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BACTERIAL POLLUTION OF THE AIR ENVIRONMENT IN VIVARIUM CONDITIONS 

 

Анотація. 

Було встановлено рівень бактеріологічного забруднення повітря у віварії до та після проведення са-

нації. Показники забрудненості визначали методом Коха, тобто повільною седиментацією бактерій на 

чашки Петрі, залиті стерильним мʼясо-пептонним агаром. На початку дослідження показники бактері-

ального забруднення повітряного середовища віварію становила від 240 до 280 тис. КУО в м³, а після 

профілактичної дезінфекції препаратом “Йодоклін” відбулося зменшення, зазначеного показника, приб-

лизно в сім раз. Накопичення і циркуляція патогенних мікроорганізмів - одна з причин виникнення інфек-

ційних захворювань, зниження продуктивності організму, тому необхідно дотримуватись санітарно-гі-

гієнічних норм. 

Abstract. 

The level of bacteriological air pollution in vivarium before and after sanitation was determined. Contami-

nation rates were determined by the Koch method, that is slow sedimentation of bacteria on Petri dishes filled with 

sterile meat-pepton agar. At the beginning of the study, bacterial contamination of the vivarium air environment 

ranged from 240 to 280 thousand CFUs per m ³, and after preventive disinfection with the drug “Jodoklin”, this 

figure decreased by about seven times. The accumulation and circulation of pathogenic microorganisms is one of 

the causes of infectious diseases, reducing the body productivity, so it is necessary to comply with sanitary and 

hygienic standards. 

 

Ключові слова: бактеріальне забруднення повітря, метод Коха, дезінфекція, інфекційні захво-

рювання, віварій. 

Keywords: bacterial air pollution, Koch method, disinfection, infectious diseases, vivarium. 

 

Постановка проблеми 

У повітряне середовище мікроорганізми пот-

рапляють з ґрунтовим пилом, із організму тварин та 

людей, поверхні різноманітних рослин і води тощо. 

Тут вони перебувають тимчасово, оскільки не за-

безпечені сприятливими умовами для життєдіяль-

ності (відсутність поживних речовин, згубна дія 

ультрафіолетових променів сонця, недостатня кіль-

кість вологи). [2,4] 

Тварини можуть хворіти на різні захворювання 

заразної етіології, що є небезпечними і для людей 

також. Недотримання ветеринарно-санітарних 

норм утримання тварин може призвести до накопи-

чення патогенної та умовно-патогенної (факторної) 

мікрофлори в повітрі та стрімкого поширення інфе-

кційних хвороб, насамперед бактеріологічної при-

роди, внаслідок зниження рівня природної резисте-

нтності. [5] 

Для контролю загального санітарного стану 

повітряного середовища, а також у звʼязку з тим, 

що збудники інфекційних захворювань, переда-

ються аерогенним шляхом, періодично проводять 

бактеріологічне дослідження повітря.  

Постановка завдання. Встановити рівень ба-

ктеріального забруднення повітря у віварії. 

Методи досліджень. Седиментаційний, бакте-

ріологічний та аналітичний. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Для санітарно-бактеріологічного дослідження 

повітря тваринницького приміщення потрібно об-

рати методи та прилади, за допомогою яких можна 

дослідити рівень бактеріологічного забруднення та 

дати оцінку. Було обрано найдоступніший метод 

Коха з подальшою санацією.  

Виклад основного матеріалу. 

З виділеннями хворих на інфекційні захворю-

вання або мікробоносіїв в повітря потрапляють збу-

дники, які з часом можуть призвести до спалаху за-

ражень здорових організмів аерогенним шляхом 

при видиху, кашлі та пирханні. Завдяки зміні 

складу та властивостей повітряного середовища в 

приміщеннях, можна позитивно впливати на реак-

ції організму тварини. Тому для збереження здо-

ровʼя, продуктивності та профілактики інфекцій-

них захворювань необхідно контролювати стан по-

вітряного середовища приміщень щодо 
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бактеріального забруднення. Фізичні властивості 

повітря відіграють важливу роль у гігієні примі-

щень, оскільки вони впливають на фізіологічний 

стан тварин, при цьому у них відтворюються прис-

тосувальні реакції, що можуть знижувати резистен-

тність. Порушення ветеринарно-санітарних умов 

утримання тварин можуть призвести до численних 

захворювань, зниження продуктивності, темпера-

турного середовища, опірності та до летального ви-

падку. [1, 3,6,7] 

Дослідження проводили упродовж 2022 року з 

червня по листопад на базі навчально-наукової ла-

бораторії кафедри інфекційної патології, гігієни, 

санітарії та біобезпеки. Матеріалом для дослі-

дження були проби повітря взяті з віварію.  

Результати власних досліджень. 

У віварії ПДАУ утримуються різноманітні 

види сільськогосподарських тварин і птиці, а саме 

кози, коти, собаки, кролі, кури, качки, фазани, ле-

беді.  

Приміщення збудоване з цегли та розділене на 

секції. У повздовжніх стінах зосереджені лази, за-

вдяки яким птиця вільно потрапляє до загону. Віва-

рій має центральний вхід та секції для утримання 

різноманітних видів тварин і окремих вікових груп. 

Стіни побілені вапном, підлога - бетонована. Вен-

тиляція - природна, освітлення штучне та природне, 

наявна система опалення. Тварини та птиця забез-

печені металевими годівницями, чашковими поїл-

ками з постійним рівнем води, вільним доступом до 

вигульних майданчиків та басейну. 

Рівень бактеріального забруднення повітря у 

віварії визначали до та після проведення профілак-

тичної дезінфекції. Показники забрудненості пові-

тря визначили седиментаційним методом Коха. У 

досліджуваному тваринницькому приміщенні, ви-

ставили відкриті бактеріологічні чашки, залиті сте-

рильним мʼясо-пептонним агаром (МПА), у трьох 

різних місцях на 30 хв. Мікрофлора, яка знахо-

диться у повітряному середовищі осідає на повер-

хню МПА під дією сили тяжіння. Після тридцяти 

хвилинної експозиції їх закрили та помістили для 

інкубації в термостат на 24 години при температурі 

37 ºC, а потім порахували кількість пророслих мік-

робних колоній, які виросли на живильному сере-

довищі. Бактеріальну забрудненість повітря розра-

хували за методом В.Л. Омелянського. 

Основою седиментаційного методу є гравіта-

ційне осадження на поверхню мʼясо-пептонного 

агару пилу та крапель, на яких зосереджені пато-

генні мікроорганізми. 

На початку роботи показники бактеріального 

забруднення повітряного середовища віварію коли-

вались від 240 до 280 тис. КУО в м³ (рис. 1). 

Тому можемо зробити висновок, що бактеріа-

льна забрудненість повітря тваринницького примі-

щення перевищувала показники норми. При цьому, 

є ризик активізації умовно-патогенної мікрофлори, 

що в результаті може привзвести до заразних захво-

рювань тварин та птиці. Причинами високого рівня 

бактеріологічного забруднення повітряного середо-

вища є слабка робота системи вентиляції, пору-

шення санітарно-гігієнічних норм, несвоєчасне 

проведення профілактичної дезінфекції. 

 
Рис. 1. КУО на мʼясо-пептонному агарі при визначенні бактеріальної забрудненості повітря у віварії 

 

Санацію провели після ретельної механічної 

очистки поверхонь. Застосували препарат “Йодок-

лін” методом рівномірного посипання речовини по-

верхні дезінфікуючого обʼєкта з розрахунку 50 

г/м²1 раз на тиждень у присутності тварин. Засіб за-

стосовують для дезінфекції та санітарної обробки 

віваріїв, кліток, пташників, вольєрів, територій в 

яких зосереджена висока кількість тварин. Діюча 

речовина: йодоформ - 0,2% , заліза сульфат - 5,0 %, 

допоможні речовини - кальцію сульфат, цеоліт, ка-

олін. 

В результаті після профілактичної дезінфекції 

було встановлено, що бактеріальне забруднення по-

вітря у віварії становило 40 КУО в м³ (приблизно в 

сім раз). (рис. 2). 
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Рис. 2. Поодинокі колонії мікроорганізмів на мʼясо-пептонному агарі 

 

Отже, для збереження здоровʼя, продуктивно-

сті тварин та профілактики інфекційних захворю-

вань, необхідне дотримання ветеринарно-санітар-

них вимог утримання тварин, контроль бактеріаль-

ного забруднення повітря і за його результатами 

проводити санацію приміщень де утримуються тва-

рини.  

Висновки. 

1. Доведено, що бактеріальне забруднення 

повітряного середовища у віварії ПДАУ колива-

ється від 240 до 280 тис. КУО в м³ повітря. 

2. Результат після проведення санації з вико-

ристанням препарату “Йодоклін” показав змен-

шення бактеріального забруднення майже в сім ра-

зів. 

3. Для збереження норм показників бактеріа-

льного забруднення повітря та профілактики інфе-

кційних захворювань тварин, необхідно періодично 

проводити профілактичну дезінфекцію. 
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Анотація. 

У статті розглянуто становлення та розвиток спілкування між Нікколо Макіавеллі та Франческо 

Гвіччардіні протягом 1521-1527 років. Мета була досягнена внаслідок дослідження особистого листу-

вання двох провідних гуманістів Високого та Пізнього Відродження та його змісту. Проаналізувавши 

«Роздуми щодо міркувань Макіавеллі» Ф. Гвіччардіні, ми прийшли до висновку, що їхній автор, незважа-

ючи на міцну дружбу з Макіавеллі, не погоджувався з мислителем у багатьох ключових аспектах, проте 

наважився розкритикувати його лише після смерті. 

Abstract. 

The article deals with the rise and evolution of communication between Niccolo Machiavelli and Francesco 

Guicciardini that lasted from 1521 to 1527. The author has analyzed the content of personal letters of the two 

outstanding humanists. ‘Observations on Machiavelli's Discorsi’ written by Guicciardini after the death of Mach-

iavelli were observed as well. It was summarized that Guicciardini, despite a strong friendship with Niccolo, 

disagreed with him in many aspects; meanwhile, Guicciardini began to criticize Machiavelli only when the latter 

passed away. 
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Аналіз останніх публікацій та джерельної 

бази. Нами було активно залучено авторитетну ду-

мку західних вчених, серед яких варто виділити іта-

лійського історика-експерта з доби Відродження 

Нікколо Каппоні [5]. Основні протиріччя у погля-

дах Гвіччардіні та Макіавеллі були висвітлені в 

праці румунських дослідниць Ніколети Келіни та 

Лоредани-Марії Грозою [1]. Дана проблематика 

була розкрита у книзі «Італійське Відродження: 

проблеми і люди» [4] українського дослідника Лео-

ніда Баткіна. 

