills. Because the goals of 

pharmacotherapy are treatment, prevention of compli-

cations, relief of exacerbations and the provision of 

emergency care, clinical pharmacology is designed to 

provide a scientifically sound method of rational and 
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economically justified therapy. The maximum focus of 

clinical pharmacology on the formation of skills for op-

timal use of drugs makes them a linking chain of all 

clinical disciplines and is based on fundamental basic 

knowledge of theoretical subjects. 

According to the programs, clinical pharmacology 

covers the study of group affiliation of drugs, their main 

mechanisms of action, features of pharmacokinetics 

and pharmacodynamics and interaction with other 

drugs. An integral part of mastering the discipline is the 

acquisition of knowledge about the effects of drugs on 

the body of a sick person, methods of controlling the 

effective and safe use of drugs. To perform these tasks, 

teachers of clinical pharmacology are constantly work-

ing to improve the generally accepted and find new 

ways to optimize the educational process [5, 6]. Clini-

cal pharmacology is one of the main disciplines of clin-

ical training of future doctors. The credit-accumulative 

system of education provides high-quality preparation 

of the student for each lesson, expands the scope of in-

dependent work of students, which is a progressive step 

in reforming the educational process. However, admir-

ing its useful aspects, the teacher should provide all 

kinds of student activities while studying clinical phar-

macology. This can be achieved only by continuous im-

provement of existing forms and the use of modern ap-

proaches to the organization of work in practice. 

The organizational structure of the practical lesson 

is divided into three stages: preparatory, basic and final. 

First of all, the teacher determines the main objectives 

of the practical lesson and forms the motivation of stu-

dents to actively study the topic. This is essential to 

make the student aware of the need to process this in-

formation while studying. 

One of the main stages in the study of this disci-

pline is the work of students on an individual for each 

student Protocol to determine the effectiveness and 

safety of the drug. Students direct their knowledge to 

the practical plane, trying to determine the main symp-

toms and syndromes of the patient, form a plan of ex-

aminations, develop a pharmacotherapy scheme taking 

into account the patient's age, comorbid pathology, 

pregnancy, etc., prescribe drugs and indicate their pos-

sible side effects. This type of work helps to consolidate 

the acquired knowledge on drug compatibility, treat-

ment of several comorbid diseases in one patient, pre-

vention of side effects and their elimination - if possi-

ble. 

Conclusion. In this publication, we considered the 

compliance of the higher education system of Ukraine 

to modern requirements for the organization of the ed-

ucational process on the example of teaching internal 

medicine, taking into account the trends of humaniza-

tion, and creating conditions for comprehensive per-

sonal development. One feature of the modern system 

of higher education is its openness and universality, 

which is based on the creation of a single e-learning 

space. Prerequisites for creating conditions for lifelong 

learning, the spread of distance learning lead to the cre-

ation of a single learning process 
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Анотація.  
Сьогодні мистецтво розпису писанки є одним із найцікавіших явищ української культури, а застосу-

вання цього виду декоративно-прикладного мистецтва в освітньому просторі закладів дошкільної освіти 

сприятиме вихованню в дітей поваги до культурної спадщини своєї країни, формуванню естетичних сма-

ків, національної свідомості. Роль українського писанкарства у національному вихованні дітей, немож-

ливо переоцінити. У статті описано методику ознайомлення дошкільників з писанкарством як засобом 

формування художніх здібностей у дітей старшого дошкільного віку. Охарактеризовано різні форми ро-

боти, які використано у дослідженні для ознайомлення дошкільнят з писанкарством. 

Abstract. 

Today, the art of painting Easter eggs is one of the most interesting phenomena of Ukrainian culture, and the 

use of this type of decorative and applied arts in the educational space of preschool education will help educate 

children to respect the cultural heritage of their country, the formation of aesthetic tastes, national consciousness. 

The role of Ukrainian Easter painting in the national upbringing of children cannot be overestimated. The article 

describes the method of acquainting preschoolers with Easter painting as a means of forming artistic abilities in 

older preschool children. Various forms of work that are used in the study to acquaint preschoolers with Easter 

painting are described. 
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Дошкільне виховання є вихідною ланкою в си-

стемі безперервної освіти, становлення і розвитку 

особистості такої, яка б несла в собі духовність 

свого народу. Однією з найголовніших закономір-

ностей є те, що в процесі формування особистості 

найефективнішими є шляхи пізнання від рідного до 

чужого, від близького до далекого, від національ-

ного до планетарного, світового. 

 Невід’ємною і складовою частиною етнопеда-

гогіки є звичаї і обряди, пов’язані з народним кале-

ндарем. Одним з найбільших свят християнсь-

кого світу є Пасхальне свято, або Великдень. Дуже 

цінним у виховному відношенні є розписування 

(писанкарство) і фарбування яєць, що стало окре-

мим видом українського народного мистецтва.  

Народними майстрами створено техніку роз-

писування яєць, в якій використовуються елементи 

народної символіки, міфології. Ознайомлення дітей 

з писанкарством сприяє підвищенню естетичного 

рівня, формуванню в них народного світосприй-

мання. Мають місце значні регіональні особливості 

в розписуванні яєць, що свідчить про невичерпний 

творчий потенціал. 
Тому залучення старших дошкільників до об-

разотворчої та мовленнєвої діяльності з метою ви-
ховання у них обдарованості є педагогічно доціль-
ним. Для забезпечення ефективності такої роботи 
важливо враховувати індивідуальні відмінності та 

вікові особливості дітей. У чинних програмах роз-
витку виховання і навчання дитини дошкільного 
віку висвітлюється віковий аспект даної проблеми. 

Сьогодні писанкарство розглядається як важ-
лива художня цінність, що виконує численні функ-
ції - пізнавальну, комунікаційну. 

Тому саме ознайомлення дошкільників із писа-
нкою є найбільш близьким кожній людині і може 
стати основою художнього розвитку особистості, 
оскільки, з одного боку, в ньому відбито минуле, а 
з іншого – в народному мистецтві упродовж століть 
були вироблені творчі методи, які складають ос-
нову розвитку сучасної народної творчості. Наро-
дне мистецтво відбиває об’єктивну суспільну пот-
ребу в етичному осмисленні середовища, яке нас 
оточує, заради задоволення запитів людини, є могу-
тнім стимулом її розвитку. 

З метою виявлення рівня розвитку художніх 
здібностей дітей старшого дошкільного віку до 
кожного критерію і показника нами були підготов-
лені завдання, метою яких було визначити загаль-
ний рівень знань дітей про писанкарства та сформо-
ваність художніх здібностей в дітей старшого до-
шкільного віку на початку експериментального 
дослідження.  

Результати, отримані на констатувальному 
етапі експерименту, довели необхідність цілеспря-
мованого підходу до ознайомлення дітей старшого 
дошкільного віку з писанкарством в ЗДО з метою 
розвитку їх художніх здібностей та розроблення 
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методики, що сприятиме ефективності цього про-
цесу. 

Метою формувального етапу нашого дослі-
дження було розробити та впровадити в практику 
роботи ЗДО методику формування художніх здіб-
ностей дітей старшого дошкільного віку засобами 
писанкарства. 

Ознайомлення з таким видом народних худож-
ніх ремесел, як писанкарство, починається з порів-
няння і зіставлення його з іншими видами: виши-
вання, ткацтво, килимарство, різьба по дереву, гон-
чарство) які сягають своїм корінням у глибину віків 
і характеризують духовний світ стародавнього й су-
часного населення України. Наприклад, специфіка 
орнаментальних композицій на писанці та у виши-
вці зумовлена, насамперед, характером предмета, 
матеріалу, форми, техніки та способу виконання.  

За допомогою зіставлення і порівняння визна-
чено місце писанки в системі інших видів мистец-
тва і зроблено висновок, що вона є виявом мініатю-
рного живопису.  

Сьогодні відновлення і збереження місцевих 
традицій народних художніх ремесел являє собою 
велику проблему, яку необхідно розв'язувати в ком-
плексі, підключивши в першу чергу заклади народ-
ної освіти. Тому надзвичайно важливо використо-
вувати заняття трудового виховання у закладах до-
шкільної освіти для опанування дітьми різних 
традиційних видів художньої обробки матеріалів, 
виготовлення ними суспільне корисних художньо-
ужиткових виробів.  

Дослідження з педагогічної психології тісно 
взаємопов'язані з загальною й дитячою психоло-
гією, що представляє собою важливі умови для по-
будови науково обґрунтованої системи навчання, 
особливого виду народного мистецтва - писанкарс-
тва. Розробка цілей, змісту, принципів, методів і ор-
ганізації навчання та виховання відбувається з опо-
рою на навчання - дидактику ( від неудосконалених 
форм до більш удосконалених, від простих вправ до 
більш складних завдань) і теорію виховання. 

Писанкарство в закладах дошкільної освіти – 
це не лише естетичне виховання. Для того, аби діти 
глибоко оволодіти цим мистецтвом, вони вивчають 
його глибинну змістову й історичну суть. 

Найважливішою умовою, що забезпечує під-
вищення ефективності навчання дітей на заняттях з 
основ писанкарства, вважається залучення їх до 
практичної діяльності, яка максимально уможлив-
лює самостійну художню активність і творче став-
лення до праці. 

Адже, основна мета - забезпечення особистіс-
ного розвитку дітей та збагачення їх емоційно-есте-
тичного досвіду під час сприймання навколиш-
нього світу і художньо-практичної діяльності, а та-
кож формування цілісних орієнтацій, потреби у 
творчій самореалізації та духовно-естетичному са-
мовдосконаленні. 

При ознайомленні дошкільнят з писанкарст-
вом використовуємо такі форми роботи: 

- Організація виставок; 
- Бесіди-ознайомлення з писанками; 
- Заняття з декоративного малювання, ліп-

лення та аплікації писанок; 
- Проведення свят і дозвілля. 

