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FACTORS AND MECHANISMS OF PATHOGENESIS THAT AFFECT THE CLINICAL COURSE OF
COVID-19
Abstract.
The role of the immune response in COVID-19 is the rapid recognition and elimination of the virus, but a
late and uncontrolled immune response can lead to immunopathogenesis, as observed in patients with severe
COVID-19. The bicuspid sword is especially evident in some clinical phases of severe COVID-19. Patients who
later develop severe COVID-19 often have only mild symptoms at an early stage with low levels of cytokines,
leukocytes and type 1 IFN.
COVID-19 is a disease in which the immune system is a double-edged sword, as seen at various clinical
stages. In severe patients, the level of IFN is low in the early stages and the symptoms are mild, but later the level
of IFN increases, and subsequently there is a cytokine storm. Men are much more likely than women to suffer from
serious illnesses. Despite the growing level of vaccination worldwide, effective treatment options are still needed
for those who have not been vaccinated, or for special cases in the already vaccinated population.
Аннотация.
Роль иммунного ответа при COVID-19 заключается в быстром распознавании и ликвидации вируса,
но позднее и неконтролируемое иммунное ответ может привести к иммунопатогенезу, как это наблюдается у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Обоюдоострый меч особенно очевиден на отдельных клинических фазах тяжелой формы COVID-19. Пациенты, у которых позже развивается тяжелая
форма COVID-19, часто на раннем этапе имеют только легкие симптомы с низким уровнем цитокинов,
лейкоцитов и ИФН 1 типа.
COVID-19 – это заболевание, при котором иммунная система является обоюдоострым мечом, что
видно на разных клинических стадиях. У тяжелых пациентов уровень ИФН на раннем этапе низкий, а
симптомы умеренные, но позже уровень ИФН повышается и впоследствии возникает цитокиновый
шторм. Мужчины гораздо чаще, чем женщины, страдают тяжелыми заболеваниями. Несмотря на растущий уровень вакцинации во всем мире, эффективные варианты лечения все еще необходимы для тех,
кто не вакцинирован или для особых случаев в уже вакцинированной популяции.
Key words: COVID-19, respiratory syndrome, pandemic, immune response, cytokines.
Ключевые слова: COVID-19, респираторный синдром, пандемия, иммунный ответ, цитокины.
Introduction. Since the appearance of the new
coronavirus in Wuhan, Hubei Province, China, in December 2019, the world has been synchronized with a
kind of clock, ie not counting the hours and minutes,
but infected cases and deaths. The pandemic over the
last 4 months of severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has indeed caused significant morbidity, mortality and economic damage and

has dramatically changed our daily lives. As we continue to learn more about the seventh coronavirus is
known to infect our species, a number of obscure factors continue to amaze us. These include a wide range
of clinical manifestations of coronavirus disease in
2019 (COVID-19), which varies from asymptomatic to
human, as signs of infection, such as viral RNA, can be
detected from a variety of anatomical sites, including
the nose. - or oropharynx and gastrointestinal tract,
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even in asymptomatic individuals), or mild symptoms immune response against it. such as comorbidities or
of upper respiratory tract to severe pneumonia with environmental variables, such as temperature and expoacute respiratory distress syndrome (ARDS) and death sure to sunlight, can play an important mediating role.
[1, 2]. Elderly age, male gender, and comorbidities such
The COVID-19 pandemic has resulted in hunas cardiovascular disease or hypertension, as well as di- dreds of thousands of deaths worldwide. In South Koabetes and obesity have been identified as risk factors rea, men were much less likely (~ 38%) to be diagnosed
for severe COVID-19
with COVID-19, but their mortality was about twice as
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by high as that of women (1.2% for men vs. 0.5% for
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 women). In a European study, men had a slightly higher
(SARS-CoV-2), has become one of the most notable incidence of COVID-19 without respiratory failure
epidemics in human history.The World Health Organi- than women (57.7% vs. 42.3%), but many more men
zation (WHO) has declared a pandemic, and as of May with COVID-19 developed severe respiratory failure
4, 2020, COVID-19 has affected 3,442,234 people and compared with women (89.3%). against 10.7%). Most
239,740 people have died from COVID-19 infection in studies have shown that men are more likely than
215 countries and territories. However, the spread of women to die from SARS-CoV-2 infection in all age
COVID-19 infection shows remarkable geographical groups up to 90 years. The same pattern was evident
differences. The highest number of infections was in during the SARS outbreak in 2003: men had signifiEurope (1,544,145), followed by the United States cantly higher mortality rates than women (21.9% vs.
(1,433,756), the Eastern Mediterranean (211,555), the 13.2%); the relative risk was 1.66 and was 1.62 after
Western Pacific (152,774), Southeast Asia (68,756) age adjustment.
and Africa. (30,536). Despite the high population denConclusion. Sexual bias in COVID-19 deaths
sity, COVID-19 infections are relatively rare in South- may provide clues as to the mechanisms of trauma.
east Asia and Africa today. The reasons for this geo- These findings may be related to known gender differgraphical difference are unknown. In addition, there are ences in genes, chromosomes, and hormones, which
significant differences in the symptom profile and se- lead to very different responses to many diseases, inverity of COVID-19 infection. Global estimates show cluding COVID-19 (Figure 1). We believe that gender
that only 3.4% of those infected have died from in SARS-CoV-2 infection should be taken into account
COVID-19 infection, but here too we see significant in the development and analysis of clinical trials in both
differences across continents.
animals and humans, and that gender differences may
Several factors and mechanisms of influence on reveal new therapeutic and interventional approaches,
the pathogenesis of COVID-19 are proposed. The most such as compounds, estrogen-related and androgen reprominent risk factor is age, followed by comorbidities ceptor antagonists in the treatment of patients with
including diabetes, obesity, cardiovascular and cere- COVID-19.
brovascular diseases1, while the most anticipated pathReferenses.
ogen is a cytokine storm.2 In addition, genetic varia1. Anastassopoulou, C., Gkizarioti, Z., Patrinos,
tions in genes associated with immune function such as G. P., & Tsakris, A. (2020). Human genetic factors
human leukocyte antigen (HLA) are becoming a criti- associated with susceptibility to SARS-CoV-2
cal determinant of COVID-19.3 infection. These com- infection and COVID-19 disease severity. Human
ponents and mechanisms may partly explain the pro- genomics, 14(1), 1-8.
gression of COVID-19, but do not shed light on geo2. Debnath, M., Banerjee, M., & Berk, M.
graphical variations. More interestingly, a strange (2020). Genetic gateways to COVID‐19 infection:
association between the spread of COVID-19 and cer- Implications for risk, severity, and outcomes. The
tain latitudinal zones. Although climatic conditions and FASEB Journal, 34(7), 8787-8795.
the presence of sunlight in these areas may be factors,
3. Li, Y., Jerkic, M., Slutsky, A. S., & Zhang, H.
it is not known whether there are genetic correlations (2020). Molecular mechanisms of sex bias differences
with these environmental variables. Finally, prior con- in COVID-19 mortality. Critical care, 24(1), 1-6.
tact with other pathogens may play a role in resistance,
4. Pathak, G. A., Singh, K., Miller-Fleming, T.
including immunization with Bacillus Calmette- W., Wendt, F. R., Ehsan, N., Hou, K., ... & Mancuso,
Guéren (BCG), which is more common in countries N. (2021). Integrative genomic analyses identify
with endemic tuberculosis.
susceptibility
genes
underlying
COVID-19
It is a well-known fact that the genetic background hospitalization. Nature communications, 12(1), 1-11.
of the host plays a key role in determining susceptibility
5. Penna, C., Mercurio, V., Tocchetti, C. G., &
or resistance to viral infections. This role begins with Pagliaro, P. (2020). Sex‐related differences in COVID‐
the recognition of viral particles by the host, the presen- 19 lethality. British journal of pharmacology, 177(19),
tation of viral peptides to the host's immune system and 4375-4385.
the neutralization of viral infection. In fact, there are
6. Spiering, A. E., & De Vries, T. J. (2021). Why
several important genetically mediated gateways Females Do Better: The X Chromosomal TLR7 Genethrough which each of these events takes place. Admis- Dose Effect in COVID-19. Frontiers in immunology,
sion and full infection from the agent depends on the 4753.
complex interaction between several components of the
host, encoded by genes involved in controlling the entry of the virus, the presentation of the peptide and the
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FEATURES OF THE USE OF METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING
TECHNOLOGY IN THE TRAINING OF FUTURE HISTORY TEACHERS IN DISTANCE
LEARNING AND BLENDED LEARNING
Анотація.
Розкрито зміст та навчальні можливості окремих прийомів технології критичного мислення під час
дистанційного навчання. Продемонстровано основні структурні елементи кожного означеного прийому.
Представлено приклади використання цих прийомів. Запропоновано варіанти їх використання у курсах
фундаментального циклу під час підготовки майбутніх вчителів історії.
Abstract.
The content and educational possibilities of some methods of critical thinking technology during distance
learning are revealed. The main structural elements of each of these techniques are demonstrated. Examples of
the use of these techniques are presented. Options for their use in fundamental cycle courses in the training of
future history teachers are proposed.
Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, дистанційне навчання, «Мозковий штурм»,
«Гронування», «Сенкан», «Шість капелюхів мислення».
Key words: pedagogical technologies, teaching methods, distance learning, «Brainstorming», «Groning»,
«Senkan», «Six hats of thinking».
Процес навчання в Україні у 2021-2022 н.р. перейшов у формат освіти з використанням технологій дистанційного навчання чи дистанційної (враховуючи епідеміологічну ситуацію в окремо взятому закладі освіти). Автономія закладів освіти дає
можливість педагогам обирати методи, прийоми та
сервіси щодо організації навчальної діяльності з використанням різних сервісів та платформ, з огляду
на вікові особливості здобувачів освіти та зміст навчального предмету.
Звичайно використання різних сервісів та платформ має бути зорієнтовано на формування основних компетентностей випускників закладів загальної середньої освіти: читання з розумінням, уміння
висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність,
вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми [1]. Відповідно, що і випускники закладів

вищої освіти також мають володіти даними вміннями, особливо випускники педагогічного спрямування.
Технології критичного мислення та їх використання в дидактиці для педагогів не є новими. Тут
варто виділити наступні прізвища А. Кроуфорд,
В. Саул, С. Метью, Д. Макінстер, С. Терно, О. Пометун тощо [2; 3; 4]. Крім того про варіації застосування окремих прийомів критичного мислення можна побачити на сторінках освітніх платформ «НаУрок», «Всеосвіта» та на персональних сайтах
вчителів та викладачів ЗВО.
Метою даного дослідження є з’ясування особливостей використання окремих методів та прийомів критичного мислення при підготовці майбутніх
вчителів історії в умовах дистанційного та змішаного навчання.
Як нам відомо, критичне мислення – це складний процес творчого переосмислення понять та інформації. Крім того, це активний процес пізнання,
який відбувається одночасно на декількох рівнях.
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Адже знання, що їх засвоює критично мисляча люВикористання даного прийому саме в онлайн
дина, постійно диференціюються й систематизу- режимі відкриває його нові можливості, адже на обються з точки зору ступеня їх істинності, вірогідно- рану тему учасники формують наліпки із свою дусті, достовірності [5, с. 63].
мкою, певного кольору, далі це все виводиться на
При підготовці майбутніх вчителів історії ви- спільний екран зустрічі і проводиться спільна дискористання методів та прийомів критичного мис- кусія і сортування наліпок за відповідними критерілення є дуже важливим. Навчання в умовах диста- ями. Якраз в онлайн режимі можна і змінити колір
нційної та змішаної освіти дає новий погляд на вже наліпки і навіть доповнити чи відкоригувати певзнайомі і часто використовувані прийоми. Зокрема ний текст. Це дуже зручно адже всі учасники пра«Відкритий мікрофон», «Мозковий штурм», цюють одночасно, працюють анонімно, а це ознаприйоми, що дозволяють налаштувати студентську чає, що не бояться висловити свою думку, дає можаудиторію до спілкування, залучити всіх до обгово- ливість переоцінити навіть власну думку або
рення теми, з’ясувати ступінь підготовки аудиторії переконатися, що саме твоя думка була єдиновірв цілому і кожного окремого здобувача зокрема. Це ною. Одним великим плюсом саме Jamboard є обможна зробити під час он-лайн зустрічі безпосере- межена кількість символів на наліпці, а це означає,
дньо, запросивши до слова послідовно кожного що здобувачу освіти потрібно чітко та лаконічно
учасника зустрічі або запропонувати прописати формулювати власну думку, що для більшості здосвої думки в спільний чат. Але на нашу думку, ко- бувачів зробити досить важко. Тому при перших
рисними для застосування цих прийомів будуть спробах використання даного прийому онлайн васервіси Mentimeter, Pollev, AnswerGarden – сервіси рто розпочинати з Padlet чи Linoit, а коли здобувачі
для створення хмаринок слів та опитувань в реаль- вже будуть готові для швидкого та лаконічного фоному часі.
рмулювання думки, вже переходити на Jamboard.
«Мозковий штурм» можна здійснити також і
«Сенкан» – це білий вірш, в якому синтезована
за допомогою таких сервісів як Jamboard, Padlet, інформація в стислому вислові з 5 рядків. Це доволі
Linoit. Однак, якщо зустріч відбувається у Google простий і звичний вже прийом критичного мисMeet, то для краще використовувати саме Jamboard, лення, під час дистанційного навчання також набуоскільки дошка створюється безпосередньо під час ває нових форм. На початку або в кінці заняття просамої зустрічі і всі учасники отримують до неї дос- понуємо здобувачам освіти написати у зошиті чи на
туп. Звичайно можна підготувати таку дошку зазда- листочку сенкан на певну тему, а фото потім наділегідь на всіх означених вище сервісах і під час зу- слати у спільний чат у Viber чи Telegram або прикстрічі надати посилання учасникам у спільному ріпити на спільну дошку Jamboard, Linoit, Padlet.
чаті зустрічі.
Звичайно можна і попросити здобувачів озвучити
Після «Мозкового штурму» на Jamboard, свої сенкани по черзі, але маємо пам’ятати про інPadlet, Linoit можна сміливо переходити до «Грону- тернет зв’язок та технічні можливості здобувачів
вання» – логічний і стислий виклад матеріалу, який освіти.
базується на поглибленому аналізі певного явища,
Варто нагадати, що якщо здобувачі освіти ще
історичного діяча, події, обов’язковою умовою є не достатньо підготовлені до роботи з даним привзаємозв’язок фактів, деталей тощо.
йомом (або просто забули про нього), то в нагоді
стане спільна дошка Linoit, де потрібно розмістити
схему (дивись рис.1, 2).

Рис. 1 Зразок спільної дошки Linoit до прийому «Сенкан»
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Рис. 2 Зразок спільної дошки Linoit до прийому «Сенкан»
Досить глибоким та доволі продуктивним під
час очного навчання виявися метод критичного мислення «Шість капелюхів мислення» Едварда де
Боно, який підходить до узагальнення знань з теми
або на завершення курсу. Це метод роботи з розвитку мислення дозволяє відокремити емоції від логіки, творчість від інформації тощо. Кожен капелюх
задає певний спосіб мислення.
Крім формування основних компетенцій, використання даного методу сприяє формуванню позитивної внутрішньої мотивації, зацікавленості у
вирішенні «проблемного завдання», розвитку навичок упорядкованого, структурованого мислення,
вихованню культури обміну думками. Метод
«Шість капелюхів мислення» – це методика рольової гри. Одягаючи капелюх певного кольору (буквально або подумки), учень грає певну роль, яка
йому відповідає, дивиться на себе з боку, дивиться
на проблему з певної точки зору. Змінюючи капелюхи, змінює ролі, ракурс розгляду питання. Крім
того цей метод – це певний спосіб «мозкового штурму», за допомогою якого можна розглядати питання з різних точок зору.
Коли здобувач освіти або група «приміряють»
капелюх, вони починають мислити в певному руслі,
як би говорити від імені капелюха. Кожному з шести капелюхів відповідає свій власний, індивідуальний колір, що робить його легко помітним серед
всіх інших і наділяє його характерними, притаманними тільки йому рисами і якостями – колірна відмінність робить кожен капелюх особливим, неповторним. Кожен кольоровий капелюх вказує на
роль, на певний тип мислення і діяльності.
Білий колір неупереджений і об'єктивний, як чистий аркуш паперу: мислимо фактами,
цифрами, без емоцій і суб'єктивних оцінок.
Жовтий колір сонячний, життєстверджуючий. Людина в жовтому капелюсі сповнений оптимізму, він шукає переваги: позитивне, позитивне
мислення, виділення позитивних сторін і аргументування.