Джерельна база представлена передусім осо-

бистим листуванням флорентійців, вміщеним у ко-

лекцію «The Quotable Machiavelli» [3] під редак-

цією професора політології Прінстонського універ-

ситету Мауріціо Віролі та у вище згаданого Н. 

Каппоні. Переклад деяких листів у 1997 році було 

зроблено М. Юсімом у журналі «Середні віки» 

[6][7].  

Метою написання статті є дослідження вито-

ків, становлення та розвитку дружби Нікколо Макі-

авеллі та Франческо Гвіччардіні шляхом аналізу їх-

ніх листувань і філософських праць. 

Виклад основного матеріалу. Нікколо Макіа-

веллі (1469-1527) та Франческо Гвіччардіні (1483-

1540) – два титани філософсько-політичної думки 

Флорентійської республіки доби Відродження. 

Вони не просто створювали свої трактати протягом 

одного й того ж періоду (XVI ст.) в тому ж самому 

місті-державі Флоренції, а й були хорошими дру-

зями. Водночас щира дружба двох флорентійців не 

завадила Гвіччардіні вступити в ідейну суперечку з 

Макіавеллі через відмінні погляди, на що буде ак-

центовано увагу згодом. 

Не дивлячись на те, що і Макіавеллі, і Гвіччар-

діні присвятили більшість свого життя державній 

службі у Флорентійській республіці та взагалі жили 

через два будинки один від одного, вони вперше зу-

стрілися (або ж справді розговорилися) у 1521 році 

в Герцогстві Модена. Там Франческо, починаючи з 

1517 року, був губернатором. Макіавеллі потрапив 

до міста Карпі у Модені за дорученням уряду Фло-

ренції, щоб вирішити питання щодо юрисдикції над 

францисканськими монастирями [3, p. 37]. 

Н. Макіавеллі та Ф. Гвіччардіні швидко знай-

шли спільну мову, не дивлячись на різницю у віці 

(52 і 38 років відповідно), положення у суспільстві 

та різне соціальне походження: Макіавеллі – пред-

ставники ренесансного середнього класу, Гвіччар-

діні – знатний і заможний рід, що традиційно зай-

мав вагомі магістратури у Флоренції. Ця дружба 

була виграшною у першу чергу для Макіавеллі та 

піднімала його авторитет у суспільстві, про що він 
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сам зізнався у одному з листів [7]. Кар’єра Гвіччар-

діні виявилася більш успішною: державний діяч 

просунувся до найвищого чиновника папського 

суду та головного воєначальника папської армії. 

Листування Макіавеллі та Гвіччардіні, яке 

вони вели у 20-х рр. XVI ст., наповнене особистими 

деталями та переживаннями, дружнім тоном, про-

ханням дати пораду чи висловити свою думку, що 

свідчить про їхні близькі відносини протягом зазна-

ченого періоду. Вже у листі, датованому 17 травня 

1521 року, Гвіччардіні хвалить роботу Нікколо у 

Карпі: «Я вірю, що ви будете служити їм відповідно 

до очікувань, які вони від вас покладають», – а та-

кож дає пораду швидше закінчувати зі справами, 

оскільки спілкування з ченцями може перетворити 

його на лицеміра чи брехуна [3, p. 63]. Цікаво, що 

Макіавеллі товаришував з Луїджі Гвіччардіні, ста-

ршим братом Франческо, як мінімум з 1509 року, 

про що свідчить грудневе обговорення ними дета-

лей особистого життя [6].  

Доказом теплих дружніх відносин між Макіа-

веллі та Гвіччардіні є те, що Нікколо радився з 

останнім під час написання «Історії Флоренції» - іс-

торичної праці, що охоплювала всю історію міста-

держави, написаної на замовлення Пізанського уні-

верситету. В реальності Макіавеллі був обмежений 

у часі (лише рік на написання), це була праця для 

замовленого ославлення влади Медічі, тому історик 

мав прикрашати факти і фальсифікувати флорен-

тійську історію. Так він писав про свою нелегку 

долю у листі до Франческо від 30 серпня 1524 року, 

просячи у адресанта висловити свою думку: «Я від-

дав би десять сольдо, а то й більше, щоб ви були 

тут... Я хотів би знати вашу думку щодо того, наскі-

льки потворно я вчиняю, прикрашаючи або, на-

впаки, применшуючи значущість фактів… Я маю 

намір ще подумати і все ж таки розповісти правду, 

нікого при цьому не зачепивши» [5, с. 272]. Двоє 

любили жартувати, що Макіавеллі вирішив писати 

серйозні історичні праці для того, аби мати змогу 

підписувати свої листи до Гвіччардіні наступним 

чином: «Письменник-історик, комік і трагік» [2, p. 

252]. 

Водночас Гвіччардіні захоплювала розсудли-

вість Макіавеллі, тому він запрошує його стати 

своїм головним радником під час іспано-італійської 

війни у 1525–1527 рр. [3, p. 13]. Саме з серпня 1525 

року починається особливо активне листування, у 

яке вони вкладали всі свої переживання на особисті 

та політичні теми. 

Достеменно відомо, що два мислителі пова-

жали одне одного як рівноправних і рівнозначних 

гуманістів. Л. Баткін наводить наступне висловлю-

вання Гвіччардіні щодо Макіавеллі: «Людина, ду-

мки якої незвично виділяються з–поміж загально-

прийнятих, винахідник нових та незвичних речей» 

[4, с. 363]. Листи він підписував так: «Моєму дуже 

дорогому Макіавеллі» [3, p. 63]. З такою ж повагою 

висловлюється і Нікколо про свого друга, назива-

ючи його у листі від 17 травня 1521 року «Яснове-

льможним Господином», «гідним і мною високо 

шанованим губернатором Модени і Peджo» та 

«найсвітлішим і вельмишановним чоловіком» [7]. 

Дослідником властиво сперечатися, чи були 

вони справжніми друзями або ж спілкувалися пове-

рхнево. На наш погляд, цей написаний Макіавеллі 

рядок дає відповідь на це питання: «Я люблю 

мессера Франческо Гвіччардіні, я люблю свою ба-

тьківщину більше, ніж власну душу» [3, p. 56]. Гвіч-

чардіні залишався другом Макіавеллі до смерті 

останнього 21 червня 1527 року. 

Каменем зіткнення для двох друзів виступила 

саме історія. Франческо Гвіччардіні не погоджува-

вся з ідеями, висвітленими Макіавеллі у «Роздумах 

про першу декаду Тіта Лівія». За спостереженням 

Гвіччардіні-історика, Нікколо часто спотворював 

історичні факти для наведення прикладів, що б до-

водили його тезу, наводив абстрактні ідеї. Цю ду-

мку Ф. Гвіччардіні висловив у незакінчених «Роз-

думах про міркування Макіавеллі» у двох книгах, 

де вказав на ці невідповідності і натякнув на неда-

лекобачність Макіавеллі, який виявився неспромо-

жним як історик проаналізувати приклади з історії 

Давнього Риму під іншим кутом [5, с. 251–252]. 

Критиці піддався не лише трактат, присвячений Да-

вньому Риму, а й уся філософія Макіавеллі. Гвічча-

рдіні відзначав глибоку любов Макіавеллі до «пра-

вил», проте виступав проти його емпіризму, від-

мови визнавати Стародавній Рим як валідний 

прототип сучасній йому дійсності. Гвіччардіні апе-

лює до Макіавеллі як до утопіста, а не реаліста, 

оскільки мислитель розглядав історію як раціона-

льну і людську конструкцію, тоді як Гвіччардіні 

вважав, що історію неможливо спрогнозувати за 

допомогою формул чи схем [1, p. 261–262]. 

Гвіччардіні вводить у цій праці термін «розсу-

дливість» (la discrezione) на противагу макіавеллів-

ській «доблесті» (virtue) як витончену форму полі-

тичної розважливості, яку Макіавеллі не здобув ні 

від природи, ні завдяки тривалій практиці. Гвіччар-

діні доповнює концепцію введенням поняття «la 

fortuna»: правителю задля здобуття трону необ-

хідна у своєму розпорядженні у першу чергу удача, 

а не доблесть [1, p. 264]. 

 «Роздуми…» Гвіччардіні були написані вже 

після смерті Макіавеллі, у 1529 році, тому Нікколо 

вже ніяк не міг відповісти на дорікання друга сто-

совно його праці. Наважимося припустити, що ав-

торитет колеги-гуманіста та повага до старшого за 

віком друга не дозволили йому жорстко критику-

вати Нікколо Макіавеллі, коли він ще був живим.  

Висновки. Нами було досліджено основні віхи 

та етапи взаємовідносин Франческо Гвіччардіні з 

Нікколо Макіавеллі. Встановлено, що вони стали 

близькими друзями, незважаючи на різне похо-

дження, вік та суспільний статус. Найкраще це ілю-

струє листування між двома державними діячами 

протягом 1521-1527 рр., що стосувалося філософсь-

ких, політичних й особистих питань. Утім, Гвічча-

рдіні не завжди підтримував ідейні концепції Н. 

Макіавеллі, що стало зрозуміло вже після смерті 

останнього, коли Гвіччардіні у 1529 році було на-

писано нищівні «Роздуми про міркування Макіа-

веллі». У праці Макіавеллі постав утопічним інтри-

ганом, недалекоглядним істориком, що підтасову-

вав факти під свої потреби. 
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IN A DIGITAL ACADEMIC ENVIRONMENT 

 

Abstract. 

The article is devoted to the application of didactic gaming technologies in language learning in a digital 

academic environment. The possibilities of gaming activity at different stages of teaching a foreign language are 

described, as well as the basic principles and pedagogical conditions for its effective application are formulated. 