При відвідуванні виставок діти отримують де-
які відомості про історію промислу, матеріали, які 
використовують народні умільці, вчаться виділяти 
характерні засоби виразності (елементи візерунка, 
їх типові поєднання, колорит, композицію). При 
цьому завдання - навчити дошкільників розглядати 
вироби народних майстрів так, щоб вони потім мо-
гли самостійно виділити засоби виразності будь-
якого іншого твору народного мистецтва.  

Для цього використовується прийом порів-
няння, який не тільки підвищує рівень сприйняття, 
але і підводить дітей до розуміння загальних зако-
номірностей декоративного мистецтва, його тради-
цій і засобів виразності.  

У процесі навчання дошкільників декоратив-
ного малювання, ліплення та аплікації використо-
вую такі методи і прийоми: 

- Створення ігрової ситуації на початку заняття 
і під час проведення аналізу дитячих робіт; 

- Порівняння елементів візерунка і різних варі-
антів композицій; 

- Використання окреслюючого жесту (для ви-
ділення елементів, визначення їх розташування і 
послідовності виконання візерунка); 

- Показ послідовності малювання і вправляння 
в зображенні нових або складних елементів узору; 

- Поєднання різних видів образотворчої діяль-
ності (наприклад, ліплення з подальшим розписом). 

На основі результатів вхідного етапу дослі-
дження була розроблена методика поетапного озна-
йомлення дітей старшого дошкільного віку з писа-
нкарством на рівнях: сприйняття-виконавство-тво-
рчість, яке складається з трьох етапів:  

1 етап: (Ознайомлювальний) знайомство з ви-
дом народно-декоративного мистецтва - писанкар-
ством; 

 2 етап: (Діяльнісний) навчання дітей писанка-
рству; 

 3 етап: (Творчий) формування дитячої творчо-
сті. 

Отже, проаналізувавши педагогічний потен-
ціал українського писанкарства, ми з’ясували, що 
його використання має світоглядні, естетичні, ви-
ховні можливості духовного впливу на дитину. У 
дітей дошкільного віку під час роботи з писанками 
розвивається дрібна моторика пальців рук, форму-
ються уявлення про кольори, їх відтінки, що сприяє 
сенсорному вихованню; розвиваються психічні 
процеси; поповнюється та розширюється словнико-
вий запас; закріплюються знання про рослинний та 
тваринний світ, а також про геометричні фігури, лі-
чбу.  
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Анотація.  
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Abstract. 

The problem of creative development of the individual, the search for effective ways to reveal its creative 

potential is a universal problem of pedagogy and remains relevant at the present stage of social development. The 

article analyzes the concepts of "creativity" and "creative personality". It is noted that the development of the 
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Творчий розвиток особистості студентів стає 

однією з важливих цілей освітньої діяльності закла-

дів вищої освіти. Цей інтерес випливає переважно з 

потреби різних секторів економіки у навчанні май-

бутніх кадрів, які створюватимуть нові технологі-

чні рішення, які стануть важливою частиною еко-

номічного майбутнього багатьох частин світу, 

включаючи Україну. Також все більше наголошу-

ється на важливості творчості персоналу для соціа-

льного розвитку. 

Ключову роль у розвитку креативності студен-

тів відіграє педагог, який є відповідальним за сти-

мулювання творчих здібностей студентів, форму-

вання їхніх рис особистості та ставлення, сприятли-

вих для творчості, а також за навчання здобувачів 

вищої освіти навичкам творчого мислення та твор-

чого вирішення проблем.  

Науковці, що займаються проблематикою при-

роди творчої особистості ставлять питання, що 

саме відрізняє творчу особистість від інших, чи ко-

жна особистість є потенційно творчою. З цією ме-

тою досліджуються індивідуально-психологічні 

особливості творчих людей, соціально-психологі-

чні аспекти розвитку та діяльності творчих людей, 

особливості продуктів творчої діяльності. Зокрема, 

вивчення індивідуально-психологічних особливос-

тей творчої особистості включає дослідження спе-

цифіки перебігу психічних процесів, характероло-

гічні особливості, структуру та рівень здібностей, 

спрямованість та ціннісно-смислові орієнтації осо-

бистості, її прояви на рівні поведінки, спілкування 

та ін. 

Розуміння поняття творчої, обдарованої, креа-

тивної особистості в різних концепціях витікає з ви-

значення категорії творчості. 

В.Моляко пропонує «реєстр» обдарованості, 

куди входять задатки, нахили, здібності, загальні 

здібності, спеціальні здібності, обдарованість, 

творча обдарованість, талант, геніальність [3]. Так, 

творча обдарованість визначається вченим як здат-

ність особистістю успішно розв’язувати творчі за-

вдання, виконувати творчу діяльність більш оригі-

нально, ніж за наявності «простих» творчих здібно-

стей. 

В основі градації рівнів прояву творчих здібно-

стей В.Клименко також розглядає здатність лю-

дини оригінально вирішувати задачі, що зумовлю-

ються механізмом творчості, який забезпечується 

повноцінною роботою трьох складових: енергопо-

тенціалу, психомоторики та критичності [1]. Важ-

ливою характеристикою творчості є, на думку вче-

ного, процес асиміляції дисгармонії в гармонію, і 

відповідно, дослідником розглядається здатність 

творчої особистості відчувати дисгармонію та від-

чувати внутрішню потребу перетворювати її в гар-

монію, що відбувається в процесі постановки та 

оригінального вирішення задачі [1]. 

Представники гуманістичної психології, вба-

чаючи в творчості вищу людську потребу, прояв 

психологічного здоров’я та особистісної інтеграції, 
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розглядають творчу особистість як особистість, що 

самоактуалізується (А.Маслоу), продуктивну осо-

бистість (Е. Фромм), людину, що є «повноцінно фу-

нкціонуючою» (К.Роджерс). Для представників ге-

штальт-терапії уявлення про здорову цілісну особи-

стість також пов’язане із здатністю жити 

спонтанно, усвідомлено, брати відповідальність за 

свої рішення, бути «тут і тепер», що забезпечує 

уміння творчо адаптуватись до середовища, тобто 

на їхню думку, здорова зріла інтегрована особис-

тість і є джерелом творчості. 

Згідно з уявленням В.Клименко, творчі люди 

наділені фізичним та душевним здоров’ям, оскі-

льки для роботи механізму творчості мають бути 

повноцінно задіяні такі компоненти як енергопоте-

нціал, психомоторика та критичність, а це можливо 

для людей здорових та гармонійних [1].  

Розглядаючи індивідуально-психологічні ас-

пекти творчих людей, звернемось до досліджень Я. 

Пономарьова, який прийшов до висновку, що на рі-

вні протікання психологічних процесів креативним 

людям, притаманні: 

- цілісність, свіжість, синтетичність як влас-

тивості сприйняття, здатність побачити те, чого не 

бачать інші, певні перцептивні особливості, 

пов’язані з високою чутливістю до субсенсорних 

подразників; 

- певні особливості пам’яті, що проявля-

ються в швидкому засвоєнні головного і в легкому 

забуванні другорядного, в здатності пригадати ма-

лосуттєву дрібницю; пам’ять на рідкісні в повсяк-

денному житті слова, образи, факти; 

- здатність помічати багатозначність слів, 

відчувати певні підтексти;  

- швидкість, гнучкість, оригінальність, відк-

ритість мислення, вміння узагальнювати явища, не 

пов’язані між собою видимим чином [4]. 

В особистісному аспекті, згідно досліджень 

О. Кульчицької, Я. Пономарьова, для креативної 

особистості характерні: відхилення від шаблону в 

поведінці, оригінальність, ініціативність, настир-

ність, енергійність, винахідливість, прямота су-

джень, чесність, безпосередність, незалежність, ла-

більність, внутрішня зрілість, критичність, скепти-

цизм, сміливість, впевненість в невизначеній 

ситуації, схильність до метафоричності, висока са-

мооцінка, гордість, працездатність, одержимість, 

буремний дух, схильність до ризику, інтуїція [2; 4]. 

Характеризуючи особливості мотиваційної 

сфери, О.Кульчицька відмічає, що творчі люди ма-

ють високу мотивацію до успіху, поспішають жити, 

причому, головним мотивом є прагнення реалізу-

вати ідею – цьому підкоряються сила волі, мис-

лення та діяльність [2]. 

Відносно соціально-психологічних особливос-

тей творчої особистості, її взаємодії з соціумом, 

слід послатися на дослідження Я. Пономарьова згі-

дно якому в стосунках з групою, в дитячому та юна-

цькому віці, такі люди частіше відіграють ролі лі-

дерів або ж відторгнутих [4]. 

До перцептивних особливостей осіб, що воло-

діють величезним творчим потенціалом, найчас-

тіше відносять: незвичайна напруженість уваги, ве-

личезна вразливість, сприйнятливість. До інтелек-

туальних – інтуїція, могутня фантазія, вигадка, дар 

передбачення, обширність знань. Серед особливос-

тей підкреслювалися: ухилення від шаблону, оригі-

нальність, ініціативність, завзятість, висока самоо-

рганізація, колосальна працездатність. Особливості 

мотивації діяльності убачалися в тому, що геніа-

льна особа знаходить задоволення не стільки в до-

сягненні мети творчості, скільки в самому його про-

цесі; специфічна межа творця характеризувалася як 

майже непереборне прагнення до творчої діяльно-

сті. 

Багато науковців зазначають, що творча особи-

стість характеризується не просто високим рівнем 

креативної здатності, але особливою життєвою по-

зицією індивіда, його ставленням до світу, до сенсу 

здійснюваної діяльності. Важливе значення має ду-

ховне багатство внутрішнього світу особистості, її 

постійна спрямованість на творчу дію. Проблема 

творчої особистості – це не тільки проблема психо-

логічна, але і проблема соціокультурна, педагогічна 

тощо. 

На думку Дж. Гілфорда, творче мислення хара-

ктеризується чотирма особливостями: 

 1. Оригінальність, нетривіальність, незвич-

ність висловлюваних ідей, яскраво виражене праг-

нення до інтелектуальної новизни.  

 2. Семантична гнучкість, тобто здатність ба-

чити об'єкт під новою точкою зору, виявляти його 

нове використання, розширювати застосування на 

практиці.  