Чорний колір похмурий, словом, – недобрий. У чорному капелюсі людина проявляє обережність: виявлення суперечностей, недоліків, їх причин.
Червоний колір символізує емоції, внутрішнє напруження. У червоному капелюсі людина
віддає себе у владу інтуїції, почуттів: різноманітні
емоції, з чим вони пов'язані, зміна емоцій, зв'язок
зміни емоційного стану з розглянутими явищами.
Зелений колір – це колір свіжого листя,
достатку, родючості. Зелений капелюх символізує
творчий початок і розквіт нових ідей: пошук нових
граней в досліджуваному матеріалі, що можна вдосконалити.
Синій колір – це колір неба. Синій капелюх пов'язаний з організацією та управлінням:
осмислення, пошук узагальнюючих паралелей, загальні висновки [6, с. 70-71].
Особливу увагу слід приділити Синьому капелюсі, тому що цей капелюх – особливий. Його завдання – вибудовувати логіку діяльності, керувати
процесом, підсумувати отримані дані, аналізувати
їх, підводити підсумки.
В умовах дистанційної освіти він також набуває нових фарб. Звичайно, ми можемо попросити
наших здобувачів написати звичайне есе-роздум на
основі схеми капелюхів мислення (звичайно корегуючи обсяг рукописного тексту чи кількість знаків
у друкованому).
У Classroom копія кожному студенту зробити
на Jamboard заготовку з капелюхами мислення, де
кожен здобувач освіти зможе самостійно опрацювати проблемне питання. Однак можна організувати парну чи групову діяльність поділивши здобувачів освіти на пари чи групи, нагоді стануть не
тільки Jamboard, а і Padlet та Linoit.
У Jamboard створюємо 8 фреймів: 1-й фрейм –
інформаційний з роз’ясненнями теми та нагадуванням про роботу з методом, далі шість фреймів за кольором капелюхів або із зображенням капелюхів
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певного кольору, 8-й фрейм – креативний (додаємо митися з думками інших учасників і зможуть їх оцізображення, дудл або просто наліпку з враженнями нити (лайк чи зірочка, це вже як налаштує оцінку
від роботи над вирішенням проблеми у такому фо- коментарів викладач) (дивись рис. 3).
рматі). За таким принциплм можна організувати роАбо це може бути формат «Полотно», де учасботу в парх та групах, або роботу кожного учасника ники зустрічі зможуть додавати свої пости, зобрапослідовно по всім фреймам.
ження або навіть власне відео з відповіддю і
У Padlet організовуємо спільну роботу для всіх прив’язувати її до певного капелюха (дивись рис.4).
учасників, для цього вони мають бути авторизовані.
Або це може бути формат «Хронологія», де
Тут можна використати формат «Колонки», це за- учасники зустрічі зможуть поступово додавати свої
кріплені стовпці, під якими учасники зустрічі бу- пости, зображення або навіть власне відео з відподуть залишати коментарі, матимуть змогу ознайо- віддю і прив’язувати її до певного капелюха. В онлайн режимі це дає можливість яскравого заняття з
покроковим обговоренням теми (дивись рис. 5)

Рис. 3 Зразок спільної дошки Padlet формат «Колонки»

Рис. 4 Зразок спільної дошки Padlet формат «Полотно»
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Рис. 5 Зразок спільної дошки Padlet формат «Хронологія»
У Linoit також здобувачі освіти зможуть робити наліпки певного кольору, але для викладача
додається клопоту у ручному переміщенні наліпок,
перед тим як перейти до загального обговорення.
Крім того, варто звернути увагу на такі сервіси
як TeacherMade, Liveworksheets – сервіси для створення робочих аркушів. Доволі зручно зробити заготовку з власного документу World чи знайти цікавий шаблон у Pinterest, підготувати його заздалегідь, а посилання надіслати здобувачам освіти під
час онлайн зустрічі, тоді вони можуть заповнити
форму прямо з мобільного телефону.
Не менш цікавим є прийом «Інтерв’ю» або
«Запитання до автора», суть якого полягає у тому,
щоб поставити до матеріалу лекції викладача або
виступу на семінарі одного із одногрупників певної
кількості питань, щоб читаючи питання, викладач
зміг зрозуміти, наскільки студент опанував зміст
завдання, а доповідач надав відповідні конкретизуючи відповіді. Під час дистанційного навчання, для
реалізації цього прийому критичного мислення
дуже добре підходять такі сервіси як, Mindmup,
Mindmeister, Coggle тощо, а можна також використати і Jamboard.
Не менш, цікавими для формування критичного мислення під час дистанційного навчання є використання сервісу Google-Images, що дозволяє реалізувати такі прийоми очного навчання, як «Кошик знань», «Книжкова полиця», «Хмаринки/букет
знань» [7, с. 466].
Це дійсно дієві прийоми технології критичного
мислення як при очному навчанні, так і при навчанні дистанційному навчання. Наведені прийоми
технології критичного мислення доречно використовувати як на початку заняття, для активізації пізнавальної діяльності та актуалізації знань, так і в

кінці вивчення теми. Якщо вони виконуються в кінці заняття, то дають загальну картину сприйняття
навчального матеріалу студентами та виявляють
прогалини у розумінні теми і цілому чи окремого
поняття зокрема. Крім того, використання означених прийомів та сервісів під час онлайн заняття дає
яскравий візуальний контент, що сприяє більш якісному засвоєнню теоретичного матеріалу та розвиває інформаційну та комунікативну компетентність
майбутніх вчителів історії.
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Today, medical education is facing a crazy pace of
change and reform. Ukrainian competitive doctor-specialist enters the European medicine market, so we, as
teachers, have a number of the latest techniques and
technologies that we must implement in the educational
process. We need to prepare a deep-minded doctor who
is able to predict and make operational decisions, and
this can be realized only by forming cognitive activity
and motivating students to independent development[1]. In our opinion, it is the work in the student
scientific circle that expands these opportunities, promotes awareness of the unity of science and practical
activities of the future doctor, expands educational experience by engaging in research and conducting scientific experiments.
The purpose of our study is to implement the acquired knowledge and practical skills in the process of
studying pharmacology in practice, in the process of
participation and work in the student scientific circle.
The doctor's job is to be able to correctly diagnose
and prescribe reasonable treatment[2]. It is at this point
that the greatest attention is paid to the study of pharmacology by students at our department. Pharmacology
is not a stable discipline, but is constantly evolving, as
new drugs appear on the market, the range of drugs is
changing. It is very important in today's conditions to
keep up with all the changes and bring them to the students, because there is a curriculum that we do not have
the right to constantly change.
The biggest problem is that the number of teaching
hours for teaching pharmacology does not change. The
only correct solution to this problem is individual independent work of students, independent extracurricular
study, which we partially implement in the circle.
The staff of our department pays great attention to
the work of the circle.
Mostly third-year students are involved in the
group, but senior students also continue to be involved.
If for third-year students it is a cognitive work, then for
senior students it is a good chance to conduct independent scientific work of students.
Our task is to form motivation for students' scientific work and to identify really powerful future scientists who will continue their studies in graduate school.

We strive to improve the quality of professional training of students and cultivate a creative approach to their
future specialization through research.
What are the areas of work of our circle? The most
important is an in-depth study of drugs of different
pharmacological groups with their experimental
demonstration on laboratory animals, or video demonstration. Under the guidance of teachers, students are
given the opportunity to master the methods of experimentation on laboratory animals. A large component of
students' independent work is a literary search for individual groups of drugs and the preparation of an abstract report or presentation, which we hear at our meetings.
Another important point is the skills of writing
theses. Students have a great opportunity to publish the
results of their own research. As a rule, everyone starts
with a scientific-practical conference with international
participation "BIMCO", which is held annually at the
Bukovina State Medical University. All students can be
speakers, which allows them to learn public speaking
skills, the ability to clearly and concisely formulate and
convey information to listeners, confidently hold on to
the report and the ability to answer questions from unfamiliar audiences.
Thus, working in a student research group is a step
towards becoming a young scientist. Under the clear
guidance of experienced scientists, students consciously choose their future and learn all the skills of
scientific development, the future of our university.
Significant role in This difficult formation is given to
the leaders of scientific circles, who instill in the
younger, powerful, energetic young generation a love
of science, the ability to work, synthesize, process the
results, understanding the novelty and practical significance of the results.
We understand that we are preparing a worthy replacement that will continue and increase our achievements.
The traditions of the circle are preserved to this
day. The effectiveness of the group is due to the great
desire of students to work and the personal interest of
teachers. Every year, the group employs about 30-35
not only third-year students studying pharmacology,

12
PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #13(136), 2022
but also senior students who continue to work actively, participate in scientific conferences in other medical
fascinated by the research process. It should be noted universities.
that if for third-year students work in a circle is cogniStudent groups always take part in the All-Ukraintive in nature, then for senior students it gives the op- ian Student Olympiads in Therapy and receive prizes.
portunity to engage in independent research.
In recent years, our young scientists have actively parAs a rule, the work of the circle begins in Septem- ticipated in the final scientific-practical conference of
ber, a plan for the year is drawn up, and the topics to be the All-Ukrainian competition of student research padiscussed are selected. Meetings of the circle, where the pers in natural, technical and human sciences in the
results are reported, are held monthly. One of the inter- field of "Theoretical Medicine". High theoretical level
esting forms of the group's work is conducting a train- and high-quality practical training helped them to obing experiment. It is known that the experiment can be tain diplomas of I, II, III degrees. Achieving such high
not only scientific but also educational. It is a good di- victories supports the student's desire to pursue science
dactic tool. Compared to scientific experiments, they in the future and to link his further medical work with
have the function of promoting cognition or the func- scientific work at the university. An important aspect of
tion of promoting learning. Due to the educational pro- becoming a doctor is the mastery of tolerance and mucesses organized in the form of experiments, a concrete tual respect. Therefore, the teaching staff of the departand visual approach to the assimilation of educational ment pays much attention to educating students in the
material by students is provided [3]. Educational phar- spirit of mutual understanding and harmony between
macological experiment on laboratory animals (rats, peoples, nationalities, religious groups, which is clearly
mice, rabbits) allows to demonstrate the classic proper- seen in the medical univercity. Teachers adhere to pedties of well-known drugs. Such experiments include ex- agogical ethics and morals, respect the dignity of stuperiments to demonstrate the muscle relaxant effect of dents, by personal example affirm the principles of unidithiline, anticholinesterase effects of proserine, anti- versal morality: humanism, truth, justice, patriotism,
convulsant action of diazepam and others. One option devotion to their homeland, the medical profession.
for a learning experiment is to watch relevant videos.
The student scientific circle is a necessary link for
This contributes to a deeper memorization of the ac- the formation and development of future professionals.
quired knowledge, as it is known that 80% of infor- By purposefully studying in the scientific circle of inmation is perceived by a person through the eyes. The ternal medicine, students have the opportunity to sigresearch work of the circle is closely related to the re- nificantly improve their professional skills, level of thesearch work of the department regarding the preclinical oretical and scientific-practical training. Participation
study of pharmacological properties of biologically ac- in the work of the subject group contributes to improvtive compounds (actoprotective, cerebro-, cardio- and ing the quality of education, consolidation, expansion
gastroprotective, antihypoxic, anti-ischemic, anti-in- and improvement of acquired knowledge [6].
flammatory, analgesic, anticonvulsant).
Working in a circle stimulates students to scienScientific work of students is carried out according tific thinking, has a positive effect on the process and
to the well-known scheme of scientific analysis: choice result of knowledge formation, which contributes to the
of topic → strategy and tactics of research → work with formation of future scientists and their quality preparascientific literature → conducting research experiments tion for professional activity[7].
→ analysis of results → quality criteria of research →
Conclusion. Thus, student research work provides
forming the text of scientific work. The results of such proper training that meets state standards and is an imwork are reflected in the speeches of students at confer- portant factor in the formation of professional compeences at various levels, where they, testing their re- tencies in medical students. The student acquires skills
search work, show the skills of public speaking, the that he will need throughout life: independence of judgability to think independently, to express their views on ment, the ability to concentrate, constantly enrich their
issues. As a rule, these are interesting reports in the own stock of knowledge. In addition, successful work
form of multimedia presentations. Each speaker an- in a student research group, achievements and scientific
swers the questions, participates in the discussion[4]. experience will be a significant milestone in their proCriteria for evaluating the speeches are their relevance, fessional careers.
independence, presentation of the material, the results
Student research group helps to develop creative
obtained, clarity, ability to answer questions and defend and analytical thinking, expand the worldview of the
their point of view. Winners are awarded diplomas. The student group, develop the ability to apply theoretical
best reports are recommended for participation in the knowledge and modern methods in practice.
university conference.
The experience of the Department of PharmacolFrom year to year the activity of students and their ogy gives students the opportunity to gain strong skills
desire to engage in research work is growing. This is of independent research work, improve the quality of
evidenced by the increase in the number of published knowledge acquisition in the field of internal medicine.
student research papers. Much attention is paid to joint
Students of the circle can deepen their knowledge
publications in professional scientific journals of the in their chosen field of medical science, gain the necesstaff and students. Preparation of abstracts and articles sary skills, which is important for further choice of
based on research materials develops students' ability medical profession and for further research work of stuto analyze the results of work, make predictions[5]. Au- dents after graduation from medical university.
thors of the best student works have the opportunity to
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ
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PROJECT ACTIVITY AS ONE OF THE EFFECTIVE METHODS FOR FORMING ECOLOGICAL
CULTURE IN SENIOR PRESCHOOLERS
Анотація:
У статті висвітлено одну із актуальних проблем сьогодення – екологічне виховання особистості на
етапі дошкілля, провідним засобом якого виступила проєктна діяльність. Зокрема, проаналізовано сутність понять «екологічне виховання», «екологічна культура», зміст нової редакції Базового компонента
дошкільної освіти, а саме освітній напрям «Дитина в природньому довкіллі». Наведено тематику екологічних проєктів, розглянуто структуру та методику проведення проєктів з дітьми старшого дошкільного віку та надано зразок проєктної діяльності, доведено, що метод проєктів є ефективним у формуванні природничо-екологічної компетентності у дітей дошкільного віку.
Abstract:
The article highlights one of the current issues - environmental education of the individual at the preschool
stage, the leading tool of which was the project activity. In particular, the essence of the concepts of "environmental education", "environmental culture", the content of the new version of the Basic component of preschool education, namely the educational direction "Child in the natural environment". The subject of ecological projects is
given, the structure and methods of projects with older preschool children are considered and a sample of project
activities is given, it is proved that the project method is effective in forming natural and ecological competence
in preschool children.
Ключові слова: екологічне виховання, природнича-екологічна компетентність, екологічна культура,
проєктна діяльність, діти дошкільного віку
Key words: ecological education, natural-ecological competence, ecological culture, project activity, preschool children
Формування екологічної культури особистості
виступає пріоритетним напрямком роботи з дітьми
дошкільного віку. С. Русова наголошувала на тому,
що вже з молодого віку треба давати знання дитині
з природознавства, та вважати їх за першу науку
для дітей. Вчена зазначала, що дитина так зв'язана
з усіма природними елементами, що треба її якнай-