The pedagogical features of modern educational strategies focused on students are revealed in the context of an 

integrative approach to learning. The advantages and disadvantages of these technologies in relation to tradi-

tional technologies are indicated. The authors summarize the foreign experience of the practical use of gaming 

technologies in foreign language classes to achieve a specific educational goal. 

Аннотация. 

Статья посвящена вопросу применения дидактических игровых технологий в языковом обучении в 

условиях цифровой академической среды. Описываются возможности игровой деятельности на разных 

этапах обучения иностранному языку, а также формулируют основные принципы и педагогические усло-

вия ее эффективного применения. Раскрываются педагогические особенности современных образова-

тельных стратегий ориентированных на учащихся, в контексте интегративного подхода к обучению. 

Обозначены преимущества и недостатки данных технологий по отношению к традиционным техноло-

гиям. Авторами обобщается зарубежный опыт практического использования игровых технологий на за-

нятиях по иностранному языку для достижения определенной образовательной цели.  

 

Key words: game technologies, digital transformation of education, digital environment, technological com-

petence, motivation. 

Ключевые слова: игровые технологии, цифровая трансформация образования, цифровая среда, тех-
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Today, one of the most important features of the 

time is the rapid development of science and technol-

ogy, unprecedented in the history of mankind. Modern 

society in the era of computer and digital technologies 

has entered a completely new phase of its development. 

Advances in technological development stimulate not 

only the development of the modern economy, but also 

the reform of the education system. 

The sphere of education is rightfully among the 

priority areas of state development. The education sys-

tem does not stand still, it tends to develop, evolve in 

accordance with the realities of the time. 

Not so long ago, the study of a foreign language 

was considered simply a part of a liberal arts education 

or an intellectual exercise through the study of grammar 

and literature. Today, the need for language is expand-

ing its boundaries. The study of foreign languages 

opens up wide opportunities for understanding the in-

ternational cultural, professional and educational space. 

The integration of society into the international space 

(globalization of education, informatization of society) 

in the era of the evolutionary development of technics 

and technology provides not only for the training of 

specialists who receive certain professional knowledge 

and skills, but also for specialists who have a good level 

of foreign languages, computer literacy and infor-

mation culture, professional skills of mobility, allowing 

you to freely navigate in modern society. In the light of 

these factors, the issue of foreign language proficiency 

is currently acquiring particular urgency and im-
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portance. In this regard, the responsibility of the univer-

sity in the training of such specialists and the need for 

continuous improvement of their professional skills 

also increase, which determines the relevance of the 

study as a social order of society. 

Recently, with the development of computer and 

digital technologies, there has been a subconscious re-

orientation of attitudes towards the educational and 

cognitive activity of a person. The dependence of a per-

son on electronics has grown (color images of adver-

tisements, television, computer technology, gadgets, 

etc.). Therefore, when developing a lesson, this factor 

must be taken into account. In this case, we can use the 

technological dependence of students for the benefit of 

learning [1]. It is possible to involve the current gener-

ation, who spend most of their time in the world of dig-

ital space, into the learning process only if an environ-

ment familiar to them is created. Thus, given the unique 

opportunities, acceptability and accessibility of infor-

mation and communication technologies that contrib-

ute to the effectiveness of learning, the topic of inte-

grating digital technologies into the educational process 

is very relevant today [7; 10; 19; 26]. 

The relevance and demand for the improvement of 

language training (foreign languages) in accordance 

with the requirements of the time in the context of the 

digital transformation of education is confirmed by the 

adoption of the relevant Concepts: "The concept of im-

proving the teaching of foreign languages in Turkmen-

istan" (12/22/2017), "The concept of developing the 

digital education system in Turkmenistan", and also a 

plan for its implementation (08/15/2017), which deter-

mines the goals and objectives of improving the work 

of educational institutions. 

At the current stage of development of the higher 

education system in Turkmenistan, the priority is the 

consistent promotion of innovative teaching methods, 

as part of the digital transformation of education. As for 

improving the quality of teaching a foreign language, it 

is digital devices as innovative learning tools that are 

designed to facilitate and accelerate the transfer of 

knowledge. It is just the rapid growth of technology that 

has created many new opportunities for making learn-

ing more student-centered. Technology in the class-

room can offer students an adaptable, self-contained 

entry point into the curriculum in a more cost-effective 

way, providing teachers with important tools for moni-

toring, understanding students, and correspondence of 

teaching in accordance with classroom needs [7]. 

In this context, digital access is a powerful tool for 

exploring content, manipulating concepts, applying 

higher order skills, presenting ideas and interacting 

with other people. With a variety of independent learn-

ing becoming more manageable, digital access also cre-

ates opportunities for students to make the right choices 

and create a sense of responsibility for their own learn-

ing [20]. 

The game in pedagogy is primarily a means of ed-

ucation, in which the teacher, as a tool for shaping the 

student's personality, uses his free (play) activity in im-

aginary and real situations, directing it to the develop-

ment of positive personality traits. Games are fun activ-

ities and the ability of games to influence human be-

havior has made them ubiquitous in various areas of hu-

man life [27]. The domain of learning is one of the main 

areas that is getting transformed by the influence of 

games [4]. Therefore, today, the issue of active use of 

gaming didactic technologies in the educational process 

of modern education does not lose its relevance. The 

demand for this thematic is confirmed by hundreds of 

works of many scientists [4; 8; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Game technologies in pedagogy are not an innovation, 

and they have been used in traditional teaching methods 

for a long time. The hedonistic value enhancement 

mechanisms in the technology domain have devised 

various methods to incorporate games into the learning 

environment, including simulation games [29] and 

game-based learning [15]. Gamification of learning, the 

integration of game design elements into the learning 

context, is one of the game-based approaches [14]. It is 

the use of gaming technologies in a digital environment 

(active use of computer and multimedia technologies) 

that determines its innovative nature. 

Many researchers have been involved in the field 

of game theory, Csikszentmihalyi M., Vygotsky L.S., 

Leontyev A.N., Elkonin D.B., Selevko G.K., Deci E.L., 

Ryan R.M., and many others. They developed method-

ological foundations, determined its social essence, re-

vealed a positive impact on the development of intelli-

gence. Works devoted to the study of the theory and 

experience of using gaming technologies in the educa-

tional process were carried out by such scientists as 

Ferro L.S., Orlova O.V., Chagin S.S., Galanina E.V., 

Akchelov E.O., Loginov K.V., Gavrilova I.V., Shell J., 

Werbach K., Hunter D., and many others. In the context 

of the development of the information society, educa-

tional approaches are being transformed, including the 

ways in which gaming technologies are used in educa-

tion [10; 19]. 

Games are fun activities that promote interaction, 

thinking, learning, and problem-solving strategies [17; 

18; 23; 24]. Games often have an aspect that allows 

players to produce information in a short period of time. 

Some games require players to be physically active or 

solving mental problems. As Martinson states, “games 

are an effective learning tool because they offer stu-

dents a hypothetical environment in which they can ex-

plore alternative solutions without the risk of failure. 

Thought and action combine into purposeful behavior 

to achieve a goal. Games teach us to strategize, consider 

alternatives, and think flexibly” [16]. 

Playful learning can be a method of acquiring vir-

tually any type of knowledge and is effective in a vari-

ety of contexts [9; 13; 14]. According to the author, the 

most common skills these interventions focus on are 

21st century skills such as collaboration, critical think-

ing, communication, and problem solving. Such skills 

are essential for students to participate effectively in to-

day's complex and globalized systems [28]. 

An education that allows students to move forward 

in the learning process should include experimentation 

and iteration, help students make sense of what they are 

learning and interact with others in doing so. These 

types of learner-centered, playful learning are an im-

portant component of the educational leap because 
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without them, young people will not be able to develop 

the full range of competencies and skills they need to 

thrive in a rapidly changing world [22]. 

When developing game technologies, the teacher 

should distinguish between such concepts as a game, 

game activity, game methods and techniques. They can 

be considered independently and as part of gaming 

technology. A common feature that determines their 

belonging to these technologies is a logically built 

scheme (order, algorithm) of their use with a specific 

pedagogical goal. It should be understood that didactic 

games are not just a game; it includes goal setting, 

achievement of planned results, that is, study-cognitive 

activities [8; 9; 11; 21]. Game material or content 

should serve as a means of activating the educational 

process and increasing the efficiency of mastering edu-

cational content [16]. 

Game technology is quite capable of activating the 

educational process based on various pedagogical 

games. Educational language games can be used at dif-

ferent stages of learning and implemented in a wide va-

riety of forms [18; 23]. Today, there is a wide variety 

of gaming technologies, including computer games, 

that allow you to develop and improve all the skills of 

speech activity in language learning (speaking, listen-

ing, reading and writing). In this article, we would also 

like to draw attention to the writing. Many perceive 

writing as an additional skill to sound speech, and not 

as a complex, autonomous speech skill. Therefore, little 

attention is paid to this type of speech activity in the 

educational process. We would like to note that it is the 

development of written communication that contributes 

to the fruitful study of such important aspects of the 

structure of the language as phonetics, vocabulary 

(lexis), grammar and stylistics. Writing ensures the 

strength and reliability of memorizing material, im-

proves oral speech and reading, develops logical think-

ing, memory, influences the development of both cog-

nitive and professional interests, which forms a positive 

motivation for learning [3]. Thus, when designing the 

process of gaming activity, the teacher must follow the 

sequence of: selection, development, preparation of 

games, game situations; thinking through situations of 

involving students in gaming activities (it is important 

to remember that gaming techniques and situations are 

most often used as a means of encouraging and stimu-

lating a student to activities); the implementation of the 

game itself, the game situation; evaluating the results of 

gaming activities, and also do not forget to devote 

enough time to writing in each lesson, as a necessary 

component in building a lesson, which allows the indi-

vidual to fully realize himself as a person. 

Playful learning is based on the needs and de-

mands of students and the quality of their experience, 

which has a strong connection with students' lives, and 

encourages experimentation and social interaction [22]. 