 3. Образна адаптивна гнучкість, тобто здат-

ність змінити сприйняття об'єкту так, щоб бачити 

його нові грані.  

 4. Семантична спонтанна гнучкість, тобто зда-

тність продукувати різноманітні ідеї в невизначеній 

ситуації, зокрема, в такій, яка не містить орієнтирів 

для цих ідей. 

Перешкоди на шляху творчого мислення. 

 1. Схильність до конформізму (бажання бути 

схожим на інших).  

 2. Внутрішня цензура (викликана боязню ви-

явитися смішним, дурним, екстравагантним, а та-

кож боязню відплати з боку інших).  

 3. Ригідність як прихильність старим знанням 

і ідеям, переоцінка їх значущості.  

 4. Бажання знайти відповідь негайно.  

Отже, творча особистість – це особистість, яка 

володіє творчою спрямованістю, творчими здібно-

стями і створює шляхом застосування оригінальних 

способів діяльності об’єктивно або/і суб’єктивно 

нові матеріальні або/і духовні цінності, що відріз-

няються особистою або/і соціальною значущістю і 

прогресивністю. Для такої особистості характерні 

стійкий, високий рівень спрямованості на твор-

чість, мотиваційно-творча активність, яка проявля-

ється в органічній єдності з високим рівнем твор-

чих здібностей, що дозволяє людині досягати соці-

ально та особистісно значущих результатів у 

певних видах діяльності, зокрема у професійній. 

Розвиток творчої особистості майбутнього фахівця 

у вищій школі залежить від багатьох чинників: від 
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соціально-економічних і політичних умов, від рівня 

загальної середньої освіти молодої людини, її куль-

тури, природжених задатків особистості, від орга-

нізації освітнього процесу у заклад вищої освіти 

тощо. 
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Анотація.  
У статті представлено дидактичну модель підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до пе-

дагогічної імпровізації. Формування готовності до педагогічної імпровізації здійснюється як цілісна спе-

ціально організована, теоретична і практична, аудиторна і позааудиторна суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

викладачів і студентів, спрямована на формування у майбутніх фахівців дошкільної освіти комплексних 

педагогічних умінь, що забезпечується на основі єдності виявлених нами етапів: мотиваційно-пізнаваль-

ного, тренувально-виконавчого, рефлексивно-творчого.  

Abstract. 

The article presents a didactic model of preparation of future specialists of preschool education for 

pedagogical improvisation. The formation of readiness for pedagogical improvisation is carried out as a holistic 

specially organized, theoretical and practical, classroom and extracurricular subject-subject interaction of 

teachers and students, aimed at the formation of future specialists in preschool education comprehensive 

pedagogical skills, provided by the unity of our identified stages : motivational-cognitive, training-executive, 

reflexive-creative. 
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Педагогічна імпровізація – це сукупність педа-

гогічних дій, уміння виконувати які дозволяє йому 

оперативно реагувати на ситуації, що несподівано 

виникають у ході навчально-виховного процесу (рі-

зноманітного характеру і масштабу) та коригувати 

початковий педагогічний задум (проект) у відповід-

ності з реальними умовами перебігу навчальної ді-

яльності. 

Розгляд сутності поняття «педагогічна імпро-

візація» дає підстави стверджувати, що впрова-

дження і застосування цього феномена в навчально-

виховному процесі має відбуватися у фахівців 

будь-якого профілю і спеціальності. 

Ефективність процесу підготовки майбутніх 

фахівців дошкільної освіти до педагогічної імпро-

візації забезпечується неухильним дотриманням 

провідних наукових принципів і, зокрема:  

- принцип творчої організації процесу фор-

мування готовності студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів до педагогічної імпровізації; 

- принцип залежності якості психолого-пе-

дагогічних, методичних, загальнокультурних, пре-

дметних знань та вмінь, а також знань з теоретич-

них основ педагогічної імпровізації від характеру, 
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змісту, форм і методів організації навчально-пізна-

вальної, імітаційно-моделюючої, навчально-прак-

тичної і самостійної діяльності студентів; 

- принцип зв’язку психолого-педагогічної 

теорії із системою педагогічних практик; 

- принцип поступового і безперервного за-

лучення студентів до педагогічної імпровізації як 

виду творчої педагогічної діяльності; 

- принцип урахування специфіки педагогіч-

ної імпровізації; 

- принцип взаємозв’язку змістовної сторони 

процесу формування готовності до педагогічної ім-

провізації і специфіки факультету. 

Відомо, що випускники закладів вищої освіти 

часто зазнають відчутних труднощів у прийнятті 

нестандартних педагогічних рішень у складних пе-

дагогічних ситуаціях, що іноді негативно познача-

ється не тільки на роботі молодих спеціалістів, але 

й на їх морально-психологічному стані. Виходячи з 

цього, одним із напрямків дослідження стало вста-

новлення вихідного рівня готовності до педагогіч-

ної імпровізації у студентів закладів вищої освіти.  

Формування у студентів педагогічного закладу 

вищої освіти готовності до педагогічної імпровіза-

ції, відповідно до запропонованої логіки, здійсню-

ється як цілісна спеціально організована, теорети-

чна і практична, аудиторна і позааудиторна 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів, 

спрямована на формування у майбутніх фахівців 

дошкільної освіти комплексних педагогічних 

умінь, що забезпечується на основі єдності виявле-

них нами етапів: мотиваційно-пізнавального, тре-

нувально-виконавчого, рефлексивно-творчого.  

І етап – мотиваційно-пізнавальний, пропедев-

тичний за своїм характером, охоплює навчання у 

закладах вищої освіти. Назва етапу обумовлена 

тим, що для успішної підготовки студентів до педа-

гогічної імпровізації необхідне, крім навчально-пі-

знавальної діяльності студентів, яка передбачає за-

своєння знань, ще й внутрішнє прагнення до педа-

гогічної діяльності, а саме, професійно-ціннісні 

мотиви, стійкий особистий інтерес до її виконання 

та аналізу досягнутих результатів. Ця думка базу-

ється на дослідженнях психологів, які довели, що 

мотивація – як система цілей, потреб, мотивів, що 

спонукають людину оволодівати знаннями, спосо-

бами пізнання, свідомо ставитися до навчання – 

стимулює протікання мислительних процесів, ви-

ступає джерелом активності людини, мобілізує тво-

рчі сили особистості, виступає важливою внутріш-

ньою умовою формування якостей особистості. 

Мета етапу: допомогти студентам закладів вищої 

педагогічної освіти адаптуватися до проблеми пе-

дагогічної імпровізації; усвідомити її значущість 

для оптимізації педагогічного процесу в ЗДО.  

На даному етапі відбувається ознайомлення 

студентів з моделлю діяльності педагога, який ак-

тивно використовує педагогічну імпровізацію при 

вирішенні конкретних педагогічних ситуацій; вхо-

дження в проблему. Це забезпечується через ви-

вчення мотивів вибору професії; створення сприят-

ливого клімату спілкування в студентських групах; 

показ необхідності використання педагогічної ім-

провізації для оптимізації педагогічного процесу; 

стимулювання інтересу до педагогічної творчості в 

цілому, і педагогічної імпровізації як виду творчої 

педагогічної діяльності, зокрема. Особлива увага 

приділяється питанням, що торкаються усвідом-

лення студентом соціальної і особистісної значу-

щості професії вихователя; необхідності підгото-

вки до імпровізаційного розв’язання педагогічної 

ситуації як норми сучасного ЗДО. 

Дані завдання вирішуються: 

а) у межах занять з дисциплін психолого-педа-

гогічної підготовки; 

б) при вивченні дисциплін загальнокультурної 

підготовки; 

в) у рамках дисциплін методичної підготовки з 

конкретної спеціальності. 

Результатом І етапу є виникнення інтересу до 

проблеми педагогічної імпровізації; виникнення за-

цікавленості в розвитку готовності до педагогічної 

імпровізації як виду творчої педагогічної діяльно-

сті. Структура готовності студента до педагогічної 

імпровізації до кінця даного етапу ще аморфна. 

ІІ етап – тренувально-виконавчий ґрунтується 

на психолого-педагогічних дослідженнях, у яких 

знайшло підтвердження положення про те, що всі 

уміння, зокрема імпровізаційні, формуються і вияв-

ляються в діяльності, що потребує цих умінь. Тому 

процес засвоєння студентами знань під час аудито-

рних занять доповнювався практичною тренува-

льно-виконавчою діяльністю майбутніх виховате-

лів.  

Мета ІІ етапу: включити студентів на заняттях 

спецкурсу «Методика вирішення педагогічних си-

туацій» та навчальній, виробничій педагогічній 

практиках до виконання різноманітних видів діяль-

ності вихователів на основі системи завдань і вправ, 

що забезпечують успішне розв’язання педагогіч-

них ситуацій засобами педагогічної імпровізації. 

На цьому етапі відбувається активне засвоєння мо-

делі спеціаліста, підготовленого до педагогічної ім-

провізації через навчально-пізнавальну, імітаційно-

моделюючу, навчально-практичну і самостійну ді-

яльність студента - майбутнього фахівця дошкіль-

ної освіти. 

ІІІ етап – рефлексивно-творчий. Його назва 

обумовлюється тим, що на даному етапі відбува-

ється рефлексивне ставлення студентів до процесу 

і результатів власної педагогічної діяльності, що 

виступає істотною умовою правильності її побу-

дови. Мета етапу: діагностика рівня сформованості 

готовності до педагогічної імпровізації; коригу-

вання окремих компонентів готовності. На даному 

етапі проходить збільшення кількісного та якісного 

складу знань з творчих основ педагогічної імпрові-

зації; спостерігається удосконалення імпровізацій-
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них умінь; виникає потреба у використанні педаго-

гічної імпровізації при розв’язанні різних педагогі-

чних ситуацій. 

Мета досягається: 

а) у рамках занять з дисциплін у відповідності 

з навчальним планом для конкретної спеціальності; 

б) виробничу навчально-виховну педагогічну 

практику студентів випускного курсу (рівень «ба-

калавр»), яка проводиться за системою завдань, що 

сприяють формуванню готовності майбутніх фахі-

вців дошкільної освіти до педагогічної імпровізації. 