ближче оточити природою, а облаштовуючи дитячий садок, житло, надавати перевагу околицям, де
можна дати дитині змогу бачити природний світ,
спостерігати за комахами (С. Русова, 1997). Н. Лисенко стверджує, що стан навколишнього середовища, його краса і неповторність є для дитини не
лише джерелом знань, а й емоційних переживань,
фоном для розвитку оцінного підходу, а основою
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переконань у майбутньому будуть не лише наукові – це цікавість. Там де цікавість дитини задовольнязнання на вищому рівні їх вірогідність й усвідом- ється, там працює вона радісно, швидко все схоплення, а й глибоко пережиті (Н. Лисенко, 2009).
лює, добре запам’ятовує (С. Русова, 1997). Саме
Погоджуємося з думкою В Маршицької, що тому, для формування у дітей природничо-екологіформувати екологічну культуру особистості – озна- чної компетентності нами було обрано методів
чає виховувати таке ставлення до природи, що пе- проєктів, який дає можливість сформувати у дітей
ретворює знання морально-етичних норм і правил вміння планувати свої дії, шукати шляхи
на внутрішнє надбання людини, робить їх регуля- розв’язання проблем, сприяє розвитку пізнавальтором поведінки» (В. Маршицька, 2012). Н. Лисе- ного інтересу, творчості дитини, міцному засвонко наголошує, що ставлення дитини до знань має єнню знань, привчає дитину не шукати готові відвирішальне значення у формуванні її переконань у повіді, а самостійно під керівництвом педагога здомайбутньому, оскільки ставлення пов’язане з вибі- бувати нові знання, дає можливість обирати тему
рковою й чисто суб’єктивною її активністю, акуму- для проєкту не педагогу, а дітям.
лює у собі потреби, оцінки, інтереси, а в майбутПроєктна діяльність проходить через усі види
ньому – і смаки, нахили, принципи (Н. Лисенко, дитячої діяльності в закладі дошкільної освіти і ро2009). Основними завдання формування екологіч- зкриває можливості для плідної взаємодії з батьної культури виступає формування емоційної ками вихованців та іншими фахівцями закладу досфери, розвиток естетичних почуттів, любові до шкільної освіти, що, безперечно, впливає на ефекприроди, формування відповідального ставлення за тивність формування у дітей еколого-природничої
природу та природоцільну поведінку.
компетентності. Метод проєктів не є новим, оскіПриродничо-екологічна компетентність – це льки, виник у 20 роки нинішнього століття у США
здатність дитини старшого дошкільного віку до до- та знайшов своє відображення у педагогічних погцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що лядах Джона Дьюї. Важливі питання організації
ґрунтується на емоційно-ціннісному ставленні до проєктної діяльності дошкільників знайшли відоприроди, знаннях її законів та формується у прос- браження у наукових роботах Ю. Буракової, О. Бреторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової жнєвої, Н.Гавриш, І. Кіндрат, Т. Піроженко, О. Рейдіяльності (Базовий компонент, 2021). Відповідно польської, Л.Швайки та ін.. Нам імпонує визнадо Базового компонента дошкільної освіти природ- чення екологічного проєкту (М. Ярославцевої, С.
ничо-екологічну компетентність у дітей старшого Колосової, Ю. Сирової Ю.) як самостійної науководошкільного віку вважають сформованою, якщо дослідницької творчої роботи вихователя та виховона: має уявлення про природу планети Земля і ванців на екологічну тематику, яка спрямована на
Всесвіту, розуміє, що Земля є частиною Космосу, розв’язання екологічних проблем у процесі освітволодіє елементарними уявленнями про дослі- ньої діяльності в закладі дошкільної освіти (М. Яродження Космосу людиною, знає, що на планеті Зе- славцева, 2021). Існує багато класифікацій проєкмля є неживі і живі об’єкти, встановлює залежність тів. Погоджуємось з думкою В Маршицькою, що
об’єктів природи від екологічних факторів, володіє найбільш повною і вдалою є класифікація, запропоназвами штучних матеріалів, виготовлених люди- нована Є Полат за такими ознаками: за пріоритетною з природної сировини, усвідомлює, що життя ним методом (дослідницький, творчий, рольово-іглюдини неможливе без природи, обізнана із пози- ровий, ознайомлювально-орієнтувальний); за харативним і негативним впливом людини на природне ктером координації проєкту (безпосередній, в
довкілля, проблемами довкілля, необхідністю зао- якому немає реального учасника, він вигаданий або
щаджувати енергію, воду, сортувати сміття, має пе- передбачається; за характером контакту ( у межах
рвинні навички такої поведінки, свідомо викорис- однієї групи, закладу, міста, країни); за кількістю
товує знання про природу в різних видах діяльності учасників ( одиничні, парні, групові, колективні); за
та життєвих ситуаціях, орієнтується в діяльності тривалістю проєкту (короткотривалі, середньої
людини, спрямованій на збереження, відтворення й тривалості, довготривалі) (В. Маршицька, 2012).
охорону природи, може пояснити на елементарНа основі психолого-педагогічних досліджень
ному рівні необхідність сталого способу власного М. Ярославцева, С. Колосова, Ю. Сирова розрожиття, свідомо обирає дії, спрямовані на зміцнення били методичні рекомендації щодо організації ековласного здоров’я, виявляє відчуття особистої при- логічних проектів у закладах дошкільної освіти, а
четності до збереження ресурсів планети і власної саме: 1) екологічні проекти повинні бути актуалькраїни, здатна пояснити, чому потрібно економно ними та сприяти формуванню екологічної культури
витрачати воду, папір, електроенергію, як це у дошкільників; 2) під час організації екологічних
пов’язано зі збереженням лісових, водних запасів
проектів треба враховувати індивідуальні особлипланети, клімату, демонструє навички розумного вості кожної дитини; 3) під час досліджень необхіспоживання енергії, паперу та води, здатна не лише дно задіяти всі аналізатори; 4) у процесі проведення
усвідомлювати важливість правил у суспільному екологічних проектів треба підтримувати ініціажитті, смисл конкретного правила, а й уміти пояс- тиву дітей, розвивати дитячу фантазію та сприяти
нити іншому, чому варто вчиняти так, а не ін- вихованню самостійності дитини; 5) під час викоакше(Базовий компонент, 2021). Для реалізації по- нання проектів важливими є партнерські відносини
ставлених завдань традиційні методи не завжди є між педагогом та дітьми (М. Ярославцева, С. Колоефективними. С. Русова наголошувала, що головна сова, Ю. Сирова, 2021). Важливими для нашого дооснова, на якій необхідно ґрунтувати все навчання слідження є напрацювання Н. Рижової по роботі в
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рамках проєкту: робота повинна бути організовано
Наведемо приклад екологічного проєкту «Потак, щоб кожна дитина брала участь у ній з бажан- дорож пластикової пляшки»
ням, дітям необхідна свобода вибору, ставтеся до
Мета проєкту: сформувати елементарні науспостережень дітей серйозно, виявляйте зацікав- кові знання про основні правила розумного поволення до дитячих досліджень; намагайтеся уникати дження з різними оточуючими природними фактоповчальності, моралізування, підтримуйте інтерес рами, стимулювати пізнавальний інтерес, формудитини до природи; у процесі дослідження повинні вати екологічну культуру дітей, вчити розв’язувати
бути задіяні всі органи чуттів, допомагайте дитині екологічні проблеми, спонукати дітей до природообачити незвичайне у повсякденному; роботу в рам- хоронної діяльності, виховувати допитливість, добках проєкту необхідно вести регулярно, пам’ятайте розичливість, самостійність.
про особистісну орієнтацію, індивідуальний підхід,
Проект- творчий, колективний, довготривалий
робота в рамках проєкту припускає співробітниц- (7 днів)
тво, співтворчість дитини та педагога; ніколи не роПідготовчий етап. Мета: створення умов для
біть повчальних висновків на основі висловлювань, розгортання проєктної діяльності.
висновків дитини; розвивайте дитячу фантазію; ваПід час ранкової зустрічі вихователь звертає
жливо творчо розвинути ідеї пропонованого проє- увагу дітей на лист від професора Чайникова, в
кту, намагайтеся долучити до участі в проєкті ро- якому він просить дітей допомогти розібратися із
дину дитини (Н. Рижова, 2012).
дивним явищем, яке він спостерігав в різних куточДля успішної роботи над проєктом необхідно ках океану. Це явище пов’язане з утворенням остдотримуватися певного алгоритму: давати можли- ровів із невідомого матеріалу. Морські мешканці
вість дітям обирати тему, ідею проєкту та надавати скаржаться, що біля таких островів неможливо ісїм можливість діяти самостійно. Важливою умовою нувати, вони отруюють воду, а уламки викликають
реалізації проєкту виступає дотримання етапності. хвороби у морських жителів. Професор написав,
Зазвичай виокремлюють три етапи: підготовчий, що дуже просить допомоги зашкодити лиху і розідослідницько-творчий та заключний. Під час підго- братися звідки взялися таку острови, чому вони
товчого етапу з дітьми обговорюють проблему, до- шкідливі і як допомогти морським мешканцям.
мовляються про завдання, які необхідно виконати,
Вихователь: Діти, як ми зможемо допомогти
розподіляють ролі. Найчастіше на цьому етапі ви- професору Чайникову?
користовують полілоги, проблемні запитання, беДіти: Необхідно більше зібрати інформації про
сіди. На другому етапі діти шукають шляхи реалі- цю проблему. Прочитати у книгах, пошукати інфозації завдань проєкту, обговорюють що не вистачає рмацію в інтернеті, запитати у батьків.
для його реалізації, здобувають інформацію, якої не
Вихователь: Молодці, діти, для того щоб розівистачає. Дуже добре, коли діти бачать, як реалізо- братися з проблемою морських мешканців, дійсно,
вуються завдання. Для цього в групі можна розміс- необхідно зібрати більше інформації. Погляньте, в
тити кошик з квітами, або дерево цілей. Важливо, листі ще щось є. Давайте, подивимось.
щоб діти вчилися планувати свою діяльність, домоГра «Що це може бути»
влятися в групі, спільно шукали шляхи реалізації
(діти припускають за формою на що схожий
завдань. Така робота буде підтримувати інтерес ді- предмет: дерево, але дерево не шкідливе, схоже на
тей до проєкту, виховувати вміння домовлятися, ар- іграшку, але як іграшка потрапила в океан, схожа
гументувати власну думку та планувати власну ді- на тарілку, пляшку, ложку)
яльність. На цьому етапі краще використовувати
Вихователь: так, діти це дійсно ложка, тарілка,
евристичну бесіду, полілог, квести, ігри-стратегії, пляшка. Що у них спільного?
інтелектуальні карти.
(Діти: це посуд, ємкості для зберігання рідини,
На заключному етапі діти повинні побачити прозорі, пружні, не б’ються, вони зроблені із пласрезультат реалізації творчого проєкту. Результатом тика)
може виступити: виготовлення колажу, лепбуку,
Вихователь: Так, діти, правильно, всі ці предфотозвіту, газети, книги, створення мультфільму,
мети зроблені із пластику, але як же вони потравистави, макету, малюнку. Найголовніша ціль, щоб пили в океан?
усі учасники проєкту побачили реалізацію свої за(діти висловлюють припущення: кинули з кодумів та результат своєї діяльності. Вкрай важливо, рабля, залишили на берегу)
створити такі ситуації коли діти мають можливість
Вихователь: Так, діти, іноді, людина навіть не
пригадати усі етапи проєкту та розповісти про них замислюється, яку шкоду завдає природі, коли лиСаме тому, на заключному етапі використовують шає пляшку, коробку біля смітника або на березі ріелементи ділових та ситуативних ігор.
чки, у лісі. Давайте створимо колаж: подорож пляНаведемо приклад тематики екологічних проє- шки і розберемося, чому така звична для нас пляктів: «Чистий будинок-чисте місто»; «Аптека на пі- шка може стати небезпечною для природи
двіконні», «Рослини-барометри», «Квітковий го(за допомоги колажу вихователь показує дітям,
динник», «Тварини рекордсмени», «Рослини-еко- що пляшки, які залишили на березі річки, пляшки зі
логи», «Від насінинки до рослинки» «Чарівний світ сміттєзвалища дощовими потоками або через грункристалів», «Як шкідливе зробити корисним», «По- тові води потрапляють до річок, потім в море, а подорож пластикової пляшки», «Не вірю-перевірю», тім в океан. За стільки років пластику зібралося так
«Червона книга»
багато, що він потрапляючи до океану утворює цілі
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острова, які отримали назву Велика ПівнічноатланПрофесор Чайників: Молодці, діти, ви багато
тична сміттєва пляма. Тепер ми знаємо, що це за ос- дізналися. Давайте виготовимо нагадування як пратрови, але чому такий звичний для нас пластик став вильно сортувати сміття
небезпечний.
Заключний етап: Діти створюють буклети
ІІ етап дослідницький. Мета: створення умов «Сміття сортуєш – природу рятуєш» (діти виготовдля творчої самореалізації кожної дитини, стиму- ляють буклети і роздають батькам дітей інших
лювати дітей до природоохоронних дій, формувати груп, а в садочку з’являються сортувальні баки та
у дітей вміння використовувати знання та власний оголошено проведення акції «Подаруй пластику
досвід у перетворювальній діяльності.
друге життя – рятуй планету від сміття»).
Запропонований проєкт став поштовхом для
Заняття з ознайомлення з навколишнім
Тема: Шукаємо сліди пластику.
організації разом з дітьми різних природоохоронМета: розширити знання дітей про корисні та них заходів, та дав змогу об’єднати дітей, батьків,
шкідливі властивості пластику, вчити дітей шукати працівників закладу дошкільної освіти, школярів .
шляхи вирішення проблеми, домовлятися, аргуме- Тим самим привернув увагу суспільства до означентувати власну думку, генерувати ідеї, розвивати ної проблеми.
креативне мислення, виховувати любов до приОтже, метод проєктів, який оснований на актироди.
вній діяльності дітей, пошуково-дослідницькій діяХід заняття:
льності, цікавості дітей, безумовно, є ефективним у
Вихователь: Діти, сьогодні професор Чайніков формуванні у дітей дошкільного віку природничозапросив на до своєї лабораторії щоб дослідити вла- екологічної компетентності. Водночас, слід зазнастивості пластику. Давайте поміркуємо, які пред- чити, що в освітньому процесі ЗДО слід використомети виготовляють із пластику.
вувати різноманітні форми, методи, засоби ознайоДіти: пляшку для молока, йогурт, посуд, ігра- млення дітей з природою.
шки, пляшку для газованої води, квіти, кришки, ігСписок літератури:
рашки, трубочки.
1. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної
Артем: А я бачив, що шампунь теж в пляшці із освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичпластику
ний посібник для ВнЗ. – К.: Видавничий Дім
Вихователь: Молодці, діти. А як ви думаєте, «Слово», 2009 . – 400 с.
які властивості пластика зробили його таким попу2. Маршицька В. Екологічні проєкти/ Уклалярним? Професор Чайніков запрошує нас до своєї дач Н.М. Горопаха. Методика ознайомлення з прилабораторії, щоб показати як утворюється пластик
родою. – К.: Видавничий дім «Слово», 2012.- 423 с.
Перегляд відео
3. Рижова Н. Екологічний проєкт «Здрастуй,
Вихователь: Чому пластик так широко викори- дерево» / Укладач Н.М. Горопаха. Грицан М., Кустовують?
рик М.. Сучасна екологічна освіта: передумови,
Діти: він дешевий, легко виготовляється, пля- принципи, завданняМетодика ознайомлення дітей з
шки з пластику не б’ються, його легко транспорту- природою: Хрестоматія. – К.: Видавничий дім
вати, він приймає любу форму.
«Слово», 2012.- 423 с.
Вихователь: так, діти. Ми розуміємо. що плас4. Софія Русова. Вибрані твори: У 2 кн. Кн. 1
тик допомагає людям, але нажаль, пластик не роз- /За ред. Є.І. Коваленко; Упорядник , пердм., прим.
падається і тому за цей час його стільки назбира- Є.І. Коваленко, І.М.Пінчук. - К. : Либідь, 1997. –
лось, що він шкодить природі.
272 с.
Давайте поміркуємо що необхідно робити,
5. Ярославцева М., Колосова С., Сирова Ю.
щоб пластик не був шкідливим?
Формування екологічної культури в дошкільників у
Діти: Ми бачили що пляшки для молока виго- процесі екологічних проєактів. Інноваційна педаготовляли із картону.
гіка.2021. Випуск 32. Т.2. С. 144-147 [Електронний
Вихователь: Дійсно, діти, можна знаходити ресурс]
–
Режим досменш шкідливі матеріалі із яких виготовляти тару, тупу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021
а ще можна сортувати сміття, тобто окремо вики- /32/part_2/31.pdf
дати папір, пластик, залізо. Тоді пластик не буде по6. Базовий компонент дошкільної освіти
падати до сміттєзвалища, а опиниться на заводі, де [Електронний ресурс.] – 2021 – Режим досйого переплавлять і виготовлять багато корисних тупу:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021
речей. Якщо кожен з нас буде так робити, то сміття /12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20kompo
стане менше і наші друзі не будуть гинути
nenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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ВПЛИВ СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ БАТЬКІВ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ НА РОЗВИТОК
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THE INFLUENCE OF THE BEHAVIOR STYLE OF PARENTS FROM DISADVANTAGED
FAMILIES ON DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS
Анотація.
У статті проаналізовано особливості впливу стилів батьківського виховання на розвиток особистості дитини. Показано, що сімейний контекст є важливою соціальною системою, в рамках якої люди
розвиваються, навчаються та моделюють поведінку, яку підкріплюють батьки та інші члени сім’ї. Виховання та психологічний клімат в сім’ї відіграють вирішальну роль в розвитку і становленні особистості. Крім цього, стосунки в сім’ї продовжують здійснювати свій вплив, як в дитинстві, так і протягом
життя.
Abstract.
The article analyzes the features of the influence of parenting styles on the development of the child's personality. The family context has been shown to be an important social system in which people develop, learn, and
model behaviors that are supported by parents and other family members. The upbringing and psychological
climate in the family play a crucial role in the development and formation of personality. In addition, family
relationships continue to have an impact, both in childhood and throughout life.
Ключові слова: неблагополучна сім’я, стиль сімейного виховання, стиль батьківства, сімейний мікроклімат
Keywords: troubled family, family upbringing style, parenting style, family microclimate
Фундаментом сімейного мікроклімату є міжособистісні відносини, що і визначають клімат сімї.
Саме за ставленням батьків до своєї дитини, за стилем сімейного виховання, можна припустити, якою
дитина стане в майбутньому.
Більшість дослідників у галузі сімейної психології зазвичай визначають два основні ортогональні
(тобто не пов’язані) виміри (чуйність і вимогливість) і чотири типи батьківства (тобто авторитетне,
ліберальне (поблажливе), авторитарне та неуважне
(індиферентне). Важливо, що чотиристороння модель підкреслює необхідність розгляду поєднання
двох батьківських вимірів при аналізі взаємозв’язків між батьківством і поведінкою дітей.
Батьківський стиль представляє сімейний емоційний контекст, де батьки намагаються досягти основних цілей соціалізації, таких як вимога зрілості,
повага до соціальних норм або уникнення заподіяння шкоди іншим людям. Авторитарні батьки (холодність і суворість) вимагають дотримання правил
і використовують регулярне нав’язування суворих
правил, але вони пропонують батьківське середовище, яке є холодним, віддаленим і обмеженим односпрямованим спілкуванням. У той час як авторитетні батьки (теплота і суворість) поділяють такі
самі вимоги до дисципліни і дотримання правил, це
концептуально відрізняється від авторитарного батьківства, оскільки ці батьки використовують двос-