This type of learning can occur through a variety of 

pedagogical practices such as project-based learning 

where children develop knowledge by exploring real-

world problems, as well as personal learning experi-

ences where students set their own goals and teachers 

act as facilitators and guides in the learning process. As 

we have already mentioned, the activities of the teacher 

in the organization of gaming technology should take 

into account the interests and needs of students. Peda-

gogical practice shows that there are situations when 

the imposition (obtrusion) of the game causes its rejec-

tion, and students quickly lose interest in it.  

Games create a constructivist classroom environ-

ment in which students and their learning take center 

stage [6; 7; 20]. Learning through performance in-

volves activities such as analysis, interpretation, prob-

lem solving, memory development, physical and active 

mental activities. Students derive their own meaning 

from these experiences, learning from their own mis-

takes as well as from each other. In addition, the edu-

cator can now observe each student and see where the 

class or individuals are struggling or succeeding, as 

well as the social dynamics of the group. The learning 

process should be interesting, easy, emotionally col-

ored, forming self-motivation and self-reflection of stu-

dents. The process must also be corresponded with ac-

ademic requirements and the work environment for op-

timal results. Games also help the teacher create 

contexts in which language is useful and meaningful.  

Games allow you to develop creativity, a sense of 

independence and higher order thinking. Usually, the 

questions asked by the teacher in the classroom are fact-

based and have only one answer, not allowing for crea-

tivity, personal expression, or hypothesis testing. The 

answer is either right or wrong, but games can allow 

multiple answers. They improve participation, self-es-

teem and vocabulary use and allow students to see that 

there are many ways to solve the same problem. 

Given the importance of the game and the influ-

ence of gaming activity on the intellectual development 

of the individual, we can talk about gaming technology 

as a motivational component of the learning process, 

which contributes to the formation of skills, abilities 

and competencies of students, depending on the char-

acteristics and level of their development. Many scien-

tific studies by eminent linguists and psychologists 

clearly show that the more languages a person knows, 

the higher his intellectual level and the better his ability 

to adapt to the world around him. Foreign languages 

clearly contribute to the saturation of the picture of the 

mental world, make it richer in terms of the relationship 

between things and phenomena. Thus, each item gets 

more "hooks" for memorization and subsequent re-

trieval from memory. Memory becomes stronger, more 

capacious and more associative. The latter quality is es-

pecially important, since associations are the basis of 

creativity [2]. 

Learning a language is hard work. Efforts must be 

made to understand, to repeat accurately, to operate 

with newly understood language, and to use the full 

range of known language in conversation or writing. 

Effort is required at every stage and must be maintained 

over a long period of time. Therefore, it is games that 

help and encourage many students to keep them inter-

ested and motivated. Because games are designed pri-

marily for entertainment, and therefore fun or enjoy-

ment is central to any game [27]. A player may con-

sciously or unconsciously put in much work or learn a 

lot while playing a game, but he or she may still con-

sider it a recreational activity that sparks happiness. 
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This ability to convert an activity into an engaging ex-

perience makes games worth researching. Since in-

creasing the enjoyment in learning may increase its ef-

fectiveness [5; 14]. Realizing that games are often as-

sociated with entertainment, we should not lose sight of 

their pedagogical value, especially in teaching and 

learning a foreign language. Games are effective be-

cause they create motivation, reduce student stress, and 

enable language learners to have real conversations 

[11]. 

As for the problem of motivation, we would like 

to especially emphasize that when teaching a foreign 

language, motivation plays a leading role, where the ef-

fectiveness of mastering a foreign language depends on 

the level of development of motivation for the entity. 

Many scientists in their works argue that among all 

types of motivation that encourage students to master a 

foreign language, the most important are intrinsic ones 

(Maslow A., Deci E.L., Ryan R. M., Bozhovich L.I., 

Heckhausen H., Rudik P.A., Platonov K.K., Merlin 

V.S.). Intrinsic motives are always associated with the 

educational activity itself and the process of its flow. 

The phenomenon of motivation allows you to identify 

the internal reserves of the individual for its develop-

ment, training and education. 

Continuing the thought, we would like to note that 

an important condition in the implementation of gam-

ing pedagogical technology is to achieve a level of mo-

tivation at which students have a conscious need to 

know something, to learn something in the course of 

their own activity [13]. In other words, conditions con-

ducive to the maximum disclosure of the internal moti-

vating potential of the student's personality. Most of the 

researchers are of the opinion that the effectiveness of 

game learning, without any doubt, depends on motiva-

tion (Leontyev A.N., Koivisto J., Mullins J. K., Ribeiro 

L. A., Godwin-Jones R., etc.). Because only positive, 

sustainable motivation in its full meaning is capable of 

revealing and stimulating the internal forces of stu-

dents, where even a weak student is able to think and 

create [1]. 

T. A. Goltsova and E. A. Protsenko in their work 

emphasize that it is the game approach that is quite suc-

cessfully able to form positive motivation, without ad-

ditional efforts of the teacher. The game brings joy and 

pleasure, which generates motivation "from the inside". 

Like any game process, it is accompanied by positive 

emotions, increases the interest of the student, concen-

trates his attention, which ensures easier memorization 

of new material [12, p. 74]. Other scientists share the 

same opinion, where in their work they provide evi-

dence that gamified courses have a more pronounced 

positive impact on low-performing students with low 

learning motivation, encouraging them to make more 

efforts in the process of mastering educational material 

[8; 13; 21; 24]. It is interactive and multimedia com-

puter tools that contribute to the effective use of gaming 

pedagogical technologies in the educational process 

(colorful, bright, large-format presentations, using ani-

mations and videos corresponding to the chosen topic). 

Digital technologies in the context of gaming didactic 

activity only increase the emotional and motivational 

factor of the educational process. Launching the mech-

anism of emotional stimulation through a "technical" 

emotional effect [1]. 

Like any other technology, gaming technologies 

have not only advantages, but also disadvantages. Ex-

cessive use of the game approach can develop a stu-

dent's dependence only on the game activity of learn-

ing. Under such conditions, classical teaching methods 

and approaches will be perceived as mediocre, which 

to a large extent can negatively affect the achievement 

of academic results. In addition, playing in the class-

room contributes to the development of initiative and 

independence, which can lead to a deterioration in in-

terpersonal relationships. Competition and the compet-

itive element can reduce the interest of low-performing 

students in the educational process [25]. Therefore, 

when applying any other method, do not forget about 

its percentage with other forms of work. As you know, 

the rules of the game also provide for rewards for suc-

cessful work. It should be borne in mind that receiving 

remuneration for work that was interesting to students 

in itself may lead to the fact that in the future such tasks 

will be solved only to receive a reward, and the interest 

itself may be lost [12]. Thus, a shift in motivation can 

occur. External rewards may motivate the learner in the 

moment, but do not provide a means where the learning 

strategy aims to reinforce skills and learning habits over 

time. Some research suggests that intrinsic motivation 

to persevere on a task can be reduced if the student re-

ceives performance-based extrinsic rewards, i.e., ex-

trinsic rewards harm intrinsic motivation [6]. To avoid 

this, it is necessary to maintain interest in learning in 

every possible way, without resorting to grades and 

other rewards. There is a need for pedagogical assis-

tance to students in understanding that the achievement 

of a result is much more important than assessment, and 

the belief that assessment is an indicator of learning. In 

other words, the educator must be able to encourage 

students to focus on learning rather than performance, 

helping them develop a learning orientation. 

The authors came to the conclusion that the use of 

gaming technologies in language learning in a digital 

academic environment provides for a comprehensive 

learning model. This model involves the implementa-

tion of the principles of student-oriented, interactive, 

differential, emotional-value and integrative ap-

proaches within the framework of the modern compe-

tence-based paradigm of education, which contributes 

to solving the tasks, increasing the level of linguistic 

(professional), information and communication (tech-

nological) and general cultural competencies. 

Thus, the modern teacher is faced with the task of 

selecting and integrating the best educational technolo-

gies into the educational process, which contribute to 

ensuring the most effective result with minimal cost of 

resources. 

Summarizing, we can confidently say that the use 

of gaming didactic activity in the context of the digital 

transformation of the educational process is one of the 

effective modern pedagogical technologies. 
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CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IN THE SPECIALTY «PRECATIONAL EDUCATION» 

 

Анотація. 

У статті теоретично обґрунтовано, що естетична освіта є самостійною категорією в науці, а 

формування естетичної культури необхідно розглядати як одне із завдань естетичного виховання особи-

стості, зокрема педагога. Успішність здійснення естетичного виховання дошкільників багато в чому за-

лежить від рівня професійної підготовки вихователів, розвитку їхньої естетичної культури, креативно-

сті, творчих здібностей, успішного засвоєння ними мистецько-естетичних дисциплін. Автором здійснено 

теоретичне узагальнення та запропоновано практичне вирішення проблеми розвиту естетичної куль-

тури у студентів спеціальності «Дошкільна освіта». 

Abstract. 

In the article, it is theoretically grounded that aesthetic education is an independent category in science, and 

the formation of aesthetic culture must be considered as one of the goals of aesthetic development of specialty, the 

teacher's mind. The success of the development of the aesthetic development of preschool children is rich in what 

lies in the level of professional training of the learners, the development of their aesthetic culture, creativity, 

creative vitality, their successful acquisition of mystical and aesthetic disciplines. The author has made a theoret-

ical and practical solution to the problem of the development of aesthetic culture among students in the specialty 

"Preschool Education". 

 

Keywords: vocational training, educator, preschoolers, aesthetic training. 
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Сучасна соціокультурна ситуація у суспільстві 

ставить високі вимоги до підготовки майбутнього 

фахівця дошкільної освіти, його особистісним і 

професійним якостям. Це пов'язано з тим, що дина-

мічні перетворення, що відбуваються в нашій кра-

їні у всіх сферах життя, посилюють потребу в лю-

дях, які вміють і хочуть діяти, творчо мислячих, 

спроможних самостійно висувати та вирішувати рі-

зноманітні завдання в нових умовах. У часи незале-

жності, велич України складав культурний та духо-

вний потенціал країни. Нашій країні необхідне ду-

ховне відродження, шлях до якого лежить через 

культуру, мистецтво, освіту. Удосконалення про-

фесійної підготовки майбутніх вихователів потре-

бує якісного оновлення педагогічної освіти, актуа-

лізації формування естетичної культури.  