Результатом ІІІ етапу є об’єднання компонен-

тів готовності до педагогічної імпровізації в єдине 

ціле. 

Отже, формування готовності студентів педа-

гогічного закладу вищої освіти до педагогічної ім-

провізації – довготривалий процес, оскільки перед-

бачає оволодіння не тільки системою теоретичних 

знань (психолого-педагогічних, предметних, мето-

дичних, основ педагогічної імпровізації), що є ког-

нітивною основою для успішної педагогічної ім-

провізації, але, найголовніше, й складними імпрові-

заційними вміннями і навичками. Прогнозованим 

результатом процесу формування готовності май-

бутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічної 

імпровізації є підвищення рівня сформованості ок-

ремих її компонентів, розвиток певних особистіс-

них характеристик (якостей і здібностей), перемі-

щення студентів з одного рівня готовності до педа-

гогічної імпровізації на інший – більш високий 

рівень. 
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Анотація.  
В статті розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід залучення студентів до оцінки якості 

освіти. Студенти закладів фахової передвищої освіти (далі ФПО), що є безпосередніми споживачами 

освітніх послуг, включеними в освітній процес, повинні виступати в якості повноправного суб'єкта оцінки 

якості освіти. Відзначено комплексний характер процедури оцінки якості освіти із наявними різними пі-

дходами і низкою методичних труднощів. Розглянуто методологічні та методичні аспекти побудови рей-

тингу викладачів на основі результатів соціологічних досліджень студентів. Наголошується на необхід-

ності фільтрації оцінок студентів. Обґрунтовується використання інтеграційних показників при побу-

дові рейтингу викладачів.  

Abstract.  
The article considers domestic and foreign experience of involving students in assessing the quality of edu-

cation. Students of institutions of professional higher education (hereinafter FPO), which are direct consumers of 

educational services involved in the educational process, must act as a full-fledged subject of quality assessment 

of education. The complex nature of the procedure for assessing the quality of education with different approaches 

and a number of methodological difficulties is noted. Emphasis is placed on the need to filter student grades. The 

use of integration indicators in the construction of a rating of teachers is substantiated. 
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Постановка проблеми. Проблема якості 

освіти є сьогодні однією з найбільш актуальних в 

українській системі освіти. Забезпечення якості фа-

хової передвищої освіти здійснюються Незалеж-

ними установами та закладами фахової передвищої 

освіти в числі пріоритетних цілей і завдань [7].  

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-31118-51-56
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На підвищення якості освіти в кінцевому під-

сумку спрямовані реформи і численні новації. При 

цьому не існує єдиної і загальновизнаної міри яко-

сті освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 Проблема якості освіти цікавила та й зараз 

цікавить як закордонних так і українських 

науковців. Аналіз методів оцінювання якості про-

водили В. Лапшов, О. Ламанов, В. Фокін [11].  

Проблемі забезпечення якості вищої освіти, її 

розвитку та модернізації присвятили свої дослі-

дження І. Аннєнкова, В. Байденко, Я. Болюбаш, В. 

Білокопитов, В. Кремень, С. Ніколаєнко, та та інші 

вітчизняні вчені.  

Створення та впровадження систем якості у 

вищій освіті досліджені у роботах таких вчених як: 

О. Волков, Л. Віткін, Г. Хімічева, А. Зенкін, В. Бє-

лов,  

В. Логачов та ін. Окреслена проблема перебуває в 

центрі наукових пошуків і закордонних дослідни-

ків, таких як Р.Барнет, Д.Вестерхайден, Дж.Джор-

дон, П.Джекобсон, Л.Харвей [3].  

Мета статті. Метою нашої статті є висвіт-

лення методики залучення студентів до оцінки яко-

сті освіти у закладах фахової передвищої освіти та 

запропонувати її до застосування у закладах фахо-

вої передвищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Якість стає однією з головних цілей розвитку 

освіти, що розглядається в контексті багатьох по-

нять. Незважаючи на відмінності у визначеннях 

якості освіти, є багато загального, що приймається 

багатьма дослідниками. Де хто з дослідників спра-

ведливо пов'язують оцінку якості освіти з наступ-

ними особливостями: 

 - багатоаспектність якості освіти, що включає 

в себе якість результатів (освіченість), якість ресу-

рсної бази, якість освітнього процесу, дозволяють, 

отримати необхідний результат, якість суб'єктів 

освіти;  

 - багатосуб'ектність. Суб'єктом оцінки якості 

можуть виступати - учні; випускники освітніх орга-

нізацій; суспільство в цілому; органи управління 

освітою; роботодавці; педагоги, організатори нав-

чального процесу та ін.;  

 - багаторівневість результатів освіти (якість 

підготовки випускників різних освітніх рівнів);  

 - багатокритеріальність (численні набори кри-

теріїв оцінки, які можуть не збігатися у різних суб'-

єктів);  

 - невизначеність в оцінці якості освіти різними 

суб'єктами при високому рівні суб'єктивності; 

- поліхронність. Необхідність поєднання в про-

цесі оцінки тактичних і стратегічних аспектів яко-

сті освіти, які в різний час можуть сприйматися рі-

знопланово;  

 - інваріантність і варіативність. Виділення при 

оцінці освітніх організацій або випускників загаль-

них якостей для навчальних закладів або випускни-

ків певного рівня освіти і специфічних для конкре-

тного навчального закладу або напряму, профілю 

підготовки [4].  

Все це детермінує наявність різних аспектів 

розгляду і відповідно наявність численних підходів 

до визначення якості освіти. 

Інтерпретація поняття «якість» є складною з 

огляду на його багатозначність та міждисциплінар-

ність. Упродовж тривалого часу у різних контекс-

тах воно змінювало своє семантичне поле. Зверну-

вшись до етимології слова «якість» (лат. qualities), 

з’ясовуємо, що воно є похідним від слів «який», 

«якими властивостями володіє», окреслює власти-

вість предмета [9]  

Євтух та Волощук розглядають якість освіти 

тільки як сукупність професійних знань і вмінь, за-

вдяки яким кожен індивід може максимально реалі-

зувати свій інтелектуально-творчий потенціал. До-

слідники зазначають, що в контексті якості освіти 

кожен фахівець може ефективно пристосовуватись 

до швидкоплинних змін на ринку праці та оптима-

льно використовувати накопичений освітній капі-

тал в умовах кардинальних світоглядних змін. Зін-

ченко, зауважує, що деякі дослідження якості 

освіти побудовані на основі функціонально-діяль-

нісного підходу. Тут визначається головний крите-

рій якісної освіти – відповідність її потребам зага-

льного та професійного розвитку особистості. Як-

ість знання розглядається в цьому випадку як 

динамічна система, що має забезпечити ефективну 

професійну діяльність фахівця, його постійний ро-

звиток в умовах швидкоплинних змін [2]  

У словнику-довіднику якість освіти познача-

ється як «соціальна категорія, що визначає стан і ре-

зультативність освітнього процесу в суспільстві, 

його відповідність потребам і вимогам суспільства 

щодо розвитку й формування професійної компете-

нтності особистості» [5].  

Педагогічний словник-лексикон розкриває по-

няття якість освіти як «рівень знань і вмінь, розумо-

вого, морального і фізичного розвитку тих, хто на-

вчається, на певному етапі відповідно до поставле-

них цілей; рівня забезпечення навчальної 

діяльності і надання освітніх послуг учасникам 

освітнього процесу навчально-виховним закладом 

[1].  

Отже теоретичний аналіз категорії «якість 

освіти» свідчить про її складність та багатоаспект-

ність. Сама проблема якості не нова та актуалізува-

лася у різні часи, а саме поняття «якість освіти» іс-

торично змінювалося і збагачувалося. Проблема 

дослідження змістового наповнення поняття «як-

ість освіти» досліджується у філософській, еконо-

мічній, соціологічній, педагогічній перспективі 

тощо. Узагальнюючи проаналізовані погляди пред-

ставників різних галузей наукового знання щодо за-

стосування понять «якість освіти» та «якість вищої 

освіти», слід зазначити їхню різноплановість, бага-

тозначність та неузгодженість.  

У прийнятому в 2019 р. Законі України «Про 

фахову передвищу освіту» якість освіти тракту-

ється як «відповідність умов освітньої діяльності та 

результатів навчання вимогам законодавства та 

стандартам фахової передвищої освіти, професій-

ним та/або міжнародним стандартам (за наявності), 
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а також потребам заінтересованих сторін і суспіль-

ства, яка забезпечується шляхом здійснення проце-

дур внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості освіти». [7].  

Повноцінну систему оцінки якості освіти скла-

дно уявити без врахування думки як зовнішніх (ро-

ботодавці, держава, суспільство в цілому), так і 

внутрішніх (студенти, науково-педагогічних праці-

вники, керівництво навчального закладу) спожива-

чів діяльності освітньої організації. Студенти є без-

посередніми споживачами, включеними в освітній 

процес, тому можуть і повинні виступати в якості 

повноправного суб'єкта оцінки.  

Характеристики освітніх процесів і структур 

лише частково можуть бути вивчені за допомогою 

аналізу статистики закладу фахової передвищої 

освіти. Наприклад, зафіксоване в звітності наяв-

ність мультимедійних аудиторій в освітній органі-

зації на практиці зовсім не обов'язково означає їх 

ефективне використання викладачами.  

Процедури оцінки якості освіти повинні но-

сити комплексний характер і забезпечуватися різ-

ними методами - статистичними, педагогічними, 

соціологічними і т. п. Не претендуючи на розгляд 

всіх аспектів проблеми, в цій статті автор акцентує 

увагу на розгляді вітчизняного та зарубіжного дос-

віду проведення соціологічних досліджень в про-

цесі залучення студентів до оцінки якості освіти.  

За кордоном накопичений багатий досвід оці-

нки якості освіти на основі результатів опитувань 

студентів. Проведення порівняльних соціологічних 

опитувань реалізується як на міжнародному так і на 

національному рівні. Одним з найбільш відомих 

міжнародних проектів є, заснований Каліфорнійсь-

ким університетом, Берклі [14] міжнародний консо-

рціум «Студентський досвід в дослідницьких уні-

верситетах» (Student Experience in Research 

Universities, SERU-I).  