тороннє спілкування зі своїми дітьми, прислухаються до думок своїх дітей [3]. Таким чином, хоча і
авторитетний, і авторитарний стилі виховання мають однаковий рівень вимогливості, лише авторитетні батьки ставляться до своїх дітей раціонально
та гнучко, користуючись перевагами двостороннього відкритого спілкування та обговорення різних питань.
Справді, велика кількість сукупних емпіричних даних продемонструвала, що стилі батьківства
(тобто авторитетний, авторитарний, ліберальний та
індиферентний) по-різному пов’язані з позитивним
або негативним впливом на результати розвитку,
включаючи агресивність дитини. Загалом, результати досліджень постійно повідомляють, що діти та
підлітки, які виховуються в авторитетних сім’ях
(теплота і суворість), мають кращі результати розвитку, ніж їхні однолітки, виховані в авторитарних
(суворість, але не теплота), ліберальних (теплота,
але не суворість), або індиферентних (ні теплота, ні
суворість) родинах. Зокрема, у сфері агресивності
авторитетний стиль пов’язаний з найнижчими рівнями як фізичної, так і вербальної агресії. Батьківська складова суворості/вимогливості (загальна у
авторитетних і авторитарних батьків) може допомогти батькам домогтися слухняності та відповідності соціальним стандартам від своїх дітей, тоді як
відсутність суворості/вимогливості пов’язана з
більш високим рівнем девіантності та агресії.
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В даний час Е. Бернарас та ін. [4] у порівняльВиховання за типом гіпопротекції означає зниному дослідженні шести європейських країн (вклю- жену увагу до дитини. В таких ситуаціях батьки не
чаючи Швецію та Велику Британію) виявили, що цікавляться успіхами, проблемами, переживаннями
діти з ліберальних батьківських родин мають своєї дитини. Формально заборони та правила в такращу самооцінку та успішність у школі, навіть кій сім’ї існують, батьки ставлять перед дитиною
кращу, ніж діти з авторитетних батьківських родин. низку вимог, але не контролюють їх виконання.
Останні нові дослідження показують, що суворість, Безконтрольна ситуація пов’язана з байдужістю бажорсткий контроль і нав’язування в практиках со- тьків, або зайнятістю іншими життєвими проблеціалізації, здається, сприймаються негативно, і бі- мами. Якщо гіпопротекція поєднується з хорошим
льше уваги необхідно приділяти використанню те- емоційним контактом, то така дитина росте в ситупла, емоційній підтримці дитини та участі в соціа- ації вседозволеності, у неї не виникає звички до орлізації дітей. Крім того, у цих дослідженнях ганізованості та планування своєї поведінки. Там де
зазначається, що ліберальний стиль батьківства є батьки зловживають алкоголем, ведуть аморальний
оптимальним для нинішнього «цифрового суспіль- спосіб життя, діти не мають елементарного догляду
ства» в різних середовищах.
та підтримки, часто застосовують до дітей фізичне
Отже, важливе питання полягає в тому, чи насилля.
впливає стиль батьківського виховання на формуПід час потураючої гіпопротекції, батьки навання девіантної поведінки дітей. В основі цієї про- магаються виконати будь-яку забаганку дитини, заблеми лежить питання про те, чи переваги оптима- хистити її від невдач, труднощів. В такій сім’ї дильного батьківства виходять за межі індивідуаль- тина завжди знаходиться в центрі уваги, вона –
них особливостей дітей, таких як їхня схильність до об’єкт кохання, «кумир сім’ї». «Сліпа» любов придевіантної поведінки. Наявні емпіричні дані не да- зводить до формування у дітей егоцентризму, завиють чітких висновків.
щеної самооцінки. Вони вважають себе поза критиХоча деякі дослідження вивчали вплив стилів кою та зауважень. Свої невдачі вони пов’язують з
батьківського виховання на девіантних підлітків, несправедливістю навколишнього світу або збігом
результати цих досліджень не узгоджуються. З од- обставин. Дуже важко переносять невдачі.
ного боку, тепле, емоційне, чуйне батьківство (звиДитина, яка залишилася без батьківської турчайне для ліберальних і авторитетних батьків) має боти, яку виховують в умовах емоційного відчутенденцію допомогти девіантним дітям краще при- ження, має мало можливостей для формування вистосуватися до соціальних стандартів. Тим не сокої самооцінки, теплих та дружніх стосунків з
менш, інші дослідження виявили, що батьківське оточуючими. Недоброзичливість зі сторони батьків
прийняття та теплота є фактором ризику для девіа- викликає неусвідомлену ворожість у дітей. Ця вонтних дітей, які не можуть передбачити і зрозуміти рожість може проявлятися як відкрито, по віднонаслідки соціальної поведінки та вибрати відпові- шенню до батьків, так і закрито. Якщо ця агресія
дні засоби для досягнення своїх цілей.
спрямована на себе, то вона стає причиною низької
Також деякі дослідження показують, що бать- самоповаги, причиною вини і тривоги. Дитина тяківський моніторинг (наприклад, встановлення пра- готиться, її проблеми ігноруються, інколи з нею жовил і обмежень для дітей) не є істотним фактором рстоко поводяться. Батьки вважають дитину тягазахисту від підліткової агресії або значною мірою рем і проявляють загальне невдоволення нею [2].
пов'язаний з насильством між дітьми, або навіть те,
Дітям з неблагополучних сімей не вистачає, зі
що суворе батьківство може посилити девіантність сторони батьків, підтримки і розуміння, визнання в
у підлітків. Однак інші дослідження показують, що сім’ї, невимушеності під час вираження почуттів,
відсутність суворості та вимогливості може бути життєвого тонусу, душевного підйому, впевненості
основним фактором ризику, пов’язаним із девіант- в собі, змоги легко та самостійно підтримувати коною поведінкою дітей.
нтакти з іншими людьми, приймати рішення.
Оскільки основний спосіб змусити дітей засвоСписок літератури
їти соціальні цінності – це обговорення та двосто1. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна ророннє спілкування між батьками та дітьми, деякі бота з неблагополучною сім’єю : навчальний посістилі батьківства можуть бути неефективними че- бник. К. : ДЦССМ, 2003. 132 с.
рез відсутність діалогу між дітьми та батьками.
2. Фаустова І.В. Вплив порушення дитячоУ неблагополучних сім’ях, згідно з досліджен- батьківських відносин на прояви емоційного небланями І.М.Трубавіної [1], найбільш розповсюдже- гополуччя у дітей. Сучасні проблеми науки та
ними стилями виховання є: нестійкий стиль вихо- освіти. 2015. С. 27-34.
вання, гіпопротекція, потураюча гіпопротекція,
3. Baumrind D. Effects of authoritative control on
емоційне відчуження.
child behavior. Child Development. 1966. 37. Р. 887Нестійкий стиль виховання характеризується 907.
непослідовністю, невмотивованістю емоційних
4. Jaureguizar J., Bernaras E., Bully P., Garaigorпроявів, коли схвалення або покарання залежать від dobi M. Perceived parenting and adolescent’s adjustнастрою, а не від поведінки дитини. В результаті та- ment. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2018. № 31:8.
кого виховання, дитина засвоює той факт, що все URL: https://prc.springeropen
залежить не від її поведінки, а від зовнішніх причин. Таким чином, дитина взагалі не аналізує свої
вчинки, не здатна оцінити свої хвилювання.
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В данной статье рассматривается влияние цифровизации экономики Республики Узбекистан на развитие системы менеджмента качества текстильной промышленности.
Abstract.
This article discusses the impact of digitalization of the economy of the Republic of Uzbekistan on the development of a quality management system for the textile industry.
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Промышленная политика Узбекистана в области текстильной отрасли характеризуется непрерывным повышением качественных и технических
параметров производимой продукции. Выпускаемая отечественными предприятиями текстильная и
швейная продукция пользуется спросом у покупателей как на внутреннем рынке, так и на внешнем,
и с годами приобретает все большую популярность
у зарубежных потребителей. На сегодняшний день
экспорт текстильной и швейно-трикотажной продукции осуществляется в свыше 50 стран мира.
Если в 2016 году экспорт текстиля варьировался в
районе 1,1 млрд. долл., то уже к 2020 году он достиг
отметки 2,1 млрд. долл. [5]. Текстильные предприятия (около 8000) активно задействованы в развитии предпринимательства, соответственно их открытие способствует занятости населения (более
501 тысячи новых рабочих мест). Особенно важно,
что это трудоустройство женщин и молодежи (более 60 процентов работающих). К концу 2021 года
текстильные предприятия страны переработали в
общей сложности 1 млн. 5 тысяч тонн хлопкового
волокна. Объем промышленного производства составил 31,8 трлн сумов (темп роста - 140,7 процента), в том числе 19 видов товаров народного потребления на 8 трлн. сумов (133 процента) [4].
Учитывая важность данной сферы, необходимо рассмотреть вопросы развития отрасли на
настоящем этапе развития экономики. Решение вопросов качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг является одним из важнейших аспектов успешного функционирования компаний и развития
национальной
экономики.
Это
обуславливается возрастанием и диверсификацией
личных и производственных потребностей, ростом

конкуренции вследствие увеличения количества
компаний, функционирующих на мировом рынке и
объемов выпускаемой продукции и услуг, повышением роли и темпов научно-технического прогресса, интеграционными процессами в мировой
экономике [7].
В настоящее время одним из важнейших факторов развития экономики является цифровизация.
Сейчас мы живем в эпоху завершения третьей, цифровой революции, начавшейся во второй половине
прошлого века. Ее характерные черты развитие информационно-коммуникационных технологий, автоматизация и роботизация производственных процессов.
Одним из главных приоритетов республики
Узбекистан является развитие сферы связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.
Это подтверждается принятием Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной
реализации, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года №УП–
6079 [1].
Четвертая промышленная революция означает
все большую автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его виртуальной копии,
совместная работа инженеров и дизайнеров в едином цифровом конструкторском бюро, удаленная
настройка оборудования на заводе под технические
требования для выпуска этого конкретного «умного» продукта, автоматический заказ необходимых компонентов, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике
до магазина и клиента. Но и после продажи произ-
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водитель контролирует условия использования, мо обеспечивать безопасность производственжет менять настройки удаленно, обновлять про- ных процессов, а также управлять несоответствиграммное обеспечение, предупреждать клиента о ями и изменениями.
возможных поломках, а также принимать продукт
 управлять рисками, анализировать и исна утилизацию.
пользовать возможности для развития организаВ условиях цифровизации функционирование ции;
СМК обусловливает необходимость разработки и
 обеспечивать результативность и эффекприменения качественно новых технологий управ- тивность процессов, проводить мониторинг и поления, а также принципиально новых производ- стоянные улучшения;
ственных технологий, в основе которых лежат раз устанавливать связи и формировать услоличные подходы и концепции, в частности: роботи- вия для результативного и эффективного взаимозация, беспилотные, безбумажные, мобильные, действия с заинтересованными сторонами в едином
биометрические технологии, киберфизические си- процессе создания конечной продукции [3].
стемы, 3D-печать (аддитивное производство), техВ настоящее время существуют трудности в
нологии открытого производства, нейрокомпью- цифровизации СМК:
терные технологии. Данные технологии должны
- проблемы в финансировании. Важно заранее
адаптироваться к условиям применения в организа- рассчитывать бюджет и планировать постепенное
ции и создаваемой продукции.
внедрение инноваций.
В Республике Узбекистан наблюдается сред- необходимость создания единого «цифроний уровень развития СМК по предприятиям и ор- вого» реестра выдаваемых электронных сертификаганизациям. Самые высокие оценки в своей класси- тов соответствия;
фикационной группе имеют частные, иностранные
- проблемы в кадровом обеспечении: недостаи крупные предприятия (организации) [6].
ток квалифицированных специалистов по анализу
В Узбекистане более чем 1300 предприятий сложных многоуровневых систем и специалистов;
текстильной промышленности работают по между- психологическое сопротивление персонала
народным стандартам качества. Ожидается, что в организации, которое проявляется в неприятии
2022 году этот показатель достигнет 1650. В насто- «прозрачных» систем.
ящее время международные стандарты и сертифиНеобходимо отметить, что новейшие технолокаты, такие как, ISO 9001:2015 внедрены в 1100 гии могут повлечь за собой и новые проблемы, тапредприятиях, 45 - OEKOTEX, 12 - BSCI, 6 - GOTS, кие как:
7 – SEDEX [5].
 онлайн-интеграция будет создавать больВ настоящее время с учетом требований, шие риски по утечке информации. Возможны кипредъявляемых государственным стандартом на бер-атаки на предприятия и даже кибер-кражи. Тасистемы менеджмента качества (ISO), наблюда- кая массовая проблема будет стоить больших денег
ются следующие основные направления цифрови- производителям и может негативно отразиться на
зации СМК:
их репутации в глазах потребителей. Единственное

 Цифровизация проектирования и разработки продукции (услуг);



чения;

Цифровизация производства;
Цифровизация метрологического обеспе-

 Цифровизация аналитической деятельности [2].
Мировой опыт развития показывает, что СМК
в условиях цифровизации должна выполнять следующие функции:
 оптимизировать функциональную и организационную структуру организации по направлениям деятельности, составу структурных подразделений, численности и составу персонала в зависимости от принимаемых руководством стратегии,
политики и целей;
 управлять процессами создания продукции и предоставления услуг с помощью оптимальных для цифровой экономики технологий;
 в онлайн режиме получать, анализировать,
структурировать, обрабатывать информацию из
внешней и внутренней среды, вырабатывать и
предлагать руководителям разных уровней организации варианты возможных решений возникающих
ситуационных проблем;

решение – частные и совместные исследования в
сфере шифрования данных.

 система занятости должна измениться с
Индустрией 4.0 на глобальном уровне. Решение –
организация новой системы образования, которая
позволит быстрее адаптироваться к новым технологиям.