Однією з особливостей інтерпретації освіти в 

європейську систему вищої освіти є формування 

конкурентоспроможності фахівців. Показниками 

якості професійної освіти є професійна мобільність 

і адаптованість особистості до умов динамічного 

мінливого середовища. В умовах сьогодення, з од-

ного боку, молодь більш мобільна, відкрита, готова 

до змін, а з іншого, випускникам закладів вищої 

освіти інколи не вистачає відповідного професій-

ного досвіду, художньо-естетичної культури. Куль-

турологiчна парадигма сучасної освiти, зокрема пе-

дагогiчної, складається за умoв змiни прiоритетів, 

кoли в центрi уваги постає особистість майбутнього 

педагога, його культура, професiоналiзм, а знання i 

вмiння, якими вiн володiє, перeтворюються iз само-

цiлі навчання на засiб його професiйного рoзвитку 

та самовдoсконалення як активнoго суб’єкта нав-

чальної й суспiльної дiяльності дeржави [3, с. 128–

136]. 

Культура як інтегративний компонент змісту 

освіти стали предметом досліджень В. Бондаря, 

Ф. Гоноболіна, Дж. Картера, Н. Кузьміної, К. Пет-

терсона, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін. 

Дослідженню мети, етапів, змісту і організації 

професійного становлення майбутніх педагогів 

присвячено роботи А. Алексюка, І. Беха, Є. Бонда-

ревської, Н. Гузій, І. Зязюна, Н. Кічук, В. Кременя, 

Н. Кузьміної, З. Курлянд, В. Лугового, Г. Падалки, 

О. Пєхоти, С Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін. 

Суспільство потребує культурної політики, 

коли духовність, моральність, краса, освіченість 
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стануть орієнтиром у житті майбутніх педаго-

гів. Культура виступає як історичний процес ство-

рення нових, довершених значень і сенсів. Тому за-

своєння культурних цінностей є розвитком самої 

людини, становленням її як особистості. 

Культура є нерозривною з історією суспільс-

тва. Культура вічна і всесвітня, рухлива та мінлива. 

Для розвитку культури потрібна певна матеріальна 

база. Існує багато тлумачень культури, понад 300. 

Культура – це спосіб існування людини як суб'єкта 

діяльності, міра її індивідуально – творчого, соціа-

льного, інтелектуального, морального, естетичного 

та фізичного вдосконалення. 

Будуючи методологічну базу дослідження ес-

тетичної культури майбутніх фахівців дошкільної 

освіти, виходили з того, що різні методологічні 

підходи до її вивчення здатні повноцінно взаємоді-

яти, доповнюючи один одного, дозволяючи розгля-

нути її різні аспекти. Їх відбір здійснено завдяки 

осмисленню провідних тенденцій і функцій сучасної 

вищої освіти, виявленню конструктивних можли-

востей методологічних підходів та зумовлено скла-

дністю досліджуваного феномена й необхідністю 

його різнобічного аналізу. Слово культура увійшло 

в науку з II половини XVIII століття. Культура – 

специфічний спосіб організації та розвитку людсь-

кої життєдіяльності, представлений у продуктах 

матеріальної та духовної праці, у системі соціаль-

них норм і установ, у духовних цінностях, у сукуп-

ності відносин людей до природи, між собою і до 

самих себе.  

Термін «культура» багатозначний. Історично 

він виник у Стародавньому Римі і означає обробку, 

оброблення, пізніше він став означати все те, що 

створено руками людини, щось штучне. Пізніше 

під культурою стали розуміти облагороджування, 

поліпшення тілесно-душевно-духовних сил, нахи-

лів і здібностей людини. 

Звернeння до культури, як до основи освіти, 

вiдкриває пeрспективу, можливiсть iншого фiло-

софського, культурно-iсторичного, науково-пeда-

гогiчного обґрунтування освітньої дiяльностi су-

спiльства та дeржави. За словниковими джерелами 

вона визначається, як: – «обробка, розвиток, вихо-

вання, освіта, шанування»; – «сукупність матеріа-

льних і духовних надбань на певному історичному 

рівні розвитку суспільства й людини, які втілені в 

результатах продуктивної діяльності»; – «локалізо-

ване у просторі та часі соціально-історичне утво-

рення, що специфікується або за історичними ти-

пами, або за етнічними, континентальними чи регі-

ональними характеристика суспільства» [4, с. 313]. 

Свiт культури – це результат зуcиль самoї лю-

дини, cпрямoваної на вдоскoналення, перетвoрення 

тoго, що наданo прирoдою [2, с. 15]. Отже, зрозу-

міти cутність культури мoжливо лише через призму 

діяльності людини . Культура не існує пoза люди-

ною. Доcлідження вчених-культурoлогів підтвер-

джують тезу про те, що культура – джерелo людсь-

кoї діяльнoсті. Вoна виступає як характириcтика 

людини, як міра її духовнoго, мoрального, профе-

сіoнального рoзвитку [2]. 

Вивчення професіоналізму діяльності педа-

гога, тих чинників, які впливають на формування 

його в різних видах педагогічної діяльності, а також 

створення продуктивних технологій навчання про-

фесійної творчості та майстерності в різноманітних 

педагогічних системах є одним з важливих напрям-

ків акмеологічних досліджень у галузі педагогіки. 

Характеризуючи професіоналізм особистості 

педагога, І. Зязюн та Г. Сагач акцентують увагу на 

рівні розвитку його професійної культури та само-

свідомості. Професійну самосвідомість автори тра-

ктують як усталене ставлення до професії, що вияв-

ляється в системі мотивів, особистісних смислів і 

цілей. Професійна культура включає індивідуально 

вироблені стратегії, засоби орієнтації в дійсності, 

технології переведення ідей у матеріальні цінності. 

Автори вважають її складниками системний світо-

гляд і модельне мислення, праксеологічну та реф-

лексивну культуру педагога, інформаційну озброє-

ність, компетентність спілкування та управління, а 

також конкретно-предметні знання [1, с. 42]. 

Проблема професіоналізму в педагогічній дія-

льності є предметом дослідження сучасної педаго-

гічної науки в різних країнах світу. Зарубіжні вчені 

в галузі вищої освіти досліджують, як успішні ви-

кладачі підвищують якість викладання. За їхніми 

висновками, успішні викладачі найбільше зверта-

ють увагу на загальний зв’язок зі слухачами (ауди-

торією), якість вербального зв’язку та відчуття часу 

в момент викладання. При незадоволенні якістю 

освітнього процесу успішні викладачі найчастіше 

приймають рішення змінити або методи викла-

дання, або сам зміст курсу. 

Високий професіоналізм вимагає ототожнення 

себе зі своєю справою, сприйняття можливості при-

пинення своєї професійної діяльності як особистого 

нещастя, зростання професійних можливостей уп-

родовж усього життя, отримання задоволення від 

заняття своєю улюбленою професією. Натомість 

суб’єктивні, професійні якості людини не можуть 

розглядатися, так би мовити, «в чистому вигляді», 

бо підлягають розвитку та зміні в процесі набуття 

професійних знань, навичок, тобто професійного 

навчання та становлення. Слід додати, що характе-

ристика поняття професіоналізму не може не пе-

редбачати моменту індивідуальності, неповторно-

сті в здійсненні професійної діяльності. Саме своєю 

яскравою індивідуальністю високий професіонал 

надає своїй діяльності еталонного характеру, з яким 

можуть співвідносити свої досягнення інші фахівці  

[4, с. 826]. 

Різні аспекти фахового становлення майбут-

нього професіонала, вихователя дітей дошкільного 

віку подано в дослідженнях українських учених (А. 

Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Грама, Т. Жаровцева, Н. Ли-

сенко, І. Луценко, В. Нестеренко, Т. Степанова та 

ін. 

Професійна підготовка фахівця розглядається 

в єдності системи знань і вмінь, тобто теоретичної 

та практичної підготовки. Професійно-педагогічна 

підготовка розглядається як особливий тип 

навчання, зміст якого має глибоку особистісну 

спрямованість.  
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Констатувальний експеримент нашого дослі-

дження було проведено поетапно і з метою вирі-

шення таких завдань: розробити критеріальний 

апарат дослідження з урахуванням компонентної 

структури художньо-естетичних умінь; обрати ме-

тоди діагностики та інтерпретувати дані, отримані 

в результаті застосування різних діагностичних 

процедур; враховуючи результати педагогічного 

спостереження, відповідно до встановлених крите-

ріїв та їх діагностичних показників, з’ясувати стан 

розвитку естетичної культури студентів на сучас-

ному етапі. Діагностика рівнів розвитку естетичної 

культури у студентів здійснювалася на базі МНУ 

імені В.О. Сухомлинського упродовж 2020-2021 

навчального року. Загальна кількість досліджува-

них складала 80 осіб, з яких 5 викладачів, 75 студе-

нтів). 

Констатувальний етап експерименту включав 

різні методи дослідження: педагогічне спостере-

ження, бесіди зі студентами, опитування, анкету-

вання, аналіз результатів виконання студентами на-

вчальних завдань, заліково-екзаменаційних вимог, 

педагогічної документації. Процес діагностики рів-

нів розвитку естетичної культури студентів супро-

воджувався спілкуванням з викладачами щодо про-

блем адаптації майбутніх вихователів, спостере-

женням за проведенням занять з дисциплін 

«Основи образотворчого мистецтва з методикою 

навчання», «Теорія і методика музичного вихо-

вання», «Дошкільна лінгводидактика». 