SERU включає дослідні університети з різних 

країн світу - Бразилії, Великобританії, Китаю, Ніде-

рландів, Росії, США, ПАР, Японії, які проводять 

опитування студентів за єдиною методологією. 

Спочатку проект починався на рівні університетів - 

членів Асоціації вишів США, проте у 2011 р. був 

розширений. У числі основних напрямків дослі-

джень: наукова діяльність; студентська дослідни-

цька робота; умови навчання; результати навчання; 

позанавчальна діяльність; взаємодія з викладачами 

і ін. 

Національні опитування, спрямовані на вияв-

лення задоволення студентів освітнім процесом 

стають все поширенішими в різних країнах і реалі-

зуються на між навчальними закладами. Напри-

клад, в Канаді міжвузівські опитування проводить, 

організований в 1994 р, Консорціум для опитування 

студентів в Канадських університетах [13] 

(Canadian University Survey Consortium, CUSC).  

Опитування студентів диференційовані в зале-

жності від цільової групи - анкетування першокур-

сників або випускників.  

У США під загальним управлінням Універси-

тету Індіани проводиться Національне обстеження 

студентської залученості (National Survey of Student 

Engagement, NSSE) [15]. NSSE щорічно збирає ін-

формацію з сотень коледжів і університетів, опиту-

ючи студентів про участь в різних програмах і захо-

дах, які установи надають для їх навчання та особи-

стісного розвитку.  

Показники залученості розроблені з викорис-

танням як кількісних, так і якісних методів протя-

гом багаторічного періоду. Процес розробки вклю-

чав проведення фокус-груп та інтерв'ю зі студен-

тами і два роки пілотного тестування і аналізу. Для 

оцінки достовірності та надійності показників залу-

ченості використовувалися різні статистичні про-

цедури, в тому числі аналіз основних компонентів, 

факторний, аналіз надійності й ін. Збір первинної 

соціологічної інформації проводиться методом он-

лайн опитування студентів усіх курсів навчання. 

Для виявлення залученості розроблені спеціальні 

показники, об'єднані в чотири теми [12].  

1. «Академічний виклик» ( «Academic 

Challenge») включає в себе оцінки за наступними 

показниками: рішення в процесі навчання складних 

когнітивних завдань, що вимагають застосування 

аналізу і синтезу; рефлексивне і інтегративне нав-

чання; поширення ефективних стратегій навчання; 

навички роботи з числовою інформацією (цифри, 

графіка, статистика).  

2. «Навчання з однолітками» ( «Learning with 

Peers») включає: спільне навчання - співпраця з од-

нолітками в рішенні проблем або освоєнні склад-

них матеріалів; дискусії з іншими людьми ( пред-

ставники іншої раси, етнічної, конфесійної прина-

лежності, люди з відмінними політичними 

поглядами).  

3. «Досвід роботи з факультетом» ( 

«Experiences with Faculty»): взаємодії з виклада-

чами (обговорення кар'єри, спільна діяльність в ко-

мітетах, обговорення навчального курсу поза за-

нять, обговорення академічної успішності); оцінка 

педагогічної діяльності викладачів.  

4. «Навколишнє середовище кампусу» ( 

«Campus Environment»): міжособистісні відносин з 

викладачами, студентами, адміністрацією, персона-

лом студентських служб; оцінка умов навчання та 

ін.  

У числі інших прикладів національних опиту-

вань можна привести:  

- Національне студентське опитування 

(Nationale Studenten Enquête, NSE) - проводиться 

щороку в Нідерландах [16].  

У 2019 р. до участі в опитуванні запрошено по-

над 760000 студентів з 66 освітніх організацій. До-

слідження направлено на виявлення рівня задово-

леності студентів якістю освіти і оцінок навчаль-

ного закладу в цілому;  

- Національне опитування студентів 

(National Student Survey, NSS) - щорічно з 2005 р. 

проводиться в Великобританії. В рамках дослі-

дження опитується близько 500000 студентів. Мета 

дослідження - виявлення студентських думок про 

якість освітніх програм. Форма проведення - он-

лайн опитування [17];  

- Дослідження студентської залученості в 

Австралії і Океанії (Australasian Survey of Student 
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Engagement, AUSSE). Опитування вперше прове-

дено в 2007 р. У дослідженні беруть участь студе-

нти (в тому числі аспіранти) і викладачі більше 30 

установ Австралії і Нової Зеландії [11].  

Ідея про те, що студенти які здобувають фа-

хову передвищу освіту можуть і повинні виступати 

в якості суб'єкта оцінки діяльності викладача. Вве-

дення систематичного вивчення думки студентів 

про якість викладання навчальних дисциплін про-

понується вводити щорічне анкетування студентів 

за розробленою навчальним закладом методикою. 

Автором була запропонована анкета, в якій 

студенти мають можливість анонімно оцінити про-

фесійні та особисті якості того чи іншого викладача 

по численними критеріями з використанням дев'я-

тибальною шкали: викладає матеріал ясно і досту-

пно; роз'яснює складні місця; вміє викликати і під-

тримати у аудиторії інтерес до предмету; стежить 

за реакцією аудиторії; задає питання і спонукає до 

дискусії; дотримується логічної послідовності у ви-

кладанні; демонструє культуру мовлення, чіткість 

дикції, нормальний темп викладу; вміє зняти на-

пругу і втому аудиторії; орієнтується на викорис-

тання досліджуваного матеріалу в майбутній про-

фесійної і громадської діяльності; має творчий під-

хід і інтерес до справи; доброзичливість і такт по 

відношенню до студентів; терпіння, вимогливість; 

має зацікавленість в успіхах студентів; об'єктив-

ність в оцінці знань студентів; шанобливе став-

лення до студентів; викликає прихильність до себе 

високою ерудицією, манерою поведінки, зовнішнім 

виглядом [6].  

Дослідження проводиться силами деканатів і 

представників студентських громадських організа-

цій через півроку після завершення вивчення тієї чи 

іншої дисципліни. Його результати доводяться до 

відома викладачів, атестаційних комісій і вчених 

рад - при проведенні атестації викладачів і обрання 

по конкурсу.  

Після проведення перших опитувань за описа-

ною методикою оголошується конкурс на кращу 

методику проведення подібного дослідження.  

Актуальність врахування думки студентів як 

споживачів освітніх послуг виявляється надзви-

чайно високою. Причиною цього є пряма залеж-

ність фінансової стабільності освітнього закладу з 

високою часткою небюджетного фінансування від 

власного іміджу. Фактором, який впливає на імідж, 

стає суб'єктивна думка студентів, яка широко роз-

повсюджується за новими каналами комунікації 

(зокрема, через Інтернет). 

Організаторами навчального процесу на рівні 

окремих освітніх організацій проводиться робота 

по створенню і впровадженню соціологічних мето-

дик, використовуваних для оцінки педагогічної ді-

яльності викладача. Ухвалення кадрових рішень, 

прагнуть «об'єктивізувати» посилання на думку 

студентів, виражені в результатах опитувань. Ре-

зультати опитувань студентів, часто у формі рейти-

нгу викладачів, використовуються для підвищення 

мотивації викладацького складу, наприклад, вплив 

на розмір винагороди викладача за його працю. 

Отримані в ході досліджень дані стануть розгляда-

тися як один з основних індикаторів задоволеності 

споживачів якістю наданих освітніх послуг, орієн-

тація на який дозволяє підвищити конкурентоспро-

можність навчального закладу на ринку освітніх 

послуг.  

19 травня 2005 року Україна офіційно приєд-

налася до «Болонського процесу» і наявність внут-

рівузівської системи менеджменту якості (СМЯ) 

стало обов'язковою вимогою при оцінці діяльності 

навчального закладу. Один з базових принципів 

СМЯ - орієнтація на споживача. Це означає, що сту-

дент є активним учасником спільної з педагогічним 

колективом діяльності і має право брати участь в 

оцінці освітньої діяльності [8].  

На сучасному етапі необхідність подібних до-

сліджень сприяє створенню внутрішніх систем оці-

нки задоволеності студентами умовами і результа-

тами навчання, усвідомлення яких відбувається на 

державному рівні.  

В ЗУ «Про фахову передвищу освіту» підкрес-

люється необхідність створення внутрішніх систем 

оцінки діяльності науково-педагогічних працівни-

ків і задоволеності студентів умовами і результа-

тами навчання, для подальшого обліку результатів 

цієї оцінки в системі показників ефективності дія-

льності освітніх організацій.  

Відсутність єдиної і загальноприйнятої мето-

дики проведення потребує розроблення єдиних під-

ходів і численних методичних розробок. Прове-

дення опитувань студентів в закладів фахової пе-

редвищої освіти пов'язане з рядом складнощів, а 

деякі методологічні та методичні аспекти вимага-

ють детального розгляду. Існуючі методики побу-

дови рейтингу викладачів на основі оцінок студен-

тів вельми різноманітні. Порівняно простий фор-

мою є побудова рейтингу вибору. Студентам 

пропонується із загального переліку навчальних ку-

рсів (з прив'язкою до викладача), прочитаних в по-

передній семестр вибрати кращий або кілька кра-

щих. Можливий також варіант вибору гірших кур-

сів. Потім обчислюється кількість згадок кожного 

викладача і в залежності від частоти згадки все ви-

кладачі ранжуються. При використанні подібної 

методики шанси бути згаданим виявляються істо-

тно вище у викладачів, чиї навчальні курси прослу-

хала більша кількість студентів. Проблемою, що 

утрудняє інтерпретацію отриманих результатів, є 

відсутність чіткої операціоналізації понять «кра-

щий викладач» або «гірший викладач». Невідомо 

які професійні і особистісні якості, на думку респо-

ндентів, мають кращі викладачі і наскільки уяв-

лення студентів про важливість тих чи інших якос-

тей узгоджуються з думкою самих викладачів і ор-

ганізаторів навчального процесу. У числі кращих, 

наприклад, цілком може виявитися неорганізова-

ний викладач, який постійно відволікається від 

теми навчальних занять, проте зумів налагодити ко-

нтакт з аудиторією.  