 нестабильная ссылка, неправильно настроенная сервисная сеть или неверная команда могут
поколебать устойчивость и стабильность технологий. Для непрерывности работы требуется учитывать все возможные трудности с конфигурациями и
сетями [6].
Несмотря на список возможных проблем, Индустрия 4.0 остается революционным подходом к
организации промышленности, в частности совершенствования СМК в XXI веке. За киберфизическими системами лежит будущее, поскольку они
способствуют оптимизации производства и выводу
промышленности на новый уровень обслуживания.
Индустрия 4.0 также открывает новые экономические выгоды, поэтому отказываться от нее только
из-за недочетов было бы глупо.
Наступление новой промышленной революции неотвратимо. Она несет с собой значительные
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риски, но если вовремя реагировать на острые со- https://yuz.uz/ru/news/tekstiliki-uzbekistana-natselenциальные вызовы, вводить новшества постепенно, na-osvoenie-rnkov-evrop-i-ssha.
интегрируя их с существующими решениями, то
5. З.Костюченко, Ольга Архипова. «Текмногих проблем можно избежать.
стильная промышленность: основные результаты
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Аннотация.
В данной статье показано, что главный фактор развития экономики любого общества, снабжение
населения качественными продуктами и услугами со стороны промышленных предприятий, напрямую
связан с рациональной адаптацией внутренних переменных к внешним факторам. Только тогда промышленные предприятия, которые в настоящее время более приспособлены, чем другие конкурирующие предприятия, к быстрой глобализации и быстрому изменению внешней среды, смогут преодолеть конкуренцию.
Abstract.
This article shows that the main factor in the development of the economy of any society, the supply of the
population with quality products and services from industrial enterprises, is directly related to the rational
adaptation of internal variables to external factors. Only then can industrial enterprises, which are currently more
adapted than other competing enterprises to rapid globalization and a rapidly changing external environment, be
able to overcome competition.
Ключевые слова: Рыночная экономика, инновация, реальный сектор, внутренние переменные, внешние факторы, предприятие, управление, производство, метод, план.
Keywords: Market economy, innovation, real sector, internal variables, external factors, enterprise,
management, production, method, plan.
Постоянные изменения внутренних и внешних
условий деятельности промышленных предприятий в условиях рыночной экономики требуют всестороннего изучения условий перехода к рыночным отношениям, его особенностей. Поэтому растет интерес ученых и специалистов к теории и
практике организации, новым методам и формам
организации и совершенствования промышленного

производства. Как писаль специалист в области
менеджмента А.А. Эралиев в своей статье: “Таким
образом, посредством либерализации экономики,
развития предпринимательской деятельности, формирования класса собственников, формирования
чувства собственности на землю и собственность
они также могут добиться либерализации экономических знаний и экономического мышления”[5.3].
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Президент Республики Узбекистан Шавкат планирования и отражает его сущность. Это очень
Мирзиёев и правительство разработали ряд мер по полезно для предприятий, которые испытывают
всемерной поддержке инновационной деятельно- трудности с внедрением радикально новой стратести и устойчивой работы предприятий реального гии.
сектора экономики. Ведь основной фактор развиСтратегическое планирование играет огромтия экономики любого общества, обеспечение ную школьную роль в повышении квалификации
населения качественными продуктами и услугами, менеджеров, воспитании их стратегического мышнапрямую связан с рациональным приспособле- ления.
нием внутренних переменных к внешним фактоПодробный, комплексный план реализации церам. Только тогда промышленные предприятия, ко- лей и задач предприятия является конечным реторые в настоящее время более приспособлены, зультатом стратегического планирования. Стратечем другие конкурирующие предприятия, к быст- гический план обычно разрабатывается высшим
рой глобализации и быстрому изменению внешней руководством предприятия. В ее реализации участсреды, смогут преодолеть конкуренцию.
вуют все уровни управления.
Изменения в различных сферах управления
Выбор целей и задач предприятия является одочень важны для успеха экономических реформ в ним из самых ранних и ответственных этапов простране. Производство в условиях рыночной эконо- цесса стратегического планирования. Этот процесс
мики требует гибкости, оперативного реагирования служит целью для всех последующих этапов планина достижения научно-технического прогресса, рования.
развития научных исследований и разработок в орОсновной целью предприятия является выполганизации управления промышленным производ- нение планов, поручений, договоров по поставке
ством. В условиях рыночной экономики необхо- продукции высокого качества всем потребителям
димо уметь правильно управлять крупным и мел- при низкой себестоимости продукции. Качество
ким производством, быть конкурентоспособным на стратегического планирования также зависит от
внутреннем и внешнем рынках.
того, насколько правильно выбрана и принята эта
Расширение сферы свободы хозяйственного главная цель. Исследования в этой области показыведения в промышленности, предоставление им вают, что цель должна соответствовать следующим
права свободного выбора организационных форм и критериям:
структур управления, в то же время требует от ру• иметь точные размеры;
ководства решения вопросов рентабельных и эф• точность периода;
фективных структур, гибких процессов и методов.
• осуществимость;
Появление метода стратегического управле• возможность согласования;
ния и необходимость его применения на практике
• иметь приоритеты.
обусловлены объективными причинами, которые
Первый критерий требует, чтобы цель имела
обусловлены прежде всего изменчивостью внеш- четкое нормативное измерение. Четко ставя такие
ней среды, воздействующей на предприятие. Разра- цели, руководитель ставит четкие количественные
ботка этого метода включает несколько этапов.
ориентиры на будущее развитие всех звеньев.
Вторым критерием в стратегическом планироМетод управления, основанный на контроле производительности. На данном этапе про- вании является необходимость четкого определеисходит воздействие (реакция) предприятия на из- ния прогнозируемого времени (периода). По этому
менение после аварии. Это реактивная адаптация, критерию стратегическое планирование может
типичная для многих бизнес-лидеров. Однако в быть долгосрочным (более пяти лет), среднесрочусловиях быстрых изменений такой метод бесполе- ным (от одного до пяти лет) и краткосрочным (до
зен.
одного года).
Экстраполяционный метод управления. В
Третий критерий достижения цели важен с
то же время темпы изменений ускоряются. Однако экономической точки зрения. Во-первых, недостибудущее можно определить только путем экстрапо- жение намеченной цели может привести к больляции на основе тенденций предыдущего периода шому ущербу предприятию, вплоть до банкротства.
(долгосрочное планирование).
Во-вторых, постановка недостижимой цели для
Метод управления изменениями на основе предприятия подавляет стремление занятых сопрогнозов. Этот метод реализуется за счет ускоре- трудников к успеху. Это, в свою очередь, гасит их
ния скорости изменений и соответствующей разра- личный интерес. Приводит к снижению эффективботки стратегии на случай непредвиденных собы- ности производства.
тий (стратегическое планирование).
Мы рекомендуем менеджерам промышленных
Метод управления, основанный на поспеш- предприятий использовать следующую схему для
ных и кратких решениях. Рыночные отношения анализа внешней среды:
стремительно проникают во все сферы. В таких
1. Экономический;
условиях быстро возникают различные окружные
2. Политический;
задачи. Они планируются и управляются только в
3. Рыночные условия;
долгосрочной перспективе (стратегическое управ4. Технологический;
ление).
5. Конкурент;
В целом стратегическое управление возникает
6. Социальное;
эволюционным путем в рамках стратегического
7. Международный;
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•
состояние
технологии
производства,
ско факторы возможностей;
рость ее изменения, способность отвечать совре влияние на текущую стратегию;
менным требованиям;
 факторы риска текущей стратегии;
• позволяет определить и спланировать ис перечень внешних рисков и возможностей.
пользование
современных компьютерных технолоЧетвертый критерий цели в стратегическом
гий
при
разработке
новых товаров и услуг, сборе,
планировании заключается в учете согласованности цели. Такое требование полностью зависит от обработке и передаче информации, коммуникации.
Анализ факторов конкуренции позволяет отмастерства и квалификации менеджеров. Здесь
речь идет о том, что сожженная цель не мешает ре- слеживать и контролировать поведение компанийализации других целей. Несогласованность целей и конкурентов. Суть такого анализа можно узнать,
задач может привести ко многим трудностям в ра- ответив на следующие вопросы:
• Что конкурент предлагает рынку?
боте разных звеньев управления.
• Что делает участник и что он может сделать?
Пятый критерий достижения цели связан со
При анализе конкурентов выделяют четыре
стратегически планируемым объектом и его приоритетом. Например, сегменты рынка коммуналь- диагностические зоны. Эти:
• Анализ будущих целей конкурентов;
ных услуг, финансовые ресурсы, инновации, соци• анализ текущих стратегий конкурентов;
альная защита и так далее. Цели в этих областях
• Анализ будущих возможностей развития конкардинально различаются как по содержанию, так
курентов;
и по форме выражения. На самом деле, если мы го• Анализировать сильные и слабые стороны
ворим о долгосрочном планировании прибыли, то
конкурентов.
Контроль деятельности и поведения
основной целью является прибыль, размер дохода,
конкурентов
позволяет
руководству предприятия
средства, выделяемые на капитальные вложения и
быть готовым к любым возможным рискам.
так далее.
Социальные факторы принимают на себя соДля промышленных менеджеров очень важно
учитывать эти факторы при осуществлении страте- циальные ценности, обычаи, отношения и поведегического планирования. Потому что именно их ние, которые различаются по своему составу. В
учет позволяет предприятию избежать риска, кото- условиях экономической нестабильности вознирый может представлять риск или новорождённый. кают риски, негативно влияющие на деятельность
Безусловно, это очень трудоемкий и дорогостоя- предприятия в той же социальной сфере. Для их
щий процесс. Затраты на него составляют наиболь- устранения необходим эффективный анализ.
Международные факторы очень важны для
шую долю затрат на процесс стратегического плапредприятия в условиях ликвидации монополии
нирования.
При анализе экономических факторов внеш- иностранной деятельности. Ведь они имели право
ней среды руководители промышленных предпри- участвовать в международных рынках. Лидеры
ятий должны обращать внимание на уровень ин- бизнеса должны отслеживать, знать и действовать
фляции (дефляции), ставку налога, международный в интересах бизнеса в таком большом сегменте.
платежный баланс, уровень занятости, уровень Учет внешних факторов окружающей среды:
• определить защиту правительства от инооплаты труда предприятия.
странных конкурентов;
В процессе анализа политических факторов:
• укрепление внутреннего рынка;
• Межправительственные соглашения;
• позволяет активизировать и расширить меж• протекционистская политика в отношении
дународные
связи.
третьих стран в таможенной политике;
Таким
образом,
в заключение можно сказать,
• отношение государства и его ведущих поличто
воздействие
внешней
среды требует постоянтиков к антимонопольному законодательству;
ного
внимания
со
стороны
менеджеров, поэтому
• Внимание будет уделено регулятивной полионо
основано
на
изучении
большого
объема инфортике местных органов власти, их ограничениям на
мации и требует ясности для своевременного призаимствование и трудоустройство.
Капризы рынка также влияют на деятельность нятия правильного решения. Это связано с тем, что,
и эффективность компании. Их анализ поможет ру- учитывая, что менеджер не может влиять на внешководству промышленных предприятий иметь чет- ние факторы окружающей среды, он должен адапкое представление о стратегии предприятия и укре- тировать внутренние переменные на своем предприятии к изменениям внешних факторов.
пить свои позиции на рынке. Здесь:
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ISSUES OF INCREASING THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURE IN UZBEKISTAN
Аннотация.
В данной статье раскрывается значение сельского хозяйства в развитии экономики страны в
условиях рыночной экономики и значение инвестиций в его развитие, особенно иностранных инвестиций.
Инвестиции играют основополагающую роль в развитии отраслей и регионов а так же экономики
республики и в достижении успехов в социально-экономической сфере страны. Поэтому показаны пути
создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций и
эффективного использования внутренних резервов.
Abstract.
This article reveals the importance of agriculture in the development of the country's economy in a market
economy and the importance of investment in its development, especially foreign investment. Investments play a
fundamental role in the development of industries and regions, as well as the economy of the republic and in
achieving success in the socio-economic sphere of the country. Therefore, the ways of creating a favorable
investment climate for attracting foreign investment and efficient use of internal reserves are shown.
Ключевые слова: Модернизация, иностранные инвестиции, инвестиционный климат, бизнес, инвестиционная политика, финансовые ресурсы.
Keywords: Modernization, foreign investment, investment climate, business, investment policy, financial resources.
В условиях модернизации экономики пренебрежение инвестициями в развитие сельского хозяйства Узбекистана оказало негативное влияние
на его развитие. Правильно оценив ситуацию в
сельском хозяйстве, наше правительство разработало основательную инвестиционную политику в
этой отрасле. Мы все являемся свидетелями того,
что эти меры сегодня дали положительные результаты. Действительно, сегодня Узбекистану целесообразно опираться на международный опыт дальнейшего реформирования и либерализации экономики страны, особенно в развитии частного
сектора, активизации инвестиционной деятельности.
Основная причина, по которой Узбекистан
сейчас является одним из крупнейших получателей
иностранных инвестиций, заключается в том, что
для инвесторов созданы все экономические, политические и правовые рамки и условия. Однако