Розроблено та експериментально перевірено 

модель естетичної культури майбутнього фахівця 

дошкільної освіти, що включає теоретичний, прак-

тичний, методичний, спеціальний компоненти; у 

дослідженні визначено рівні естетичної культури: 

оптимальний, достатній, необхідний, котрі най-

більш адекватно відображають вимоги до вихова-

теля та досягнутий рівень його естетичної та про-

фесійної підготовки. Дослідження показало, що як-

ість естетичної підготовки, професійної підготовки 

тісно пов'язана з педагогікою творчості, розвитком 

творчих здібностей, креативності студентів. Педа-

гогіка творчості забезпечує розвиток творчого по-

тенціалу особистості, підготовку до творчої педаго-

гічної діяльності. У дослідженні обґрунтовуються 

та розкриваються можливості естетичних дисцип-

лін, усіх дисциплін навчального плану, дисциплін 

за вибором студента, курсових та дипломних (ква-

ліфікаційних) робіт, педагогічної практики у погли-

бленні змісту естетичної освіти та виховання, фор-

мування загальної та естетичної культури майбут-

ніх фахівців дошкільної освіти, розвитку їхньої 

толерантності, креативності, творчих здібностей 

через різноманітні форми та методи навчання та ви-

ховання. Дослідження показало ефективність вико-

ристання розроблених та апробованих у процесі 

підготовки фахівців інтегрованих курсів, сучасних 

методів викладання естетичних дисциплін, різно-

манітних форм самостійної роботи студентів, гнуч-

кого поєднання навчальної та позанавчальної діяль-

ності студентів спеціальності «Дошкільна освіта». 

Поряд з високими моральними якостями, гли-

бокими знаннями методики освітньої роботи й пси-

хологічних особливостей дітей дошкільного віку 

майбутній вихователь повинен мати комплекс про-

фесійно важливих якостей. Ці вимоги диктує спе-

цифіка діяльності вихователя й об’єкта його діяль-

ності – особистості дошкільника. 

Проведене дослідження, безперечно, не вичер-

пало проблему, відкрило нові горизонти, аспекти; 

подальшого розвитку вимагають як теоретичні, так 

і прикладні питання. Особливо актуальна розробка 

програм, підручників та посібників з цієї проблеми. 
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Анотація. 

На сучасному етапі розвитку сфери охорони здоров’я все більше уваги приділяється безпеці пацієн-

тів, етичним питанням, збільшенню відповідальності медичних працівників, високому рівню необхідної 

професійної кваліфікації та швидкій еволюції процедур та методів. Вищезазначене вимагає адаптування 

навчальних програм та використання усіх наявних освітніх інструментів і технологій при професійній 

підготовці майбутніх медичних фахівців. Для досягнення мети, уточнення сутності та особливостей ви-

користання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі застосовано теоретичні методи (ана-

ліз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, педагогічне моделювання, теоретичне прогнозу-

вання). Використання сучасних педагогічних технологій, зокрема технологій стимуляційного навчання та 

кейс-технології, в процесі професійної підготовки майбутніх медичних працівників виконує кілька важли-

вих функцій: контролюючу, оскільки виявляє знання, уміння та навички студентів; навчальну, тому що 

вимагає досягнення студентами певного рівня навчання; виховну, оскільки відбувається формування осо-

бистісних якостей майбутніх лікарів. Ефективно організовуючи самостійну й аудиторну діяльність сту-

дента, викладач сприяє розвитку клінічного мислення, що неодмінно стає основою формування кваліфіко-

ваних та успішних лікарів. 

Abstract. 
At the current stage of health care development, more and more attention is paid to patient safety, ethical 

issues, increasing the responsibility of health professionals, a high level of professional skills and the rapid evo-

lution of procedures and methods. The above requires the adaptation of a study program and the use of all avail-

able educational tools and technologies in the training of future medical professionals. The aim of the study was 

to conduct a theoretical analysis of scientific psychological and pedagogical, methodological and medical publi-

cations, methodological work of the department on the use of pedagogical technologies in the training of future 

doctors. Theoretical methods (analysis, synthesis, generalization, comparison, systematization, pedagogical mod-

eling, theoretical forecasting) were used to achieve the goal and clarify the nature and features of the use of 

modern pedagogical technologies in the educational process. The use of modern pedagogical technologies, in 

particular stimulation learning technologies and case technologies, in the process of professional training of med-

ical professionals performs several important functions: control, as it reveals the knowledge, skills and abilities 

of students; educational, because it requires students to achieve a certain level of education; educational, as is the 

formation of personal qualities of future doctors. By effectively organizing independent and classroom activities 

of the student, the teacher promotes development of clinical thinking, which inevitably becomes the basis for qual-

ified and successful doctor’s formation. 

 

Ключові слова: педагогічні технології, викладач, навчання, студент, лікар. 
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На сучасному етапі перед медичною освітою 

поставлено низку завдань, серед яких чи не основ-

ним є зміна стилю навчання та необхідність змен-

шення розриву між теоретичними знаннями та клі-

нічною практикою. Все більше уваги приділяється 
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безпеці пацієнтів, етичним питанням, збільшенню 

відповідальності медичних працівників, високому 

рівню необхідної професійної кваліфікації та шви-

дкій еволюції процедур та методів. Вищезазначене 

вимагає адаптування навчальних програм та вико-

ристання усіх наявних освітніх інструментів [1]. 

Найважливішим завданням реформування освіти в 

Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, 

готової у професійній діяльності забезпечувати по-

треби суспільства як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Впровадження у сучасну 

вищу освіту компетентнісного підходу та форму-

вання професійної компетентності майбутніх фахі-

вців є найвищим показником якості отриманої 

освіти [2]. Однією з основних умов формування 

майбутнього медичного фахівця учені розглядають 

розробку та використання сучасних педагогічних 

технологій, а їхнє впровадження є виконанням од-

ного з найважливіших завдань сучасної освіти – уп-

равління процесом навчання. Суворі вимоги сього-

дення вимагають від вищих навчальних закладів 

досягнення якісно нового рівня подання навчаль-

ного матеріалу, тому, окрім традиційних, широко 

використовуються сучасні педагогічні технології. 

Метою дослідження було провести теоретич-

ний аналіз наукових психолого-педагогічних, мето-

дичних та медичних публікацій, методичної роботи 

кафедри щодо застосування педагогічних техноло-

гій в процесі професійної підготовки майбутніх ме-

дичних фахівців. 

Матеріал та методи дослідження. Аналіз 

психолого-педагогічної, методичної літератури, 

матеріалів навчально-методичних конференцій, ме-

тодичної роботи кафедри. Для досягнення мети, 

уточнення сутності та особливостей використання 

сучасних педагогічних технологій в освітньому 

процесі застосовано теоретичні методи (аналіз, си-

нтез, узагальнення, порівняння, систематизація, пе-

дагогічне моделювання, теоретичне прогнозу-

вання). 

Отримані результати. У системі медичної 

освіти симуляційні технології лежать в основі ряду 

методик, які допомагають відтворювати клінічні 

ситуації відповідно до мети навчання, повторення, 

оцінки та дослідження. Симуляційне навчання – 

обов’язковий компонент у професійній підготовці, 

що використовує модель професійної діяльності з 

метою надання можливості кожному студенту ви-

конати професійну діяльність або її елемент відпо-

відно до професійних стандартів та/або правил на-

дання медичної допомоги [3]. 

Симуляція може бути представлена як люди-

ною, так і пристроєм або комплексом умов, які до-

помагають відтворити актуальну проблему. Сту-

дент повинен відреагувати на ситуацію, що вини-

кла, у такий самий спосіб, як він зробив би це в 

реальному житті. За іншим визначенням симуляція 

– це техніка, яка дозволяє замістити або збагатити 

практичний досвід того, хто навчається, за допомо-

гою штучно створеної ситуації, яка відображає і 

відтворює проблеми, що мають місце в реальному 

світі, в повністю інтерактивної манері. Симуляція – 

це освітня методика, яка передбачає інтерактивний 

вид діяльності «занурення в середовище» шляхом 

відтворення реальної клінічної картини повністю 

або частково без супутнього ризику для пацієнта 

[4]. Симулятори варіюють від простих фізичних 

моделей анатомічних структур (наприклад, модель 

кісток черепа або тренажери для відпрацювання ок-

ремих умінь) до складних пристроїв і манекенів з 

високою механічною реальністю та комп’ютерним 

управлінням. Метою навчання з використанням си-

муляційних сценаріїв є набуття та засвоєння нави-

чок (технічних, когнітивних, поведінкових), що 

складає компетентність майбутнього фахівця. Все 

частіше симуляційні технології допомагають опра-

цювати практичні навички у внутрішній медицині, 

хірургії, акушерстві, гінекології, педіатрії, інтенси-

вній терапії та невідкладній медицині, кардіології, 

офтальмології, оториноларингології та багатьох ін-

ших. Вагоме значення симуляційного навчання має 

для відпрацювання навичок при рідкісних чи кри-

тичних станах. У медичній освіті широко викорис-

товуються різні типи симуляторів, серед яких: 

комп’ютеризовані манекени, екранні симулятори, 

які дозволяють імітувати відповідну реакцію; ана-

томічні моделі – використовуються для навчання 

та відпрацювання окремих практичних навичок; 

фантом – модель тіла людини або його частини, 

що замінює оригінал та сприяє формуванню умінь 

і навичок; манекен – фігура, на якій можна відпра-

цьовувати взаємопов’язані уміння і навички; тре-

нажер – пристрій для штучного створення (іміта-

ції) різних ситуацій або об’єктів, що дозволяє фор-

мувати окремі навички та вміння; стандартизовані 

пацієнти; система ситуаційних завдань; навчальні 

ігри клінічного типу, що розвивають клінічне мис-

лення; навчальні ігри організаційно-діяльнісного 

типу, що сприяють формуванню професійних 

умінь і навичок організаційного характеру [5]. 

В Україні вивчення медичних дисципліни із за-

стосуванням кейс-методу розпочалося нещодавно 

та потребує розробки та втілення в практику підго-

товки сучасних фахівців. Кейс-технологія – це 

складний та ефективний інструмент інноваційної 

технології навчання, що одночасно не тільки відо-

бражає практичну проблему, а й актуалізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти для її 

розв’язання, а також вдало комбінує навчальну, 

аналітичну і виховну діяльність, що підвищує ефе-

ктивність виконання сучасних завдань освіти [6]. 

Суть кейс-технології полягає в тому, що студентам 

пропонують реальну клінічну ситуацію, опис якої 

одночасно відображає не лише будь-яку практичну 

проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, 

який необхідно засвоїти для осмислення конкрет-

ного завдання. Дотепер ще немає певного станда-

рту представлення кейсів із медичних дисциплін. 