Цікаво, що в окремих випадках при аналізі да-

них можуть виникнути парадоксальні ситуації, 

коли один і той же викладач одночасно згадується 
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одними студентами в числі лідерів, а іншими в чи-

слі аутсайдерів. Такий парадокс буде свідчити про 

існування в студентському середовищі різних мо-

делей оцінки як навчального процесу в цілому, так 

і зокрема педагогічної діяльності викладача.  

Також, рекомендується використовувати під-

хід, коли студентам пропонується оцінити за різ-

ними критеріям викладачів, які читали їм навчальні 

курси. Першочерговим завданням при побудові та-

кого рейтингу є формування конкретних оцінних 

критеріїв. В повсякденній практиці набір критеріїв 

оцінки найчастіше визначається виключно адмініс-

трацією навчального закладу. Складність полягає в 

тому, що уявлення суб'єктів освітнього процесу про 

важливість критеріїв оцінки педагогічної діяльно-

сті можуть не збігатися, що обумовлено відміннос-

тями в їх інтересах. У такій ситуації розробка кри-

теріїв, повинна здійснюватися з урахуванням ду-

мки всіх основних суб'єктів освітнього процесу. 

Уявлення про ідеального педагога викладачів і сту-

дентів можуть бути виявлені за допомогою прове-

дення анкетних опитувань. Для роботи з адмініст-

рацією може бути використаний метод неформаль-

ного інтерв'ю. 

На основі результатів перерахованих дослі-

джень визначається набір оцінних критеріїв і роз-

робляється опитувальний інструментарій для сту-

дентів. В ідеалі він повинен включати в себе крите-

рії важливі з точки зору всіх зацікавлених сторін. В 

більшості випадків питання про оцінку оформля-

ються в табличній формі. Результатом анкетування 

є обчислення середніх балів і процентних розподі-

лів за кожним критерієм оцінки персонально для 

кожного викладача, а також отримання показників 

по навчальному закладу в цілому і по окремих під-

розділах. У паперовій або електронній анкеті студе-

нтам пропонується оцінити за тими чи іншими кри-

теріями конкретних викладачів, які читали їм нав-

чальні курси. Зазвичай питання про оцінку 

оформляються в табличній формі, при цьому підсу-

мкове число оцінок пов'язано з кількістю викорис-

товуваних критеріїв і кількістю оцінюваних викла-

дачів. Результатом анкетування є отримання серед-

ніх балів і процентних розподілів по кожному 

критерію оцінки персонально по викладачах, а та-

кож агрегованих показників по навчальному за-

кладу в цілому і по окремих підрозділах.  

Крім цього, можливий розрахунок окремих 

рейтингів за кожним критерієм оцінки. В подаль-

шому можуть навіть проводитися своєрідні конку-

рси у відповідній номінації «найоб'єктивніший», 

«найкращий оратор» та ін. Такий підхід має право 

на життя, однак пов'язаний з наступними мінусами: 

 - дані громіздкі, особливо якщо кількість кри-

теріїв оцінки велика; 

- відсутня можливість отримання узагальненої 

картини і побудови єдиного рейтингу; 

- можуть виникати ситуації, коли за окремими 

показниками викладач числиться серед кращих, на 

думку студентів, за іншими одночасно належить до 

гірших. Хоча на практиці це зустрічається не часто. 

 Необхідність отримання агрегованої інформа-

ції реалізується арифметичним підсумовуванням 

середніх балів, отриманих викладачем по кожному 

критерію оцінки, і розрахунком підсумкових балів. 

На підставі підсумкового балу всі викладачі ранжу-

ються, при цьому в загальному рейтингу для кож-

ного з них зберігається можливість перегляду дета-

лізованої інформації за окремими критеріями.  

Думка всіх респондентів становить певний ін-

терес для організаторів навчального процесу та ви-

кладачів. У той же час виникає необхідність додат-

кового виведення результатів з фільтрацією оцінок 

студентів, думка яких може не відображати реаль-

ного стану речей. У ряді випадків організатори до-

слідження допускають до опитування тільки студе-

нтів, що навчаються на «добре» і «відмінно». Таке 

рішення мотивується тим, що слабкі студенти мо-

жуть завищувати оцінки менш вимогливим педаго-

гам і не здатні адекватно оцінити професіоналізм 

викладача. Але, на наш погляд, респонденти, які на-

вчаються задовільно або навіть незадовільно, ма-

ють повне право висловлювати свою думку. Їх іг-

норування може бути чревате як мінімум зсувами 

при оцінці об'єктивності викладача. Перспективні-

шим видається відпрацьований підхід, коли відбу-

вається відсів студентів в залежності від відсотка 

відвіданих занять викладача. Критерій відсіву може 

визначатися експертним рішенням або на підставі 

аналізу отриманих в ході опитування даних про від-

відування навчальних занять.  

Висновки. Таким чином, можна констатувати, 

що студенти, будучи повноправними учасниками 

навчального процесу, можуть і повинні залучатися 

до оцінки якості фахової передвищої освіти. Наго-

лошується на необхідності побудови рейтингу ви-

кладачів на основі результатів соціологічних дослі-

джень використовуючи фільтрацію оцінок студен-

тів і інтеграційні показники при побудові рейтингу 

викладачів. 

Сьогодні проведення опитувань студентів 

отримує досить широке поширення, при цьому ре-

алізуються різні методичні підходи. При складанні 

рейтингу викладачів перспективним є метод опиту-

вання (анкетування) і використання підходу, із про-

позицією оцінювання викладачів за різними крите-

ріям. У повсякденні формування використання та 

конкретних оцінних критеріїв характеризують сту-

пінь важливості оціночних критеріїв у свідомості 

суб'єктів освітнього процесу.  

 В цій статті розглядаються лише деякі аспекти 

проблематики. Комплексний розгляд проблеми ви-

магає проведення масштабних додаткових дослі-

джень.  
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Аннотация. 

В представленной научной статье рассматривается сущность такого педагогического условия как 

- «учет витагенного опыта» и его применение при реализации «модели формирования военно-профессио-

нальной идентичности курсантов учебных центров Вооружённых Сил РФ» в исследовании формирования 

военно-профессиональной идентичности курсантов учебного центра. Кратко рассматривается акту-

альность исследуемой проблемы военно-профессиональной идентичности. В схематичном виде, без со-

держательного наполнения, отражена разработанная теоретико-методологическая модель формиро-

вания военно-профессиональной идентичности курсантов учебных центров ВС РФ. Проанализировано 

понятие «педагогические условия», его сущность и реализация при проведении научного исследования. По-

казаны педагогические условия, применённые при реализации модели формирования военно-профессио-

нальной идентичности курсантов учебных центров ВС РФ: развитие коллективной ответственности у 

военнослужащих по призыву, применение витагенного опыта и обучение дефицитным военно-учётным 

специальностям. Рассмотрен термин «витагенный», лежащий в основе рассматриваемого педагогиче-

ского условия, в частности исходя из специфики исследования военно-профессиональной идентичности 

курсантов. Раскрываются идеи методики витагенного опыта, принципы реализации в процессе обучения, 

применение в образовательном процессе курсантов учебного центра. Подводится итог исследования, 

уточняется эффективность применения методики витагенного опыта как педагогического условия при 

реализации «модели формирования военно-профессиональной идентичности курсантов учебных центров 

Вооружённых Сил РФ». 
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Abstract. 

The presented scientific article examines the essence of such a pedagogical condition as - "taking into account 

the vitagenic experience" and its application in the implementation of the "model of the formation of military-

professional identity of cadets of training centers of the Armed Forces of the Russian Federation" in the study of 

the formation of military-professional identity of cadets training center. The relevance of the studied problem of 

military-professional identity is briefly considered. In a schematic form, without content, the developed theoretical 

and methodological model of the formation of military-professional identity of cadets of training centers of the RF 

Armed Forces is reflected. Analyzed the concept of "pedagogical conditions", its essence and implementation in 

the conduct of scientific research. The pedagogical conditions used in the implementation of the model of the 

formation of military-professional identity of cadets of training centers of the RF Armed Forces are shown: the 

development of collective responsibility among conscripts, the use of vitagenic experience and training in scarce 

military specialties. The term "vitagenic" is considered, which underlies the pedagogical conditions under con-

sideration, in particular, proceeding from the specifics of the study of military-professional identity of cadets. The 

ideas of the methodology of vitagenic experience, the principles of implementation in the learning process, the use 

of cadets of the training center in the educational process are revealed. The results of the research are summarized, 

the effectiveness of the application of the vitagenic experience methodology as a pedagogical condition in the 

implementation of the "model of the formation of military-professional identity of cadets of training centers of the 

Armed Forces of the Russian Federation" is specified. 

 

Ключевые слова: идентичность, витагенный опыт, педагогическое условие, курсант учебного цен-

тра, военно-профессиональная идентичность. 

Key words: identity, vitagenic experience, pedagogical condition, cadet of a training center, military-profes-

sional identity. 

 

В настоящее время Вооружённые Силы РФ 

находятся в активной фазе кардинальных перемен, 

в ходе которых ими обретается иной, современный 

облик. Одной из генеральных целей данного про-

цесса реформирования является создание не только 

современной, оснащенной, высокомобильной, но и 

всесторонне обученной армии, способной высту-

пить на защиту свободы, независимости, стратеги-

ческих интересов страны и жизнь её граждан. 

Затрагивая вопрос обучения военнослужащих, 

призванных на воинскую службу, мы понимаем, 

что, обладать способностью выполнять поставлен-

ные задачи и иметь качества, отвечающие всем тре-

бованиям современности, способен высококвали-

фицированный, подготовленный на высоком 

уровне военный специалист. Из этого мы можем 

уточнить, что базовой задачей военных учебных 

центров Вооружённых Сил РФ, выступает подго-

товка военных специалистов по различным военно-

учётным специальностям. В свою очередь, неотъ-

емлемым аспектом успешной подготовки курсанта 

в военном учебном центре, на наш взгляд, является 

военно-профессиональная идентичность курсантов 

учебных центров Вооружённых Сил РФ, и это даёт 

нам все основания обратить на данный аспект осо-

бое внимание. 