настораживает тот факт, что привлечение иностранных инвесторов в Узбекистан, а в особенности объемы вложений, которые они вкладывают, не
в полной мере отвечает современным требованиям.
Поэтому на следующем этапе рыночных реформ
решение вопросов совершенствования существующей системы и механизмов привлечения крупных
иностранных инвестиций в нашу страну следует
рассматривать как один из важных приоритетов.
В результате снижения доли государственной
собственности в экономике и роста роли частного
сектора иностранные инвесторы все больше заинтересованы в инвестировании в отрасли экономики,
в том числе в сельское хозяйство. Однако, несмотря
на ограниченные возможности, сложившийся в
стране инвестиционный климат должен обеспечить, чтобы отечественный и зарубежный бизнес в
любом случае имел возможность привлекать свободные средства для инвестиционной деятельности
и получать от них доход. Рациональное решение
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этой задачи, в свою очередь, требует определения В то же время необходимо стараться использовать
приоритетных секторов, считающихся эффектив- средства, находящиеся в распоряжении предприяными, проведения оптимальной инвестиционной тий, с умом. Потому что они являются реальными
политики, стимулирующей внутренние и иностран- источниками расширения инвестиций.
ные инвестиции, создания благоприятного инвеДля обеспечения надежного инвестирования
стиционного климата. Поэтому разработка научно (капитальных вложений) в агропромышленный
и практически обоснованных выводов и рекоменда- комплекс в будущем необходимо расширить круг
ций по увеличению объема не только отечествен- юридических и физических лиц, осуществляющих
ных, но и иностранных инвестиций в агропромыш- инвестиции. Такие лица могут быть из Республики
ленный комплекс и расширению возможностей их или из иностранных государств. При этом особое
эффективного использования остается одной из ак- внимание следует уделить привлечению инвестотуальных задач.
ров, которые в настоящее время участвуют в форШведский экономист, политик и писатель мировании инвестиционного процесса в агропроКлас Эклунд сказал, что «инвестиции — это то, что мышленном комплексе.
нужно сделать завтра, чтобы иметь больше условий
Необходимо расширить масштабы текущего
для потребления в будущем». «Некоторые из них ограниченного числа банков. Для этого необхосейчас являются неиспользуемыми потребитель- димо создать для них правовые и экономические
скими товарами, а другие — ресурсами для расши- условия. В то же время необходимо создать финанрения производства», — сказал он.
сово-кредитные учреждения, поддерживающие агПо Ф.С. Тумусову, «инвестиции» - это затраты ропромышленный комплекс, в том числе сельские
на строительство, расширение или реконструкцию кредитные союзы или кооперативы, и развивать их
и техническое перевооружение основных и оборот- деятельность. Создана правовая база для таких креных средств.
дитных организаций. 20 апреля 2022 года ПрезиЛ. И. Павлова интерпретирует инвестиции как дент Республики Узбекистан подписал Закон «О
процесс использования всех материальных, трудо- небанковских кредитных организациях и микрофивых и финансовых ресурсов, направленный на уве- нансовой деятельности». Настоящий Закон усталичение капитала, расширение производства, мо- навливает следующие правила:
дернизацию и техническое перевооружение. То
 расширение источников финансирования
есть, по его мнению, инвестиции осуществляются с деятельности небанковских кредитных организацелью выгодного размещения капитала.
ций;
Экономисты нашей страны также определили
 Повышение доступности финансовых
понятие инвестиций, одно из которых гласит, что услуг, в том числе создание правовой базы для
«Инвестиции – это сумма расходов на все отрасли предоставления исламских финансовых услуг микэкономики в виде долгосрочных вложений во все рофинансовыми организациями;
виды собственности и интеллектуальной собствен Установить возможность тестирования ноности». Это определение понятия инвестиций под- вых финансовых услуг в «регулятивной тестовой
черкивает, что инвестиции являются долгосроч- среде»;
ными инвестициями.
 снижение регулятивной нагрузки в резульПо мнению экономиста Н.Х. Хайдарова, «ин- тате применения пропорционального регулировавестиции — это использование хозяйственных и ния деятельности небанковских кредитных органиинтеллектуальных активов физических и юридиче- заций;
ских лиц, независимо от форм собственности, либо
 Совершенствование системы защиты прав
хозяйствующего субъекта в рамках закона».
потребителей от услуг небанковских кредитных орТакже экономисты нашей страны Д. Гозибеков ганизаций.
и Т.М. Каралиев определяют инвестиции как все
На этой основе можно увеличить приток инвевиды имущества и интеллектуальных благ, прино- стиций в агропромышленный комплекс за счет сосящие доход (прибыль) или общественные блага и здания и развития сельских кредитных союзов или
вовлекаемые (расходуемые) в предприниматель- кооперативов. Они предпочитают быть некоммерскую, хозяйственную деятельность, не запрещен- ческой, некоммерческой кредитной организацией.
ную государством.
Поэтому они нуждаются в льготной экономической
В дальнейшем построить материально-техни- помощи со стороны государства. Эта помощь моческую базу сельского хозяйство на необходимом жет быть оказана на основе следующих государуровне, повысить знания, навыки, опыт трудовых ственных программ, направленных на развитие
ресурсов. Для повышения эффективности инвести- сельского хозяйство:
ций необходимо продолжить пути повышения эф «Решение продовольственной проблемы»;
фективности инвестиций. Для развития сельского
 «Развитие ирригации и мелиорации»;
хозяйство, прежде всего, необходимо добиться
 «Оздоровление сельской фауны, флоры и
своевременного поступления инвестиционных
экологии»;
средств, выделяемых из государственного и мест «Развитие новых рабочих мест, сокращеных бюджетов. В то же время сектор должен удение
безработицы»;
лять особое внимание тому, чтобы в результате эко «Разработка программы «Знания и
номического роста выделялось больше средств для
навыки»
в целях подготовки квалифицированных
будущих инвестиций в деятельность предприятий.
специалистов в сельской местности»;
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 «Развитие социальной сферы на селе» и занных условий, в первую очередь, у предпринимателей отрасли, а также государственные и негосудругие.
Кроме того, необходимо ввести систему госу- дарственные учреждения.
Вновь созданные сельские кредитные кооперадарственных субсидий и гарантий на индивидуальные средства во вновь создаваемых сельских кре- тивы должны иметь правовой статус негосудардитных кооперативах. Желательно, чтобы 35-45% ственного некоммерческого финансового учреждеуставного капитала создаваемых сельских кредит- ния. Их основная цель состоит не в получении выных кооперативов формировалось за счет льготных годы от предоставленного в пользование капитала,
и беспроцентных кредитов государства. Государ- а в улучшении условий получения кредита, что позственное вмешательство в процесс создания сель- волит развивать сельскохозяйственное производских кредитных кооперативов целесообразно огра- ство и обслуживание фермерских хозяйств. Такие
кооперативы гарантируют ссуды своих членов на
ничить:
 Законодательные органы республики со- основании их обязательств, т. е. на общественных
здают правовую базу для полноценной деятельно- началах, своевременно страхуют ссуды, собирают
взносы со своих членов и осуществляют другие
сти этих кооперативов в стране и за рубежом;
 создание государством благоприятных экономические отношения. Потому что каждый
условий для развития исследований по научно-ме- член кооператива имеет один голос, независимо от
их взноса в фонд.
тодическим проблемам этих кооперативов;
Основными принципами сельской кредитной
 привлечение к их организации зарубежных
кооперации
должны быть:
специалистов и последовательное содействие мест
рядом
с потребителем для чего он может
ным специалистам в изучении передового опыта забыть
организован
и действовать на территории
рубежных стран.
Руководителям и специалистам государствен- фермерских объединений. Это обеспечит присоных органов следует проводить активную поли- единение фермеров, фермеров, подрядчиков, друтику, направленную на популяризацию и разъясне- гих предприятий и населения;
 привлекать своих членов к ответственноние через все средства массовой информации преимуществ вновь создаваемых СКР, оказывать сти по обязательствам кредитного кооператива в
неограниченном размере на общественных начапомощь в их организации на практике.
Для создания кредитных кооперативов в сель- лах;
 вступительный взнос в кооператив и разской местности необходимо выполнение следуюмер паев не слишком велики, прибыль направлящих условий и создание благоприятной среды:
 наличие доверия и уважения к руководите- ется на формирование неделимого и резервного
лям и специалистам сельскохозяйственных пред- фондов кооператива;
 установление неделимого имущества, явприятий, а также трудоспособного населения в данляющегося экономической основой кооператива,
ном финансово-кредитном учреждении;
 высокий уровень финансового благополу- установление минимального размера этого имущечия населения для активного участия в деятельно- ства;
 использовать полученные займы только на
сти данного финансово-кредитного учреждения
свидетельствует о наличии у населения свободных цели, указанные в Уставе;
• Наличие органов управления и их деятельденежных средств;
ность
на общинной основе.
 финансовая поддержка этой идеи, обеспеНа
основе этих принципов должен быть разрачивающая развитие кредитования предприятий
сельского хозяйство, особенно фермерских и дех- ботан Устав сельского кредитного кооператива.
канских хозяйств, малых предприятий всех уров- Устав в полной мере отражает все вопросы, обеспеней государственной власти и других организаций, чивающие эффективность деятельности коопераи наличие благожелательного отношения к ней. По- тива. Это сильный, юридический документ. При
тому что создание сельских кредитных кооперати- этом, не приближаясь к содержанию Устава, мы
вов обеспечит развитие свободной конкуренции на подходим к нему только с точки зрения совершенфинансовом рынке, который занимается кредитова- ствования кредитования сельского хозяйство.
Каждый член «Сельского кредитного кооперанием сельскохозяйственного производства;
тива»
должен оплатить вступительный взнос. Юри наличие кадров, специалистов на селе в той
дическое
и физическое лицо, уплачивающее его,
мере, в какой кредитные кооперативы могут удовлетворить потребность в квалифицированных кад- становится членом кооператива.
Подводя итог вышеизложенному, можно сдерах;
 формирование социально-экономической лать вывод, что деятельность «Сельского кредитсреды для создания новых кредитных кооперативов ного кооператива» будет способствовать развитию
деятельности участников аграрного сектора, повыв сельской местности на уровне спроса и др.
Поэтому для ускорения положительного реше- шению уровня использования их финансовых рения вопроса о создании кредитной кооперации в сурсов. Доход, полученный «Сельским кредитным
сельской местности необходимо уделить особое кооперативом» в результате своей деятельности,
внимание скорейшему формированию вышеука- используется для формирования его неделимого и
резервного фонда. Целью формирования такого ре26
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зервного фонда является, прежде всего, привлече4. Лоренс ДЖ. Гитман. Майкл Д. Джонк. “Осние средств для покрытия убытков, которые могут новы инвестирования”.- М.: Издателство “Дело”
возникнуть в результате совместной деятельности, 1997г. – 10-40 с.
т. е. снижение риска солидарной ответственности.
5. Рустамова И.Б. Исследование эффективноКроме того, этот фонд послужит надежным резер- сти привлечения инвестиций в малом и среднем
вом в период экономического кризиса и рецессии, бизнесе. Дисс. канд.экон.наук. -Т.: 2000. 245 с.
обеспечив устойчивую работу «Сельского кредит6. Саматов Г.А ва бошқалар. Инвестирование
ного кооператива» в будущем.
и проектний анализ. Учебное пособие. – Т.:
ТошДАУ. 2006. 228 с
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WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF HR MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Аннотация.
В данной статье показано, что комплексное развитие предприятий реального сектора напрямую
связано с эффективным управлением рабочими и служащими. Также описывается, как должен вести
себя руководитель и какие методы воздействия и меры использовать для направления сотрудников на
эффективную деятельность в интересах организации.
Abstract.
This article shows that the integrated development of enterprises in the real sector is directly related to the
effective management of workers and employees. It also describes how the leader should behave and what methods
of influence and measures to use to direct employees to effective activities in the interests of the organization.
Ключевые слова: реальный сектор, фактор, рабочие и служащие, эффективность, персонал, методы управления, формы и методы.
Keywords: real sector, factor, workers and employees, efficiency, personnel, management methods, forms
and methods.
Успех радикальных реформ в новом Узбекистане напрямую связан с лояльностью, целеустремленностью, инициативностью, знаниями и опытом
людей, работающих на разных уровнях и уровнях,
а также их эффективным управлением.
Общее развитие предприятий реального сектора во многом будет зависеть от многих факторов,
влияющих на эффективное управление рабочими и
служащими. В ряде случаев одной из основных задач в управлении является определение того, как

должен вести себя руководитель и какие методы
воздействия он должен использовать, направляя
поведение людей разного характера для достижения целей предприятия.
Как сказал Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев: "Определяя наиболее важные перспективы и приоритеты экономического развития
нашей страны, мы должны уделять особое внимание росту внутреннего спроса. В целях расширения
спроса необходимо развитие социальной сферы,
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дальнейшее Повышение заработной платы заклюПри анализе действий в соответствии с требочается в том, чтобы уделить особое внимание раз- ваниями принципов управления было выявлено невитию сферы услуг, инфраструктуры, реализации сколько недостатков. В частности, во многих слутранспортно-коммуникационных проектов» [1,5 чаях нарушался принцип «разделения труда». Внис.].
мание
одного
рабочего
или
служащего
Реформы в экономической и политической си- сосредоточено на 7-10 предметах. Это, как указыстемах Узбекистана не только создают большие вал французский ученый Анри Файоль, отрицавозможности для одного человека, его благососто- тельно сказывается на производительности их
яния, но и ставят ряд новых задач и вызовов. Новая труда, так как принцип требует, чтобы количество
эпоха требует больших перемен во всех сферах предметов было 7-8.
жизни человека. Эти изменения коснулись не
Очевидно преобладание «автократического»
только науки, техники и технологических процес- стиля руководства. Такая ситуация отражает ситуасов, но и мышления, мировоззрения и мировоззре- цию в организациях класса «Х» профессора Альния людей. Для многих организаций процесс мед- берта Эшпая. Организации, относящиеся к этому
ленных эволюционных изменений невозможен из- классу, могут впадать в кризис из-за влияния сильза нехватки ресурсов (финансовых, временных и ной, быстро меняющейся внешней среды, что обужесткого управления). Поэтому для восстановле- словлено «динамическим барьером».
ния эффективности многих предприятий можно исОсновной целью наших исследований на пропользовать только метод революционных преобра- мышленных предприятиях является управление разований - реформировать всю организацию (орга- бочими и служащими путем изучения уровня мотинизационную структуру, технологическую базу, вации. это анализ жести. С этой целью были разраштатное расписание). [9] Эффективная реализация ботаны и розданы респондентам специальные
этих задач зависит от многих факторов. В частно- тестовые вопросы для изучения уровня удовлетвости, в условиях продолжающегося мирового фи- рения пяти категорий потребностей людей.
нансово-экономического кризиса обеспечение экоАнализируя результаты, видим, что уровень
номической эффективности предприятий за счет удовлетворения первичных потребностей на простимулирования внутреннего рынка напрямую свя- мышленных предприятиях составил 44,5%. Это
зано с управлением там наемными работниками. означает, что для удовлетворения физиологических
Управление персоналом – это изменение ценностей потребностей рабочих и служащих необходимо
личности, требующее изменения знаний и навыков усилить контроль за качеством подаваемой на
работника. Управление персоналом направлено на кухне пищи, размером заработной платы руководповышение качества рабочей силы.
ства. Целесообразно принять меры к отдыху во
Понятно, что совершенствование управления время работы и в выходные дни.
и эффективное использование персонала на предУровень удовлетворения потребности в безприятиях является одной из актуальнейших задач опасности и уверенности в завтрашнем дне работэкономической науки на сегодняшний день.
ников и рабочих промышленных предприятий соИсследования на промышленных предприя- ставляет 76 %, что говорит о высоком уровне уветиях - социальные опросы, социальный мониторинг ренности людей в завтрашнем дне. Это означает,
и др. - показали, что предприятия имеют непосред- что руководство промышленных предприятий заственное влияние на уровень использования работ- ботится о своих сотрудниках.
ников и рациональное управление ими. При анаДелая вывод по результатам исследования,
лизе управления работниками на предприятиях можно сказать, что промышленные предприятия
было установлено, что на промышленных предпри- являются основным и первичным звеном эконоятиях в основном используются организационно- мики на всех и на всех этапах развития общества.
командные и экономические методы управления. В Безусловно, повышение уровня укомплектованночастности, в 2019-2021 годах ежегодно принима- сти персоналом на конкретном предприятии будет
лось от 250 до 300 приказов и директив, касаю- зависеть от формы и методов его управления, его
щихся различных аспектов деятельности предприя- масштабов и специализации. В целом предприятия,
тия. 55-65% из них основаны на организационно- основанные на различных формах собственности,
командных методах, 20-25% на экономических ме- существующих в нашей экономике, имеют сходтодах, 15-18% на социально-психологических ме- ства и различия между собой. Сходство заключатодах.
ется в том, что любое предприятие осуществляет
На первый взгляд организационно-командный определенную деятельность, связанную с произметод управления кажется ошибочным, но в усло- водством товаров, товаров, услуг или услуг.
виях нынешней пандемии этот метод управления Именно тогда выражается его основная цель и мисоптимален. Потому что в таких случаях целесооб- сия. Поэтому, независимо от их формы и вида, осразно переходить на высокоцентрализованную си- новой обеспечения их рабочей силой является факстему управления. Однако необходимо также свое- тор, управляющий технологическими процессами,
временно и эффективно использовать экономиче- - человеческий фактор.
ские и социально-психологические методы. Эти
Эффективность и результативность работы
методы также очень помогают в повышении эффек- промышленных предприятий во многом напрямую
тивности управления персоналом.
связаны с планированием и эффективным использованием персонала на предприятии. В этом
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Анотація.
У статті автор розглядає актуальне питання, яке стосується визначення правового статусу внутрішньо переміщених осіб. Автор розкриває питання в контексті аналізу норм національного законодавства та відповідних міжнародних документів. У своїй роботі автор доходить до висновку, що внутрішньо переміщені особи мають спеціальні права, обов’язки та гарантії, що свідчить про те, що статус
такої категорії населення є спеціальним. Автор формує положення щодо напрямків покращення регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб.
Abstract.
In the article the author considers the topical issue concerning the determination of the legal status of
internally displaced persons. The author reveals the issues in the context of the analysis of national legislation
and relevant international documents. In his work, the author concludes that internally displaced persons have
special rights, responsibilities and guarantees, which indicates that the status of this category of population is
special. The author formulates provisions on ways to improve the regulation of the legal status of internally
displaced persons.
Ключові слова: конституційно-правовий статус, внутрішньо переміщена особа, спеціальний правовий статус, істотні умови правового статусу внутрішньо переміщеної особи, державні гарантії, додаткові права.
Keywords: constitutional and legal status, internally displaced person, special legal status, essential
conditions of legal status of internally displaced person, state guarantees, additional rights.
Починаючи з 2014 року Україна перебуває в
складних геополітичних та соціально-економічних
реаліях, які були спричинені агресією Російської
Федерації та її подальшою окупацією території
Криму та окремих районів Донецької і Луганської
областей. 24 лютого 2022 року Російська Федерація
розпочала повномасштабну війну на території незалежної держави України. Внаслідок збройної
агресії окупантів, з метою збереження свого життя,
більше 6,5 мільйонів осіб (станом на 13 квітня 2022
року) були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку у більш безпечних регіонах
України, які не мають державного кордону з
Російською Федерацією та Білорусією. Тож в умовах, в яких наразі перебуває Україна, актуальним є
питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО).
Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
внутрішньо переміщеною особою є громадянин
України, іноземець або особа без громадянства, яка
перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні,
яку змусили залишити або покинути своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру [1]. У трьох