Зазвичай кейси представляють у друкованому ви-

гляді або на електронних носіях, мультимедіа-пре-

зентаціях, включають у текст фотографій, діаграм, 

таблиць, що робить їх більш наочними для студен-

тів. Кейс-технологія являє собою активний пробле-

мно-ситуаційний аналіз, що базується на навчанні 

шляхом вирішення групою студентів конкретних 
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задач – ситуацій (кейсів). Спільними зусиллями не-

обхідно проаналізувати симптоми, можливі при-

чини його виникнення, знайти практичне вирі-

шення, дати оцінку запропонованих варіантів вирі-

шення й обрати найбільш оптимальний. Кейси для 

самостійної роботи більш розширені та містять бі-

льше інформації [7]. Застосування кейс-технології 

під час вивчення навчальних дисциплін допомагає 

студентам краще запам’ятовувати складні теми, ро-

звивати та тренувати клінічне мислення, оволодіти 

навичками диференційної діагностики різних пато-

логій, чітко і лаконічно формулювати свої думки; 

розвиває вміння слухати, тим самим стимулює за-

цікавленість освітою. 

Організація освітнього процесу професійної 

підготовки майбутніх лікарів з використанням кей-

сів дає можливість максимально підготувати фахів-

ців до складання іспиту «КРОК», під час якого здо-

бувачі освіти мають показати свою здатність засто-

совувати набуті знання, уміння та навички у 

реальних клінічних ситуаціях, давати оцінку діям, 

приймати власні обґрунтовані рішення. Кейси з ре-

альними клінічними ситуаційними задачами пож-

вавлюють практичні заняття, науковий дискурс 

сприяє розвитку зацікавленості знаннями, викликає 

прагнення до поглиблення знань, полегшує сприй-

няття інформації з клінічних дисциплін. 

Висновки. Використання сучасних педагогіч-

них технологій, зокрема технологій стимуляцій-

ного навчання та кейс-технології, в процесі профе-

сійної підготовки медичних фахівців виконує кі-

лька важливих функцій: контролюючу, оскільки 

виявляє знання, уміння та навички студентів; на-

вчальну, тому що вимагає досягнення студентами 

певного рівня навчання; виховну, оскільки відбува-

ється формування особистісних якостей майбутніх 

лікарів. 

Симуляційне навчання та кейс-технології 

сприяють формуванню професійної компетентно-

сті майбутніх фахівців, вмінь та навичок їхньої ро-

зумової діяльності, розвитку особистості, здатності 

до самонавчання, зміні парадигми мислення, 

вмінню переробляти значні об’єми інформації; а та-

кож розвитку вимог щодо якості фахівця, який по-

винен адекватно та професійно реагувати в різних 

ситуаціях, відрізнятися системністю та ефективні-

стю дій. Технології симуляційного навчання дозво-

ляють багаторазово та точно відтворити важливі 

клінічні сценарії та надають можливість адаптувати 

навчальну ситуацію для кожного студента. 
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Згідно з Базовим компонентом дошкільної 

освіти, соціально-моральний розвиток дітей дошкі-

льного віку визнається пріоритетним напрямом ви-

ховання на сучасному етапі розвитку освіти [1].  

Трудове виховання є невід’ємним складником 

розвитку, навчання й виховання дитини дошкіль-

ного віку. Сучасні програми виховання, навчання 

та розвитку окреслюють коло компетентностей, які 

є домірними для дітей на всіх етапах їхнього життя. 

Експериментальна робота з виховання взаємодопо-

моги у дітей старшого дошкільного віку у процесі 

спільної праці відбувалась поетапно. Так, на пер-

шому – інформаційно-ознайомлювальному етапі – 

знайомили дітей з творами українських та зарубіж-

них письменників, поповнювали словник дітей з 

етикетними формулами, словами погодженнями; 

продовжували знайомити дітей з морально-етич-

ними нормами;  

На цьому етапі використовувалися такі форми 

і методи роботи, як полілоги, діалоги, обговорення, 

розігрування морально-етичних і комунікативних 

ситуацій за сюжетом літературного твору, організа-

ція роботи в куточку природи, підготовка матеріа-

лів та атрибутів до драматизації казок «Ріпка», «Ко-

лобок», «Теремок», морально-етичні бесіди «Що 

таке взаємодопомога», «Коли виникають супере-

чки», ігрові вправи «Діємо разом», «Сам по собі та 

разом», розучували прислів’я: «Де дружно, там не 

стужно»; «Що одному не дається, те гуртом легко 

береться»  

Наведемо приклад такої роботи 

Бесіда морально-етичного змісту «Що таке 

взаємодопомога» 

Мета: узагальнити уявлення дітей про взаємо-

допомогу, формувати позитивне ставлення до спі-

льної діяльності, виховувати бажання проявляти 

допомогти друзям під час виконання спільної дія-

льності 

Хід бесіди. 

Вихователь: Діти, сьогодні у нашій мовленнє-

вій скриньці з’явилося нове слово. Послухайте 

його. Вихователь промовляє взаємодопомога. 

Які емоції у вас викликає це слово, На які слова 

схожі? Як ви розумієте, що значить взаємодопо-

мога? 

(відповіді дітей) 

Вихователь: Так, діти правильно взаємодопо-

мога означає допомагати один одному, діяти спі-

льно, об’єднувати зусилля для досягнення загаль-

ного результату. Давайте пригадаємо казкових ге-

роїв, які допомагали один одному. 

(«Рукавичка», «Зимівля звірів», «Крилатий, 

волохатий та масляний») 

Вихователь: Давайте пригадаємо випадки, 

коли Ви допомагали іншим під час спільної діяль-

ності). 

Читання оповідання В. Паронова «Сім справ 

нараз» 

Бесіда після читання ‘оповідання. 

Чи всі справи доводила дівчинка до кінця? Яку 

б пораду ви дали би дівчинці? 

Даша П. : Краще планувати свою діяльність; 

Необхідно розподіляти свої справи 

Даня Ш.: Краще спочатку завершити розпо-

чату справу перед тим як розпочинати нову справу. 

(діти зробили висновок: Справу потрібно дово-

дити до кінця. І краще робити справу разом»). 

Вихователь: Молодці, діти. В народі кажуть: 

«Що одному не дається, те гуртом легко береться» 

. Як ви розумієте це прислів’я? 

Діти: Я пам’ятаю, коли Тетяна Іванівна приби-

рала листя на вулиці . Їх було так багато. Їй було 
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важко, а Ви почали їй допомагати, а потім і ми ра-

зом з вами. Ми швидко прибрали ділянку. Тетяна 

Іванівна нам подякувала і сказала, що без нас би не 

впоралась. 

Вихователь: Так, діти, в єдності – сила! А ще в 

народі кажуть: «раніше комусь помагай, а потім 

вже поміч приймай». Потрібно бути уважними до 

близьких, товаришів для того, щоб вчасно поба-

чити, коли їм потрібна допомога. Не чекати, коли 

вони попросять про неї. Я пропоную Вам перегля-

нути картинки та пошукати, хто потребує допо-

моги. 

Д/гра «Калейдоскоп допомоги» 

Вихователь: Молодці, діти. Допомагати можна 

ділом, словом, порадою 

Після бесіди вихователь запропонував підготу-

вати виставу для дітей дошкільного віку «Ріпка», а 

персонажів казки виготовити самостійно із пласти-

ліну. Вихователь звертає увагу дітей, що персона-

жів та атрибутів до казки дуже багато. Як краще ор-

ганізувати роботу: у команді чи самостійно? Діти 

висловлюють припущення, що разом працювати 

швидше. Вихователь звертав увагу дітей на необ-

хідність дотримуватися правил взаємодопомоги: 

бути уважними до інших, доброзичливим, виявляти 

бажання допомогти, вміти погоджувати свої дії з ді-

ями інших, аргументувати свою позицію, прислу-

ховуватися до думки інших .Діти працюють у ко-

манді, але домовляються про розподіл завдань, до-

помагають один одному. 

У другу половину дня діти організували ви-

ставу для малюків. Така діяльність формувала у ді-

тей вміння домовлятися, проявляти увагу до спів-

учасників діяльності, бажання допомогти. Після 

проведеної роботи проводилось обговорення про 

виконану роботу. Діти робили висновки, що коли 

працюєш злагоджено, допомагаєш один одному, то 

можна досягти гарних результатів. Зазначену ро-

боту продовжували під час організації праці дітей у 

куточку природи. У старшій групі діти виявляють 

велику самостійність.  

Метою другого – діяльнісно-практичного 

етапу – було виховувати уміння спільно планувати 

свою роботу, взаємодіяти з однолітками та прояв-

ляти увагу, бажання допомогти та доброзичливість 

до співучасників діяльності, розвивали вміння до-

мовлятися між дітьми, проявляти співчуття, дотри-

муватися правил мовленнєвого етикету; формували 

вміння узгоджувати свої бажання з інтересами ін-

ших дітей. На цьому етапі використовувалися такі 

форми і прийоми роботи: полілоги, доручення, чи-

тання художньої літератури, розігрування ситуацій, 

продуктивна діяльність: аплікація «Квіти», «Листі-

вки до дня мами», конструювання з покидькового 

матеріалу «Меблі для ляльки», «Наша вулиця»; без-

посередня трудова діяльність дітей: чергування, 

трудові доручення, праця в природі, господарсько-

побутова праця, ігри стратегії. 

Наведемо приклад такої роботи 

Гра-стратегія «Створення країни взаємодопо-

моги» 

Вихователь: Діти, сьогодні я отримала листа, 

що в країні взаємодопомоги сталося лихо. Вередун 

викрав чарівну квітку, яка оберігала країну від лі-

нощів, байдужості. Тепер усі жителі країни перес-

тали турбуватися один про одного, допомагати. Від 

такого лиха країна почала зникати, тому що нема 

кому підтримати, підказати як правильно, допомо-

гти. Необхідно терміново поспішати на допомогу. 

Ви – згодні? 

Діти: Так. 

Вихователь: Але Вередун не спить, він буде 

чинити нам перепони. Давайте пригадаємо, які пра-

вила спільної праці? 

(діти створюють мнемотаблиці за допомоги 

символів та озвучують їх) 

Діти: Бути старанними, бути уважними один 

до одного, допомагати один одному, давати поради, 

прислуховуватися до думок інших, пояснювати 

власну думку. 