Для обеспечения успешного и эффективного 

процесс формирования военно-профессиональной 

идентичности курсантов УЦ Вооружённых Сил РФ 

нами разработана «модель формирования военно-

профессиональной идентичности курсантов учеб-

ных центров Вооружённых Сил РФ». В схематич-

ном виде, без содержательного наполнения компо-

нентов, она показана на рисунке 1.  

Тем не менее, для эффективного и полноцен-

ного достижения заданного результата нужно орга-

низовать комплекс педагогических условий, обо-

значающих определённую среду для корректного и 

полноценного использования разработанной мо-

дели. 

Проанализировав научные работ по проблеме 

идентичности, общенаучного 
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Рисунок 1. Модель формирования военно-профессиональной идентичности курсантов учебных 

центров Вооружённых Сил РФ 

 

и педагогического характера, исследований во-

енно-профессиональной идентичности курсантов 

образовательных учреждений и военнослужащих, 

мы пришли к необходимости уточнения комплекса 

специфических для нашей модели педагогических 

условий. Определяя данные условия, мы учитывали 

назначение модели и её содержательное наполне-

ние, соответствие специфическим особенностям 

использования на практике, т.е. специфике прохож-

дения службы курсантами в учебном центре ВС РФ 

и его подразделений, а также, соответствие выяв-

ленных условий требованиям руководящих доку-

ментов и нормативно-правовых актов Вооружён-

ных Сил РФ. 

Реализуя вышеуказанную цель, мы опирались 

на то, что «педагогическими условиями» считается 

совокупность внешних по отношению к рассматри-

ваемому явлению педагогически целесообразных 

мер, организующих положительную среду для его 

эффективного формирования. При этом, как пока-

зал проведенный нами анализ научных трудов [1; 2; 

3; 4; 5], педагогические условия не должны носить 

статичный характер, а скорее процессно-деятель-

ностный.  

Педагогические условия, как правило, наме-

ренно создаваемые (носят искусственный характер) 

по отношению к основополагающему явлению и 

как предполагается, оказывают на него внешние по-

зитивные влияния. Кроме того педагогические 

условия, постоянно прибегают к использованию ре-

сурсов педагогического процесса, и их реализация 

происходит с учетом его фундаментальных принци-

пов. 

Исходя из потенциального значения модели 

формирования военно-профессиональной идентич-

ности курсантов учебных центров ВС РФ, а так же 

в рамках повышения результативности её функцио-

нирования, требований социального и государ-

ственного характера (к системе подготовки курсан-

тов учебных центров), указанные в нормативно-

правовой документации, а так же принимая во вни-

мание специфику военной и военно-профессио-

нальной деятельности субъектов учебного центра 

(командно-преподавательского состава, граждан-

ского персонала, курсантов), мы выявили следую-

щий комплекс педагогических условий (рисунок 2): 

- развитие коллективной ответственности у 

военнослужащих по призыву; 

- учёт витагенного опыта; 

- обучение дефицитным военно-учётным 

специальностям. 

Рассмотрим более подробно второе выявлен-

ное нами педагогическое условие – «учёт витаген-

ного опыта». Это и будет являться основной зада-

чей исследования настоящей статьи. 

Понятие «Витагенный» состоит из – vita (лат.), 

что значит – жизнь, и genesis (лат.), что озночает – 

порождать, то есть «рожденный жизнью». Истоки 

зарождения витагенного опыта и применение его в 

образовании берут своё начало с конца 90-х ХХ 

века, выразившиеся в идеях выдвинутых  

А.С. Белкиным. Основа идеи заключалась в органи-

зации образовательного процесса с опорой на жиз-

ненный опыт.  
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Рисунок 2. Комплекс педагогических условий применённых при реализации модели формирования 

военно-профессиональной идентичности курсантов УЦ ВС РФ  

 

Реализация идеи витагенного образования 

происходит через образовательную деятельность, 

основой которой служит актуализация жизненного 

опыта участника учебного процесса и его интелек-

туально-психологического потенциала.  

Обучение с применением витагенного опыта – 

это обучение, в основу которого заложено актуали-

зация (востребовании) жизненного опыта личности 

(обучающегося), с применением ее интеллекту-

ально-психологического потенциала в образова-

тельных целях.  

Надо отметить, что опыт жизни – это те зна-

ния, та информация, с которыми он осведомлён, ис-

ходя из жизненного опыта других, то есть приобре-

тённым не в процессе его жизни (не прожита им). А 

вот жизненный опыт, или витагенный – это та ин-

формативная база, которая не только стала достоя-

нием личности человека, но и которую человек (в 

том числе обучающийся) прожил сам, прочувство-

вав, продумав, сделав что-то, и которая (информа-

ция), закрепилась в долговременной памяти обуча-

ющегося, став значимой и личностной для него. 

Обучение с применением витагенного опыта 

— это обучение, одной из идейных основ которого 

заключается в формировании отношений взаимо-

действия между обучающим и обучающимся.  

Процесс обучения в котором применяется 

принципы витагенного опыта подразумевает, что 

обучающий выступает в роли не столько информа-

тора, а скорее соучастника, вдохновителя, умею-

щего не только определять дальнейший путь, но и 

то кому свойственно сопереживать, сострадать 

успехам и неудачам. Суть витагенного образования 

заключается в формировании социального образа 

личности человека, причём личности неповтори-

мой, а это в свою очередь значит индивидуальности 

личности. 

Применение витагенного опыта при обучении 

использует ресурсы обучающегося, скрытые в его 

подсознании. Опора на подсознание в витагенном 

обучении — это, в первую очередь, творчество и 

фантазия обучающегося в самых разных проявле-

ниях, интуиция, т.е. способности воспринимать 

окружающий мир и принимать определённые ре-

шения на основе подсознательного «чутья», без 

участия сознания, на уровне одномоментного по-

стижения. 

Для организации образовательного процесса 

хорошим инструментом служит актуализация вита-

генного опыта, который реализуется, в том числе, 

через интуицию и фантазию. В своих трудах А.С. 

Белкин выделяет следующие технологии примене-

ния витагенного метода в образовательном про-

цессе: 

прием ретроспективного анализа жизненного 

опыта с раскрытием его связей в учебном процессе; 

прием опережающей проекции преподавания; 

прием дополнительного конструирования не-

законченной образовательной модели; 

прием временной, пространственной, содержа-

тельной синхронизации образовательных проек-

ций; 

прием витагенного одухотворения объектов 

живой и неживой природы; 

технология творческого синтеза образователь-

ных проекций; 

технологию творческого моделирования иде-

альных образовательных объектов. 

Сама по себе витагенная методика достаточно 

адаптивная, ввиду своей мобильности, гибкости, 

устойчивости, но при соблюдении условий систем-

ного использования. 

Осуществляя раскрытие сущности примене-

ния методики витагенного обучения, необходимо 

уточнить, что необходимость витагенного опыта не 

только в том, чтобы сотрудничество было действи-

тельным, но и в том, что бы педагогическое взаимо-

действие было желаемым. Данный опыт необхо-

дим, для воспитания ценностного отношения у 

участников образовательного процесса к образова-

нию, обучению, учебному процессу; для выяснения 

потенциала возможностей личности курсанта, ко-

торые находятся на поверхности (возможности) и 

тех которые скрыты от внешнего восприятия.  

Переход полученной витагенной информации 

в витагенный опыт личности - это можно назвать 

своего рода фильтрацией, позволяющую обучаю-

щемуся на подсознательном уровне направить в 

дальние участки свой памяти ту информацию, ко-



64 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #31(118), 2021 

торая должна отложиться на некоторый период со-

хранения, но с возможностью восстановления в не-

обходимых жизненных ситуациях.  

В процессе вышеуказанной фильтрации выде-

ляются основополагающие компоненты, несущие 

большую нагрузку, происходит отсеивание одного 

и пропускание другого. Процесс фильтрации, про-

исходящий в человеческой памяти, уникален по 

своей природе. В нём происходит сочетание всего 

того, что сочетается в процессе интериоризации, т. 

е. перехода внешних воздействий среды во внут-

ренние установки личности. 

Применение витагенного опыта в образова-

тельном процессе направлено на достижение мно-

гоуровневых целей обучения по военной специаль-

ности в учебном центре, формирующихся с учетом 

рассмотрения военно-учётной специальности как 

компонента системы военно-профессионального 

образования в целом, и поэтому является важным и 

значимым [6].  

Реализация витагенной методики обучения 

позволяет:  

- создавать ситуацию успеха у обучающихся 

(курсантов);  

- развивать интерес к познанию у курсантов;  

- успешно формировать основы научного 

мировоззрения;  

- воспитывать культуру взаимодействия;  

- формировать правильную оценку,  

- учитывать жизненный опыт курсанта, учи-

тывая его уникальность и личностную значимость;  

- формировать способность у курсанта на 

проведения анализа различных жизненных ситуа-

ций, исходя из собственного определённого опыта, 

а не абстрактных размышлений. 

Все вышеуказанное в совокупности своей со-

ставляет основу для формирования устойчивого 

ценностного отношения курсанта к военной и во-

енно-профессиональной деятельности, а соответ-

ственно способствует успешной идентификации 

военнослужащих в процессе формирования во-

енно-профессиональной идентичности курсантов 

учебного центра. 
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Аннотация.  
В статье анализируется формирование значимости литературного образования в контексте фено-

менального проявления национальной культуры. Автором установлено, что результатом литературного 

образования является система определённых знаний, способствующих продуктивной адаптации человека 

в условиях современного общества.  