перших редакціях цього Закону, які були чинними
від 22 листопада 2014 року до 12 січня 2016 року,
внутрішньо переміщена особа визначалась як «громадянин України, який постійно проживає в
Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, масових порушень прав людини та
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру».
Порівнючи два зазначені нормативно-правові
акти можемо зазначити, що законодавець розширив
коло осіб, які можуть набувати статусу внутрішньо
переміщеної особи. Окрім громадян України такими суб'єктами стали іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах.
Відповідно до проаналізованого вище визначення можемо виділити істотні умови, за наявності
яких особа може набути такого статусу:
1) внутрішньо переміщеною особою може
бути лише фізична особа;
2) такі особи мають громадянство України, або
перебувають і постійно проживають на території
України на законних підставах та мають на це
право;
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3) таке переміщення є внутрішнім, тобто має суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єдвідбуватись виключно у межах державного кор- нанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок
дону України;
внутрішнього переміщення;
4) підставою переміщення особи в межах дерінформацію про долю та місцезнаходження
жавного кордону є уникнення негативних наслідків зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдбезпечні умови життя і здоров’я;
них проявів насильства, порушень прав людини та
достовірну інформацію про наявність загрози
надзвичайних ситуацій природного чи техноген- для життя та здоров’я на території її покинутого
ного характеру
місця проживання, а також місця її тимчасового поНаціональне та міжнародне законодавство селення, стану інфраструктури, довкілля, забезпедещо по різному формулює істотні умови право- чення її прав і свобод;
вого статусу внутрішньо переміщеної особи. Зостворення належних умов для її постійного чи
крема, порівнюючи ЗУ «Про забезпечення прав і тимчасового проживання;
свобод внутрішньо переміщених осіб» та Керівні
оплату вартості комунальних послуг, елекпринципи Організації Об’єднаних Націй з тричної та теплової енергії, природного газу в
внутрішнього переміщення знаходимо декілька місцях компактного поселення ВПО (містечках із
значних відмінностей [2].
збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах,
По-перше, в Україні правовий статус ВПО будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, гонабувається виключно індивідуально, натомість у телях тощо) за відповідними тарифами, встановлеміжнародному праві таким статусом можуть ними на такі послуги та товари для населення;
наділятися певні групи осіб.
забезпечення органами державної виконавчої
По-друге, у зв'язку з веденням в Україні широ- влади, органами місцевого самоврядування та
комасштабної війни національне законодавство як суб’єктами приватного права можливості безоплатодну з причин для внутрішнього переміщення гро- ного тимчасового проживання (за умови оплати
мадян передбачає стан окупації в населених пунк- особою вартості комунальних послуг) протягом
тах, де особи проживають. Якщо у Керівних прин- шести місяців з моменту взяття на облік
ципах не встановлений чіткий перелік підстав пе- внутрішньо переміщеної особи;
реміщення, оскільки передбаючаються і інші
для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю,
підстави, то в національних нормативно-правових осіб похилого віку цей термін може бути продовактах такий список підстав є вичерпним.
жено; сприяння у переміщенні її рухомого майна;
На рівні Конституції та інших законів в
сприяння у поверненні на попереднє місце
Україні закріплена заборона дискримінації. проживання; забезпечення лікарськими засобами у
Відповідно до статті 24, громадяни мають рівні випадках та порядку, визначених законодавством;
конституційні права і свободи та є рівними перед
надання необхідної медичної допомоги в дерзаконом. Не може бути привілеїв чи обмежень за жавних та комунальних закладах охорони здоров’я;
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійвлаштування дітей у дошкільні та загальноних та інших переконань, статі, етнічного та соціа- освітні навчальні заклади; отримання соціальних та
льного походження, майнового стану, місця прожи- адміністративних послуг за місцем перебування;
вання, за мовними або іншими ознаками [3]. У Запроведення державної реєстрації актів цивільконі України «Про забезпечення прав і свобод ного стану, внесення змін до актових записів цивнутрішньо переміщених осіб» така вимога закріп- вільного стану, їх поновлення та анулювання за
лена у статті 14, де вказано, що внутрішньо перемі- місцем перебування; безкоштовний проїзд для добщені особи користуються тими ж правами і свобо- ровільного повернення до свого покинутого
дами відповідно до Конституції, законів та міжна- постійного місця проживання у всіх видах грородних договорів України, як і інші громадяни мадського транспорту у разі зникнення обставин,
України, що постійно проживають в Україні. Забо- що спричинили таке переміщення;
роняється їх дискримінація при здійсненні ними
отримання гуманітарної та благодійної допобудь-яких прав і свобод на підставі, що вони є моги та інших прав [1].
ВПО[1].
Варто зазначити, що цей перелік не є вичерпАналізуючи питання правового статусу такої ним. Зокрема, законами України, Конституцією
категорії населення є необхідним визначити права, України та чинними міжнародними договорами та
обов’язки та гарантії, які є характерними виключно актами, згода на обов'язковість яких буде надана
для цієї категорії населення.
Верховною Радою України, можуть доповнюватися
Прав та обов'язки ВПО визначені у Законі права ВПО для більш повного регулювання їх
України «Про забезпечення прав і свобод соціального, політичного та економічного становнутрішньо переміщених осіб». Відповідно до ча- вища в державі.
стини 1 статті 9 внутрішньо переміщені особи маНатомість частина 2 цієї статті встановлює
ють право на:
обов'язки таких осіб, зокрема:
єдність родини;
дотримуватися Конституції та законів Украсприяння органами державної виконавчої їни, інших актів законодавства;
повідомляти про зміну місця проживання струвлади, органами місцевого самоврядування та
ктурний підрозділ з питань соціального захисту на-
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селення районних, районних у місті Києві держав- особи є наявність реєстрації місця проживання на
них адміністрацій, виконавчих органів міських, території, де виникли обставини, що спричинили
районних у містах (у разі утворення) рад за новим внутрішнє переміщення. Тобто, лише після прохомісцем проживання протягом 10 днів з дня при- дження даної процедури та отриманням відповідбуття до нового місця проживання;
них документів особа набуває спеціального правоу разі виявлення подання внутрішньо перемі- вого статусу [1].
щеною особою завідомо неправдивих відомостей
для отримання довідки про взяття на облік відшкоВисновки
дувати фактичні витрати, понесені за рахунок дерОтже, можна зробити висновок, що конститужавного та місцевих бюджетів у результаті реаліза- ційно-правовий статус ВПО є спеціальним. Це проції прав, передбачених цим Законом та інші являється у тому, що держава гарантує таким грообов’язки, які закріплені в законах України та Кон- мадянам реалізацію додаткових соціально-економіституції [1].
чних, політичних та особистих прав, зокрема: 1)
Варто зазначити, що ВПО мають певні врегулювання проблем з забезпеченням місця прообов’язки, які не поширюються на всіх громадян живання для ВПО; 2) надання медичної допомоги
України, іноземців та осіб без громадянства, які пе- ВПО; 3) соціальне забезпечення дітей вимушених
ребувають в Україні на законних підставах.
переселенців у питаннях освіти й науки; 4) надання
Положення про гарантії дотримання прав, сво- ВПО усього загального та спеціального переліку
бод та інтересів ВПО врегульовані Законом Укра- соціальних та адміністративних послуг державїни «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо ними органами у встановленому законом порядку
переміщених осіб». Зокрема, Україна гарантує щодо будь-яких питань, які стосуються їхніх прав
вжиття усіх можливих заходів передбачених зако- та інтересів; 5) вирішення питань стосовно забезпенодавством України, а також міжнародними дого- чення ВПО права на повернення до свого місця реворами, згода на обов’язковість яких надана Верхо- єстрації з метою фактичного проживання там; 6) навною Радою України щодо захисту та дотримання дання соціальних виплат і соціальної допомоги. Окправ і свобод ВПО, створення умов для добровіль- рім того, державою встановлено обов’язки, які
ного повернення таких осіб до покинутого місця дотримання яких стосується лише ВПО.
проживання або інтеграції за новим місцем прожиОскільки формуванням спеціального правовання в Україні. Зокрема, ВПО гарантується:
вого статусу держава почала займатися з виникнензахист від примусового внутрішнього перемі- ням реальної потреби, національне законодавство
щення та примусового повернення на попереднє мі- та органи державної влади не були готові до його
сце проживання; облік ВПО;
фактичної реалізації. Наразі Україна активно прареєстрація місця проживання ВПО;
цює над наданням додаткових прав й гарантій, які
забезпечення прав ВПО на отримання докуме- мають полегшити процес зміни місця проживання
нтів, що посвідчують особу та підтверджують гро- та отримання такого спеціального статусу, яке момадянство України, або документів, що посвідчу- гло б хоч частково компенсувати всі незручності,
ють особу та підтверджують її спеціальний статус;
які були спричинені ВПО.
забезпечення реалізації прав зареєстрованих
Більш повне регулювання правового статусу
ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, загаль- ВПО, особливостей їх соціального та економічного
нообов’язкове державне соціальне страхування, со- забезпечення в умовах широкомасштабної війни
ціальні послуги, освіту;
має бути одним з основних напрямків діяльності
забезпечення виборчих прав ВПО;
держави.
забезпечення реалізації прав зареєстрованих
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Анотація
На сьогодні грабежі є одними з найбільш тяжких злочинів проти власності. Вони становлять особливу небезпеку для суспільства, оскільки посягають на суспільні відносини не лише у сфері власності, але
й у сфері охорони життя чи здоров’я людини. При цьому підвищена суспільна небезпека та резонанс цих
злочинів виникає у зв’язку з відкритим, незаконним та насильницьким нападом на особу з метою заволодіння її майном.
За даними офіційної статистики аналітичного порталу «Слово і Діло» зафіксовано 27199 кримінальних правопорушень за ст. 186 Кримінального кодексу України у 2016 р., 18130 – у 2017 р., 13838 – у 2018 р.,
11160 – у 2019 р. та 7492 – у 2020 р. Незважаючи на тенденцію зменшення зареєстрованих кримінальних
правопорушень, має місце поступове збільшення кількості кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до суду: у 2016 р. цей показник склав 22,1%, у 2017 р. – 34,4%, у 2018 р. – 40,1%, у
2019 р. – 46,2% та у 2020 р. – 32,8%. Незважаючи на збільшення кримінальних правопорушень, за якими
провадження направлені до суду, цей показник складає менше половини облікованих кримінальних правопорушень, та вимагає покращення. У зв’язку з цим потребує суттєвого удосконалення методика розслідування грабежів, а тому зазначене зумовлює актуальність дослідження.
Abstract
Today, robberies are one of the most serious crimes against property. They pose a particular danger to society, as they encroach on public relations not only in the sphere of property, but also in the sphere of protection of
human life or health. At the same time, the increased public danger and resonance of these crimes arises in connection with the open, illegal and violent attack on a person in order to seize his property.
According to the official statistics of the analytical portal “Word and Deed” recorded 27,199 criminal offenses under Art. 186 of the Criminal Code of Ukraine in 2016, 18130 - in 2017, 13838 - in 2018, 11160 - in 2019
and 7472 – in 2020. Despite the trend of decreasing registered criminal offenses, there is a gradual increase in
the number criminal offenses for which proceedings are sent to court: in 2016 this figure was 22.1%, in 2017 34.4%, in 2018 - 40.1%, in 2019 - 46.2 % and in 2020 – 32.8%. Despite the increase in criminal offenses brought
to court, this figure is less than half of the recorded criminal offenses and needs to be improved. In this regard,
the method of investigating robberies needs to be significantly improved, and therefore this determines the relevance of the study.
Ключові слова: грабіж, злочинець, кримінальне правопорушення, методика, суд, оперативно-розшукові дії
Key words: robbery, criminal, criminal offense, methodology, court, operative-search actions
Криміналістична характеристика злочинів серед криміналістичних вчень, що розвиваються,
привертає увагу теоретиків і практиків, без якої методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики у відповідному відношенні втрачає
зміст.
Успішне розслідування грабежів значною
мірою залежить від постійного удосконалення методів та засобів розслідування кримінальних правопорушень та швидкого їх впровадження в практику
правоохоронних органів. Розроблені наукою