Abstract. 
The article analyzes the formation of the importance of literary education in the context of the phenomenal 

manifestation of national culture. The author found that the result of a literary education is a system of certain 

knowledge that contribute to the productive adaptation of a person in a modern society. 
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Социально-экономическая трансформация со-

временного общества неизбежно ведёт к измене-

ниям во всех сферах жизни людей. Традиции, наци-

ональные основы, идеалы, принятые в обществе, 

наполняются новым содержанием, трансформиру-

ются. Всё настойчивее звучит мысль о том, что при-

оритетным направлением происходящего обновле-

ния, является необходимость проектирования еди-

ной актуальной системы моральных ценностей, 

основанной на национальном самосознании. В этой 

связи, выработка наиболее эффективных механиз-

мов трансляции социально-культурных ценностей 

родного литературного языка обретает новые пер-

спективы для создания основы духовного оздоров-

ления общества. Примерная программа воспита-

ния, разработанная учеными-исследователями Ин-

ститута стратегии развития образования РАО 

(Москва, 2020), концентрирует внимание на лич-

ностном развитии обучающихся-будущего нашей 

страны через их приобщение к российским тради-

ционным духовным ценностям, правилам и нормам 

социального поведения. Постепенному налажива-

нию «ответственных взаимоотношений» с окружа-

ющими их людьми должна способствовать пра-

вильно выстроенная и хорошо продуманная комму-

никация, основанная на понимании и принятии 

основ национального литературного языка-языка 

всех проявлений культуры, выраженных в словес-

ной форме. В качестве одного из целевых приори-

тетов воспитания на всех уровнях образования 

(начального, основного и среднего общего образо-

вания) можно сформулировать накопление теоре-

тических знаний и практического опыта универ-

сального использования литературного языка для 

удовлетворения коммуникативных потребностей в 

системе общественных отношений.  

В генезисе национального образования (от 

греч. genesis-происхождение) обучение русской 

словесности имело три концептуальных направле-

ния: 

 воплощение в литературном слове 

идеального и реального человека, соотношение 

образов, противоречия и схожесть субъективно-

личностных характеристик, соответствие 

традиционному восприятию представителя народа 

с точки зрения национальных традиций и 

особенностей; 

 сохранение самобытных основ 

литературного образования при расширении 

«разумных пределов заимствований» [1, с.11]; 

 трансформация личности человека 

средствами литературно-художественного 

материала. 

Концентр преподавания русской словесности в 

национальном образовании включал в себя следу-

ющие цели: 

 социально-культурологическая, где 

постепенно формировалось приоритетное 

направление изучения не только иностранной, но и 

отечественной литературы, её лучших образцов; 

 духовно-нравственная, содействующая 

формированию положительных нравственных 

качеств личности, патриотических чувств и 

осознания субъективно-личностной гражданской 

позиции; 

 образовательная, направленная на 

познание законов и правил литературного языка, 

выработку коммуникативных навыков, основанных 

на традиционных нормах филологических 

категорий и ориентиров. 

Разработка системного подхода к изучению 

предмета осуществлялась Ц.Балталоном, Ф.Буслае-

вым, П. Басистовым, В.Водовозовым, А.Галахо-

вым, И.Гавриловым, В. Острогорским, В.Стоюни-

ным, Л.Поливановым,  

А. Филоновым. Теоретические основы содер-

жательного аспекта обучения исследовались 

И.Ф.Анненским, В.Г.Белинским, Ф.И.Буслаевым, 

В.И.Водовозовым, Г.А.Гуковским, Я.К.Гротом, 

И.В.Киреевским, А.И. Незеленовым, В.П.Остро-

горским, Л.И.Поливановым, В.Я.Стоюниым, Л.Н. 

Толстым и др.  

 Литературное образование как феномен куль-

туры рассматривался в трудах И.Ф. Богдановича, 

Н.М. Карамзина, М.В. Ломоносова, Н.И.Новикова; 

воспитательная значимость обучения литератур-

ному слову в национальных образовательных учре-

ждениях подчеркивалась в исследовательских ра-

ботах К.С.Аксакова, П.П.Блонского, Н.Ф.Бунакова, 

В.П.Вахтерова,В.И.Водовозова, П.Ф.Каптерева, 

Н.И. Пирогова, В.Я.Стоюнина, К.Д.Ушинского, 

филологический базис обучения выстраивался 

В.А.Богородицким, Ф.И.Буслаевым, А.А.Потеб-

ней, И.И.Срезневским, И.Ф.Тимковским, Ф.Ф.Фор-

тунатовым; психолого-педагогические основы в це-

лом рассматривали: И.Ф.Богданович, Л.А.Булахов-

ский, Ф.И.Буслаев, А.Д.Галахов, Я.К.Грот, 

Е.О.Гугель, И.И.Давыдов, М.В.Ломоносов, 

А.И.Незеленов, А.А.Потебня, Л.И.Поливанов, 

И.И.Срезневский, В.П.Острогорский, В.Ф.Савод-

ник, В.В.Сиповский, К.Д.Ушинский, А.А.Шахма-

тов, А.М. Шахнарович, С.П.Шевырев.  

 Анализ наиболее характерных терминологи-

ческих определений рассматриваемого понятия 

позволяет дифференцировать следующие аспекты 

литературного образования, как целостного явле-

ния: 

 направленно организованный процесс, 

имеющий четкое структурирование всех 

основополагающих компонентов системно-

функционального подхода; 

 ценностный, включающий в себя 

локальные и глобальные «аксиологические 

универсалии», социально значимый инструмент, 

средство, способ коммуникативной деятельности; 
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 формирующий субъективно-личностный 

конструкт, образец, речевого поведения, 

основанный на национальных языковых законах, 

правилах, нормах, традициях [2,с.65].  

Известный преподаватель-словесник, ученый-

исследователь широкого круга вопросов в области 

русской словесности-В.Ф.Чертов, подчеркивает в 

своих работах «литературоцентричность» России, 

благодаря которой создана целая система литера-

турного образования, формирующая фундамен-

тальные знания, умения и навыки в области фило-

логии [3,с.174]. Исторические судьбы, образы, 

портреты людей реальных и существующих только 

в рамках контекста художественного произведения 

автора, транслируют общечеловеческие ценности, 

образующие своеобразную модель: 

 «человек-личность» - ценностная 

значимость личностных контактов, симпатий-

антипатий, партнер, коллега, союзник, сотрудник, 

друг, товарищ, соратник, принятие себя с точки 

зрения личностной ценности; 

 «род, семья, дом» - ценность родственных 

связей различных поколений одного рода, 

взаимоотношений ситуативного характера в 

обществе, группе, коллективе; 

 «мир вокруг меня» - базовые, 

индивидуально-личностные духовно-

нравственные традиции и ценности; 

 «Государство-Отечество, Родина-

Отчизна» - ценность активной позиции 

гражданина-патриота.  

 Чтение литературного образца, комментиро-

вание, анализ произведения, литературные беседы, 

сочинения, изложение, пересказ, лексико-грамма-

тический разбор структуры художественного тек-

ста, способствуют формированию и выработке 

определённых алгоритмов-программ учебных дей-

ствий в образовательной деятельности, оперирую-

щей, по сути, значимыми символами в метапред-

метном пространстве. 

Совокупность ценностных дефиниций обуче-

ния русской словесности позволяет рассматривать 

литературу в качестве: 

 феноменального проявления культуры, где 

слово является основным элементом, т.к. 

фиксирует, сохраняет и транслирует национальное 

мировоззрение, основанное на своеобразии народа; 

 самостоятельную интегративную единицу, 

расширяющую сотрудничество и взаимосвязь в 

контексте мирового литературного образования. 

 В педагогической модели обучения русской 

словесности В.Я. Стоюнина все основные компо-

ненты приобретаемого литературного знания со-

ставляют «номенклатуру» - перечень основных 

единиц предметного образования [4,с.160]. При 

изучении определённого вида произведения ис-

пользуются основные операции логического мыш-

ления, изучаются некоторые закономерности его 

построения. Работа над содержанием рассматрива-

емого текста формирует духовно-нравственное 

пространство ребёнка. Через сложную работу над 

литературным образцом у него вырабатывается 

собственный субъективно – личностный взгляд на 

явления жизни, а с ним вырабатываются убеждения 

и гражданская позиция в обществе. В современном 

образовательном пространстве особенно актуально 

звучит мысль выдающегося педагога о том, что 

школе необходимо очищать воображение учени-

ков, наполненное искаженными «уродливыми об-

разами» [5,с. 11], полученными из неблагоприят-

ных жизненных и семейных обстоятельств. 

 Известный российский педагог-исследова-

тель, ведущий в России специалист по методоло-

гии, теории и истории образования М.В. Богуслав-

ский, в одной из своих работ, посвящённой педаго-

гической концепции В.Я. Стоюнина, пишет о том, 

что ему действительно удалось успешно синтезиро-

вать две «стратегические парадигмы» педагогиче-

ской мысли середины XIX века: общечеловеческую 

и национально-патриотическую в «форваторе об-

щественной деятельности» [6, с.10]. В дискурсе о 

ценностных основаниях, являющемся неотъемле-

мой частью развивающегося педагогического про-

цесса, Михаил Викторович интерпретировал «об-

щечеловеческие и национальные образовательные 

ценности» [7, c.8]. В контексте литературного обра-

зования их формирование происходит через напол-

нение процесса изучения художественного произ-

ведения смысловыми образами, идеями современ-

ного общества, традиционным восприятием своего 

внешнего и внутреннего состояния, нравственным 

отношением к людям и обществу в целом, соотно-

шение текущего состояния своей жизни к различ-

ным её периодам.  

 Закономерным результатом литературного 

образования является формирования межкультур-

ных, социокультурных,духовно-нравственных, 

коммуникативных, учебно-познавательных знаний, 

благодаря которым происходит всестороннее гар-

моничное развитие личности в современном поли-

культурном пространстве. Неизбежным результа-

том стремительности процессов, трансформирую-

щих общественно – политическую, 

государственную, духовно – нравственную жизнь 

является утрата прочной взаимосвязи с истоками, 

дающими мощный импульс для всестороннего раз-

вития личности человека в ранее адаптированных 

условиях. Только общество, имеющее сильные са-

мобытные корни, способно сохранить гармонию в 

динамично изменяющемся пространстве.  
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