обґрунтовані криміналістичні рекомендації та
відповідність їх сучасним потребам практики є основою побудови криміналістичної методики, яка
забезпечує оптимальну організацію розслідування
окремих видів злочинів.
Слід зауважити, що криміналістична характеристика злочинів є невід’ємним елементом криміналістичної методики, яка дозволяє визначити
сутнісні елементи вчинення злочину (предмет злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, час,
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місце, обстановку вчинення злочину, слідову кар- прийоми законного впливу на особу, яку допитутину, особу злочинця та ін.), а відтак – бути ваго- ють. Отже, допит слід розглядати як спілкування
мою частиною для успішного розслідування зло- слідчого з особою, яку допитують, у ході якого на
чинів у нашій державі.
основі встановленого психологічного контакту,
Необхідно зазначити, що питання з приводу шляхом застосування тактичних прийомів керуюсамого поняття та змісту криміналістичної характе- чого впливу досягається основна мета – отримання
ристики злочинів викликають дискусії в науковому повних і достовірних свідчень [5, с.38].
середовищі. Однак, очевидним є те, що під криДопит підозрюваного – це слідча (розшукова)
міналістичною характеристикою злочину ро- дія, змістом якої є одержання даних від особи, яка
зуміють певну сукупність відомостей про ознаки має статус підозрюваного з приводу обставин, що
злочину, які включають в себе характеристику стали підставою для її затримання або застосування
особи злочинця, потерпілого, способу його вчи- запобіжного заходу, а також отримання іншої іннення, предмету злочинного посягання, слідової формації, яка має доказове чи інше значення для
картини, при цьому всі ці та інші відомості про зло- розслідування [6, с. 460].
чин мають значення для побудови та перевірки
Передусім, розглянемо тактичні умови, які
слідчих версій та шляхів розслідування злочинів, а сприяють успішному проведенню допиту підотакож попередження злочинів в майбутньому.
зрюваного та безпосередньо впливають на ефекУ криміналістичній науці особа злочинця є од- тивність розслідування кримінальних правопоруним із важливих структурних елементів кри- шень, зокрема і грабежу.
міналістичної характеристики злочинів, на рахунок
На результативність допиту підозрюваного
якого існують різні погляди вчених.
суттєво впливають організаційно-підготовчі заходи
Відтак, єдиної думки з приводу розуміння сутдо його проведення. Ретельна і всебічна підготовка
ності та поняття особи злочинця у криміналістич- до допиту є необхідною умовою отримання
ній науці наразі не має. Це поняття повинно вихо- найбільш повних та об’єктивних показань. При
дити як з наявних у особи злочинця стійких психо- плануванні слідчий прогнозує поведінку підофізичних та емоційних характеристик та зрюваного на допиті, а також можливість виникособливостей, так й з існуючих соціально-демо- нення різних ситуацій допиту та їх зміни під час
графічних особливостей, які перебувають у логіч- його проведення. Тобто, планування допиту передному взаємозв’язку.
бачає прогнозування можливих реакцій допитуваВ криміналістиці до вербальних відносяться ного на той чи інший доказ та можливі зміни його
такі слідчі (розшукові) дії, в результаті проведення поведінки в процесі допиту. Відсутність плаяких одержується інформація зі слів осіб, напри- нування або неналежна підготовка до допиту не
клад, у процесі допиту [3, с. 225]. Як зазначають сприяють досягненню мети допиту, тим самим приА.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський та Я.В. Кузь- зводять до необхідності проведення додаткових
мічов, вербальні слідчі дії здійснюються з метою слідчих (розшукових) дій.
отримання особистої інформації у її носіїв шляхом
Успішність допиту також багато в чому залемовного спілкування, також здійснюється фіксація жить від місця і обстановки його проведення. Позирукописно, схемами, малюнками, язиком жестів й тивний вплив на показання підозрюваного справляє
міміки. При проведенні цих дій вирішуються такі спокійна, безконфліктна обстановка допиту. Зазназавдання: отримання вихідних даних; перевірка на- чимо, що обстановка проведення допиту – важлиявної в справі інформації; уточнення, конкретиза- вий психологічний фактор, який не можна не врація, доповнення наявної в справі інформації; вста- ховувати під час його проведення, оскільки в
новлення протиріч в показах однієї і тієї самої кабінеті слідчого допитувані особи можуть розгуособи (різних осіб, а також раніше допитаних з од- битися, занервувати, злякатися, що може ускладного і того питання); фіксація зібраних відомостей; нити процес отримання від них достовірної інфорвиявлення й викриття брехні; ідентифікація та мації. Створення комфортних умов сприяє адаптавпізнання; перевірка слідчих версій [4, с. 140].
ції до обстановки допиту і усуненню небажаних
Допит при розслідувані грабежів є обов’язко- станів психіки допитуваного.
вою і найпоширенішою слідчою дією. Допит як
На думку М.І. Порубова, у кабінеті повинен
процесуальна діяльність є формою реалізації так- працювати тільки один слідчий. Також там повинні
тичних, психологічних та інших прийомів і засобів
знаходитись тільки ті особи, присутність яких є
розслідування для отримання, дослідження, фіксу- обов’язковою. У цьому закладений глибокий псивання і перевірки показань особи, яку допитують, хологічний підтекст [7, с. 81]. При цьому необхідно
щодо розслідуваної події. Процес спілкування під прибрати речі, які можуть відвернути увагу допитучас допиту регулюється законодавством (п. 6 ч. 1 ваного, посадити його подалі від вікна, виключити
ст. 56, п. 2 ч. 5 ст. 69, ч. 2 ст. 95, ст. 224, ч.2, ч. 3 ст. присутність сторонніх осіб, телефонні розмови і
256 КПК України й ін.) та окреслюється науково- т.ін., щоб підозрюваний міг зосередитися на предобґрунтованими та практично закріпленими реко- меті допиту [37, с. 28].
мендаціями [2].
На наш погляд, у кожному конкретному
Ці рекомендації реалізуються за допомогою випадку місце і обстановка проведення допиту повідповідної програми, тобто методики допиту, в винні визначатися слідчою ситуацією, характером
якій організуюча роль слідчого полягає в умінні керувати тактикою спілкування, використовуючи
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учиненого злочинного діяння, а також наявною ін2) збудження у допитуваного інтересу до
формацією про психологічний та емоційний стан спілкування і його результатів – повідомлення про
підозрюваного.
виявлені та наявні докази, наголошення при допиВажливу роль у виборі тактики допиту відіграє тах підозрюваного (обвинуваченого) на пом’якшустать особи, з якою проводиться допит. Для осіб ючих вину обставинах, і т.ін.;
жіночої статі велике значення має емоційна сторона
3) збудження емоційного стану шляхом звертого чи іншого явища, взаємовідносини між нення до почуттів честі, сорому, жалю. Такі
людьми, їх цікавлять деталі та сам процес спілку- прийоми найбільш ефективні при відмові від свідвання, тому саме ці особливості необхідно врахо- чень, при допитах осіб, що знаходяться в стані девувати при проведенні їх допиту [8, с. 76]. Осіб чо- пресії, апатії та ін.;
ловічої статі цікавить, насамперед, доказовість,
4) дія позитивними якостями особи слідчого,
логіка, факти. Для них важливим є результат, сам судді – ввічливістю, справедливістю, доброзичлипроцес спілкування їх майже не цікавить. А тому вістю. Спроби принизити, образити, зачепити самочоловікам (хлопцям), жінкам (дівчатам) у процесі повагу допитуваного створюють смисловий і
спілкування слід подавати інформацію з певними емоційний бар’єри, а не стимулюють відвертість,
відмінностями.
яка сприяє психологічному контакту [9, с. 69].
Ми вважаємо правильним поділ аналізованої
Розвиваючи зазначені підходи науковців, на
слідчої дії на наступні етапи:
основі одержаних емпіричних даних та аналізу кри1) підготовчий етап, на якому здійснюється по- міналістичної науки пропонуємо наступні рекоменпереднє вивчення та аналіз обставин злочину. З ме- дації щодо проведення допиту як вербальної
тою вивчення особистості підозрюваного встанов- слідчої дії при розслідуванні грабежів:
люються відомості про його професію, освіту,
1. Однією з важливих умов встановлення псиумови праці, спосіб життя, інтереси, поведінку в ко- хологічного контакту є вміння слухати. Ніщо так не
лективі тощо;
привертає людину, а в даному випадку підозрюва2) встановлення психологічного контакту. На ного, як уважне та зацікавлене слухання. Цей факцьому етапі виробляється загальна лінія поведінки тор позитивно впливає на хід допиту, активізуючи
обох співрозмовників, визначаються такі пара- у підозрюваного прагнення до спілкування.
метри спілкування, як ритм, темп, невербальні за2. Незнайома обстановка може загальмувати
соби;
процеси мислення, що перешкоджатиме дачі підо3) головна частина допиту, завданням якої є от- зрюваним вичерпних показань. Створення комримання від допитуваного необхідної інформації,
фортних умов під час допиту є необхідним елеменуточнення і перевірка окремих деталей подій, а та- том не лише суто тактичного, а й морально-етичкож з’ясування причин суперечностей;
ного характеру, адже тільки вдало обрані слідчим
4) фіксація ходу та результатів допиту;
тактичні прийоми проведення допиту підозрюва5) аналіз та оцінка результатів допиту.
ного сприятимуть стимулюванню надання ним
Зупинимося більш детально на окремих аспек- правдивих показань щодо відомих йому фактів.
тах, зокрема, що стосуються встановлення психо3. Під час вивчення особи значну допомогу
логічного контакту, тобто такої прихильності до слідчому може надати спеціаліст-психолог. Психоспілкування, яка може призвести до найбільш ефек- лог може допомогти визначити особливості
тивних результатів. Саме за допомогою встанов- психічних процесів, властивостей і станів допитулення психологічного контакту відбувається спону- ваного, встановити риси характеру, інтелектуальні
кання допитуваного до повідомлення достовірної здібності, можливі зміни лінії поведінки тощо, а таінформації, надання правдивих свідчень.
кож рекомендувати способи та прийоми, за допомоПсихологічний контакт передбачає, як це гою яких можуть бути виявлені окремі психовидно власне з його найменування, певний вплив на логічні якості підозрюваного, запропонувати запипсихіку осіб під час спілкування. Психологічний тання, які доцільно поставити з метою
вплив при встановленні контакту може мати різні встановлення контакту та отримання важливої інформи і обумовлений низкою обставин. Загальним формації. Також психолог може допомогти зібрати
правилом обрання прийомів встановлення психо- матеріали для направлення на експертизу у випадку
логічного контакту є їх науковість, допустимість і підозри на неосудність або обмежену осудність
правомірність, тобто відповідність демократичним підозрюваного.
принципам судочинства, варіантність, ситуативна
4. Використання запитань різних видів (уточзалежність, емоційна спрямованість, відсутність нюючих, контрольних, деталізуючих, нагадуючих)
елементів прихованого і явного насильства.
допомагає слідчому отримати повні і такі, що
В юридичній літературі висловлені різні точки відповідають істині, показання. При цьому особзору щодо тактичних прийомів встановлення пси- ливу увагу потрібно звертати на формування запихологічного контакту. Так, Ф.В. Глазирін до прийо- тань – вони повинні мати чітку форму, бути доступмів встановлення психологічного контакту відно- ними і зрозумілими, не вживати складні терміни, не
сить наступні:
використовувати постановку запитань, що мають
1) звернення до логічного мислення допитува- елементи навіювання (навідні питання).
ного, що полягає в переконанні про неминучість
5. Необхідно критично оцінювати отриману
розкриття злочину, встановлення тих або інших під час допиту інформацію, співставляючи її з дофактів;
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казами та оперативно-розшуковими даними; акцен- злочин розкритим та навіть несприятливої, коли потувати увагу допитуваного на наявних у криміналь- терпілий своїми діями, у тому числі даванням неному провадженні доказах з метою попередження правдивих показань, перешкоджає встановленню
неправди, відмови від дачі показань, обмови і само- всіх необхідних обставин у кримінальному прообмови.
вадженні. Саме тому показання потерпілого не поЯк показує практика розслідування грабежів, винні мати переваг під час їх оцінки в якості доказів
показання, які дають підозрювані по розслідуваним перед іншими доказами та повинні бути перевірені
грабежам, в переважній більшості не відповідають й оцінені слідчим та прокурором критично. Прокудійсності. Причиною цього можуть бути умисне за- рор повинен контролювати повноту досудового
мовчування фактів, намагання ввести слідство в розслідування, що здійснює слідчий та не допусоману, або в силу об’єктивних чи суб’єктивних кати ситуації, коли слідчий віддає перевагу під час
причин допитуваний невірно висвітлює факти. У розслідування лише одній версії, керуючись покатаких випадках слідчий повинен намагатися подо- заннями потерпілого.
лати його негативну позицію, обравши правильну
Дискусійним питанням серед процесуалістів
тактику допиту.
та практиків є момент допиту потерпілого. Так,
Першим кроком у цьому напрямі повинно бути одні фахівці вважають доцільним допит позвернення до позитивних якостей допитуваного з терпілого у справах про грабежі варто проводити
метою критичної оцінки вчиненого ним, усвідом- якнайшвидше після події, оскільки потерпілий челення власної вини, а також невідворотності пока- рез свій хворобливий стан, а також із причини прирання за вчинене кримінальне правопорушення. родного процесу забування, може згодом не згадати
Крім того, слідчий повинен зосередити увагу на окремі деталі події або інакше оцінити причини
з’ясуванні можливих причин, що заважають підо- події, мотиви своєї поведінки, а також поведінки
зрюваному сказати правду. Для цього допит може осіб, які на нього напали [11, c. 22].
бути навіть перерваний, якщо необхідні дані не
Інші вчені пропонують враховувати те, що
були зібрані під час його підготовки.
факт викрадення майна, особливо у поєднанні з
Зрозуміло, що, намагаючись отримати прав- насильством або погрозою його застосування,
диві показання, неприпустимо тиснути на по- окрім завдання матеріальних збитків, може виклитерпілого, використовувати погрози, шантаж, за- кати у потерпілого стан сильного душевного хвилякування. Ці прийоми не лише не дадуть позитив- лювання та не рекомендують проводити допит
ного результату, а ще й більше ускладнять особи, яка знаходиться в стані хвилювання, розгубситуацію.
леності, пригніченості, крім виняткових випадків,
Тактико-психологічний вплив прийомів до- які не терплять зволікання [12, с. 357]. З урахуванпиту значно посилюється, якщо він здійснюється в ням стану потерпілого, його допит може бути прорамках тактичної операції, тобто проводиться в ведений через певний проміжок часу. При цьому,
комплексі з одночасним допитом двох та більше як зазначає Д. А. Патрелюк, нервове збудження поосіб, впізнанням, а також із різними оперативно- ступово зникне, а замість сумбурних емоційних
розшуковими заходами, послідовність яких зале- висловлювань потерпілий логічно і детально зможе
жить від конкретної слідчої ситуації.
розповісти про факт вчинення незаконного завоПоказання потерпілого відіграють важливе лодіння [13, с. 130].
значення для доказування в різних категоріях криОтже, проведення цієї слідчої (розшукової) дії
мінальних проваджень. Досить часто саме вони – дозволяє отримати найбільшу кількість відомостей,
єдиний прямий доказ вини підозрюваного.
які зможуть бути використані при визначенні поПотерпілий дає показання стосовно обставин, дальших напрямів розслідування. Саме тому її пощо підлягають доказуванню (ст. 91 КПК). Вчені трібно проводити невідкладно та якісно, намагаюслушно звертають увагу на те, що невід’ємною ча- чись висвітлити максимальну кількість інформації.
стиною показань потерпілого є його думки та при- В ході допиту потерпілого внаслідок вчинення грапущення, повідомлені ним під час допиту [10, с. бежу потрібно з'ясувати всі важливі обставини його
46]. Вказане є допустимим з огляду на те, що по- відносин з обвинуваченою особою до, під час і
терпілий у більшості випадків є очевидцем вчине- після вчинення злочину. Слідчий отримує від нього
ного кримінального правопорушення, безпосе- найбільш значущі відомості в криміналістичному
редньо стикається з фактом кримінального право- плані про те: де, коли, яким чином, якими
порушення чи самим злочинцем, а тому більше ніж знаряддями і засобами скоєно злочинне діяння, хто
будь-хто обізнаний з обставинами кримінального його зробив і хто до нього причетний, які можливі
правопорушення, внаслідок якого йому заподіяна джерела криміналістичної інформації та ін.
шкода.
Водночас досить часто, внаслідок дії багатьох
Допит потерпілого у кримінальних проваджен- чинників потерпілі можуть надавати недостовірну
нях про грабежі також має свою специфіку, інформацію або свідомо спотворювати відомості
оскільки може відбуватися у різних слідчих ситу- про окремі події. Це може бути наслідком помилкоаціях допиту – від сприятливої, коли потерпілий за- вого сприйняття ним подій та фактів, що зумовлюцікавлений у розкритті й розслідуванні злочину й ють, зокрема, особливий фізичний стан понадає правдиві показання, до нейтральної, коли по- терпілого внаслідок вимагання у нього хабара, його
терпілому байдуже, чи буде вчинений щодо нього специфічне ставлення до обвинуваченого тощо.
Вирок суду не може ґрунтуватися на показаннях
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потерпілого, в яких є істотні суперечності, особ- При розслідуванні грабежів, учинених в приміщенливо в тих випадках, коли такі показання не нях установ чи організацій свідки виявляються з
підтверджено іншими доказами.
числа клієнтів, працівників та осіб, які охороняли
Оскільки злочин завдає душевну травму по- даний об’єкт.
терпілому, то він подумки постійно повертається до
До допиту свідка необхідно готуватися дуже
події злочину, пригадуючи різні обставини події. ретельно. Ця підготовка полягає не тільки у формуПід час допиту потерпілому часто вдається згадати люванні питань, відповіді на які мають важливе
якісь суттєві обставини, які є важливими для вста- значення у справі. Необхідно ретельно вивчити
новлення істини у справі.
особистість допитуваного: з'ясувати умови його
Отже, при допиті саме неповнолітніх по- життя, виховання, стан психіки, вміння і здатність
терпілих необхідно враховувати, що вони, як і всі правильно оцінювати ситуацію, викладати відопотерпілі, зацікавлені в результатах розслідування, мості про побачене і почуте, взаємини з одноадже їм завдано моральну, майнову чи фізичну літками і особою, запідозрених у скоєнні злочину.
шкоду. У момент скоєння злочину вони були в З цією метою необхідно поговорити, а найкраще
збудженому стані, і тому могли не об'єктивно допитати осіб, які добре знають свідка.
сприймати те, що відбувалося, адже вони не думали
Задля отримання найбільш повної інформації
про те, що треба запам'ятати прикмети злочинця, від допитуваного свідка, необхідно створити спридії, які він здійснював, а думали про те, як захи- ятливі умови аби він почувався комфортно та міг
ститися від злочинця.
довіритись стороннім людям.
Таким чином, для потерпілого, як одного із гоПеред початком допиту слідчий повинен
ловних суб’єктів – носіїв вербальної інформації про ввійти, пояснити мету допиту, пояснити важливість
досліджуваний в суді злочин, значний вплив має, допиту, пояснити, що від правдивості його свідчень
передусім, та обставина, що тут психічне спілку- залежать результати розслідування і розгляду
вання здійснюється в присутності багатьох осіб. Це справи в суді. Свідок повинен зрозуміти, що його
може призвести до того, що свідомість потерпілого, свідчення дійсно мають велике значення для розможе розсіюватися, а певна інформація забуватися. слідування і розгляду кримінального провадження.
Таким, наприклад, є проведення дистанційного до- В ході допиту необхідно ретельно формулювати
питу. За своєю формою запитання мають бути, питання, вони повинні бути зрозумілими і недвонасамперед, коректними й такими, що не дратува- значними, не можна під час допиту підказувати
тимуть допитуваного потерпілого. А тому з метою свідку або робити навіювання. Природно, не можна
отримання повної інформації, потерпілому можна ставити навідні запитання. Ставлячи питання. слідзадавати одне і те саме питання, але обов’язково пе- чий, дізнавач, суддя повинні переконатися в тому,
рефразовувати його, та задавати з певними інтерва- що свідок правильно їх розуміє. Якщо стане очелами у часі. Запитання, що ставляться перед по- видним, що свідок не зрозумів питання, його необтерпілим, мають бути побудовані так, щоб кожне хідно повторити, але в іншій постановці. Іноді має
попереднє запитання готувало подальше, а кожне сенс розділити питання на частини. При цьому
подальше було б логічним продовженням попе- необхідно уточнити, чи зрозумілі питання.
реднього; щоб відповіді допитуваного відтвоЗагалом, результатом допитів свідків є отрирювали повну картину тієї події, яку він сприймав. мання прикмет підозрюваних, встановлення обстаЦей підхід сприяє відтворенню повної картини тієї вин, що мають значення для кримінального проподії, очевидцем якої був допитуваний.
вадження, виявлення слідів кримінального правоЗалежно від особливостей розслідуваної події порушення та інших речових доказів. Однак, в
визначається і коло свідків, яких необхідно встано- будь-якому випадку, інформація, отримана від
вити.
свідків, вимагає подальшої її перевірки та заНеобхідно першочергово зазначити, що свід- кріплення шляхом проведення інших слідчих
ком є фізична особа, якій відомі або можуть бути
(розшукових) дій.
відомі обставини, що підлягають доказуванню під
Отже, розглянувши тактичні прийоми при прочас кримінального провадження, і яка викликана веденні допиту свідків, можна зробити висновок
для давання показань (ч.1 ст. 65 КПК) [2].
про те, що при визначенні оптимального комплексу
Так, у випадку вчинення грабежу на відкритій тактичних прийомів даної слідчої дії, як правило,
місцевості допитуються громадяни, які прожива- повинні враховуватися індивідуальні якості допиють або працюють поблизу місця вчинення злочину туваного особи, його психічний стан, категорія криі могли б бачити момент учинення протиправного мінальних справ і ситуації розслідування. Прадіяння, або знаходитись поряд; особи, які могли пе- вильно обрана тактика допиту свідків допоможе в
ребувати на шляхах можливого переміщення зло- підвищенні ефективності цієї слідчої дії, а також
чинця до місця події та від нього; працівники розкритті грабежів.
підприємств, установ, магазинів, кіосків, розташоТаким чином, можемо підсумувати та зазнаваних поблизу місця події.
чити, що допит при розслідувані грабежів є обов’язПід час розслідування грабежів у житлових ковою і найпоширенішою слідчою дією, яка перприміщеннях слід виявляти свідків, насамперед, се- шочергово проводиться при розслідуванні граред мешканців будинку, де був вчинений грабіж (з бежів. Нами були запропоновані тактичні прийоми
числа пенсіонерів, домашніх господарів, учнів). проведення допиту у статусах підозрюваного, по-
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терпілого та свідка, які є доцільними та ефектив- лася ситуація в 2013-2020 роках [Електронний реними при проведення вказаної слідчої (розшукової) сурс].
Режим
доступу:
дії з урахуванням специфіки грабежу як злочину.
https://www.slovoidilo.ua/2021/01/28/infografika/sus
pilstvo/zlochynnist-ukrayini-yak-zminyuvalasyaСписок літератури
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