Вихователь: Молодці, діти. Я бачу, що ви вмі-

єте працювати злагоджено. Давайте поміркуємо, 

що нам потрібно для подорожі? Коли будете озву-

чувати свої пропозиції, то пам’ятайте про повагу до 

інших. Звертайтесь зі своєю пропозицію ввічливо, 

тактовно: Я думаю, що було б добре… А як ду-

маєш, ти? 

Вихователь: Молодці, діти. Нам потрібно по-

вернути квітку, а для цього необхідно виконати за-

вдання. 

Завдання 1 Продовжи прислів’я (у дітей пазли, 

на яких розміщені різні частинки прислів’я, які за-

писані за допомоги картинок). Необхідно пошукати 

частинку пазлів та з’єднати їх правильно.  

Під час виконання завдання створилася ситуа-

ція, що в групі була непарна кількість дітей і хлоп-

чик залишився без пари. Він стояв розгублений і не 

знав, що роботи. Вихователь звернув увагу Наталки 

та запропонував допомогти. Марічка підняла другу 

половинку пазлів та покликала хлопчика. Вони зіб-

рали пазл втрьох.  

Прислів’я: Де дружно там ……. не стужно 

Що одному не дається ……то гуртом легко бе-

реться 

Вірний приятель …….. то найбільший скарб 

Друзі пізнаються ……… в біді  

Завдання 2 Діти подивіться на ілюстрації: нам 

потрібно дати поради казковим героям як краще 

зробити (Казка «Півник та двоє Мишенят»; «Троє 

поросят»; «Двоє жадібних ведмежат»; «Коза –Де-

реза»; «Кицькин Дім») 

Завдання 3 пропоную вам створити за допо-

моги колажу країну взаємодопомоги. Якою Ви її уя-

вляєте? (міркування дітей: світла, радісна, усміх-

нена, яскрава, будиночки кругленькі, багато кві-

тів);Хто із казкових героїв може мешкати у цій 

країні? (герої казки Гуси-лебеді; Котик із казки 

«Котик і Півник»; герої казки «Зимівля звірів»; ге-

рої казки «Ріпка») 

(вихователь запропонував обрати матеріали та 

розпочати роботу (роботу розподіляли за допомоги 

наліпок; коли одна група завершила роботу, то ви-

хователь звертав увагу, що потрібно допомогти ін-

шим командам виконати роботу).  
Вихователь: Молодці, діти. Ми виконали усі 

завдання і можемо повернути квітку мешканцям 
країни! 
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Після роботи провели обговорення, що було 
добре, чому змогли впоратися із завданням. Вихо-
ватель звернув увагу дітей, що Марічка допомагала 
Іванці, а усі діти працювали дружно та злагоджено. 
Коли разом працюємо і допомагаємо, то багато 
справ рішаємо! 

У своїй роботі застосовували різноманітні фо-
рми організації роботи з батьками: круглий стіл: 
«Чому потрібно бути працьовитим», «В єдності –
сила», «Взаємодопомога – шлях до успішності»; за-
лучала батьків до обговорення педагогічних ситуа-
цій. Спільні акції: «Парад капелюхів», формували 
вміння співпрацювати, виявляючи спільну творчу 
майстерність, оригінальність, винахідливість. 
Сприяли зміцненню дитячо-батьківських відносин. 
У процесі такої роботи діти набудуть навичок 
праці, вміння діяти злагоджено для досягнення спі-
льної мети. 

Метою третього – оцінно-коригуючого 
етапу – було демонструвати свої знання, вміння ра-
діти одне за одному, співпереживати, виявляти вза-
ємодопомогу, виявляти ініціативу в організації та 
підготовки спільної діяльності 

На третьому етапі здійснювалась робота гру-
пами: спільна групова діяльність з однолітками та 
дорослим, потім у роботі беруть участь двоє дітей 
та один дорослий, потім – двоє дітей. Основні фо-
рми роботи: спільна праця в природі, ігри-стратегії, 
полілоги, проєктування ситуацій 

Цікавою була участь дітей у екологічній акції, 
яку проводили в нашому закладі. Було оголошено 
змагання на «Найчистішу ділянку». Переможець 
отримував приз – пиріг. Перед початком роботи 
діти обговорили план дій. 

Даня Ш. Я пропоную поділитися на команди. 
Сергій С. Так. Пам’ятаєте як у казці. Кожен 

свою справу робив і допомагав іншому. Так і нам 
потрібно працювати у злагоді. 

Даша П. Ви не будите проти, якщо я буду під-
мітати. Я це вмію робити найкраще. 

Тетяна П. А я можу допомагати збирати листо-
чки. 

Даня Ш. Тетянко, а давайте разом. Коли ми з 
мамою прибирали в саду, то ми листя клали на ве-
лику тканину і разом переносини. Було весело і 
швидко 

Вихователь: Молодці. Діти. Якщо будемо пра-
цювати разом і допомагати один одному ми 
обов’язково переможемо! Пам’ятайте: разом – ми 
сила! 

Діти працювали активно, старалися підтриму-
вати один одного та допомагали.  

На клумбах садили насіння та розсаду квітів – 
айстр, чорнобривців. Діти рихлили землю, робили 
лунки, клали самостійно насіння в лунки, засипали 
землею, поливали. Спочатку діти розподілили між 
собою обов’яжи та хто який вид роботи буде вико-
нувати: хлопчики копали землю та зробили лунки, 
дівчата висадили розсаду та насіння. Усі працю-
вали дружно, вміло. Між дітьми велись бесіди про 
те, які квіти розквітнуть раніше. Надалі діти регу-
лярно поливали клумби, стежили, щоб вони не за-
смічувалися.  

В процесі організації спільної трудової діяль-
ності для дітей були створені такі умови в яких: 
одна дитина не впорається із поставленим завдан-
ням, трудова діяльність завжди проходила в парах 
чи в командах, вихователь стимулювала дітей до 
праці в команді і гаслом спільної праці був: «Один 
за всіх і всі за одного», «В єдності – сила!». 

Наведемо приклади такої роботи 
Практична ситуація вибору «Допомагаємо 

друзям» 
Цілі: спонукати дітей до активного прояву 

уваги до однолітків, пошуку справедливих способів 
вирішення проблем, що виникають у групі. 

Зміст ситуації. На занятті з ліплення діти з 
глини (солоного тіста) збираються ліпити вироби 
до виставки для батьків. Але виявляється, що у Яни 
та Діми глини немає. Вихователь вдає, що намага-
ється знайти два шматки глини, і потім повідомляє, 
що більше глини не залишилося. Виникає проблема 
– як вчинити? Вихователь розмірковує вголос: 
«Може, Яну та Діму треба відпустити із заняття, 
хай ідуть грати? Іншим разом ліпитимуть. Але всі 
батьки побачать вироби своїх дітей, а їхні батьки 
будуть засмучені! Як же нам бути? 

Діти починають висловлювати свої пропозиції. 
Частина дітей радить відпустити Яну та Діму грати, 
але двоє дітей, Оля та Сашко, вносять пропозицію, 
що вони хочуть поділитися своєю глиною. Вихова-
тель хвалить їх за правильне рішення. Інші діти, по-
чувши похвалу вихователя, зазвичай заспокою-
ються, їм здається, що проблему вирішено. 

Але вихователь продовжує міркувати вголос: 
«Я подумала, якщо Оля та Саша поділяться з Яною 
та Дімою, у них залишаться маленькі шматочки 
глини. Хіба з такого маленького шматочка вийде 
гарний виріб?» Діти відповідають, що не вийде. Ви-
хователь каже, що не знає, як зробити так, щоб у 
Яни та Діми з'явилася глина, а в Олі та Саші не за-
лишалися лише маленькі шматочки. 

Діти замислюються. Відбувається пошук прак-
тичного вирішення життєвої проблеми. В резуль-
таті обговорення діти приходять до висновку про 
те, що кожен може відокремити маленький шмато-
чок глини від свого шматка, і разом вийдуть два ве-
ликі (повноцінні) шматки глини для Яни та Діми. 

Вихователь збирає маленькі шматочки, які 
діти відокремлюють від своєї глини, і на очах усіх 
шматок стає дедалі більше. У результаті у Діми і 
Яни з'являються шматки глини, цілком придатні 
для реалізації задуму. 

Так у ситуації вибору діти отримують конкре-
тний приклад справедливого вирішення проблеми 
та доброзичливого, чуйного ставлення один до од-
ного. 

Отже, в процесі спільної трудової діяльності, 
діти вчились поступатися бажанням однолітків або 
переконувати їх у своїй правоті, докладати зусиль 
для досягнення загального результату.  

Список використаних джерел 
1. Базовий компонент дошкільної освіти Ук-

раїни. Наук. кер.: Т.О. Піроженко. Київ: Видавниц-
тво, 2021. 37с.  

  



24 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #34(157), 2022 

UDC 378.147 

Tupchenko V. V. 

Candidate of pedagogical sciences, associated professor, 

Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy, Kharkiv 

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-34157-24-25 

STUDENT-CENTERED EDUCATION AS INNOVATIVE APPROACH TO TRAINING 

ENGINEERING AND PEDAGOGICAL SPECIALTIES STUDENTS 

 

Abstract. 

The article is devoted to current issues of analyzing the role of student-centered education in the system of 

engineering and pedagogical specialists training in higher education institutions. The main ideas of student-cen-

tered education as an innovative approach to the organization of the educational process are analyzed and sys-

tematized. The necessity of creating an educational environment focused on meeting needs and interests of students 

is clarified. The features of engineering and pedagogical students training with different levels of professional 

orientation are analyzed. Peculiarities of the practical implementation of student-centered education in higher 

educational institutions are highlighted. The experience of theoretical research on student-centered education as 

an innovative approach to training engineering and pedagogical specialties students is given. It is explained that 

this approach puts in the first place not the awareness of a person, but the ability to solve problems that arises in 

different life situations. It is proved that student-centered education provides personal and cognitive growth of 

students, as well as stimulates leadership and interpersonal communication. 

 

Keywords: student-centrism, student-centered education, innovative approach, educational process, cogni-

tive process, educational environment.  

 

Modern higher education model aims education 

activities of higher education institutions to the for-

mation of significant professional competences and 

studying students’ outcomes. Therefore, student-cen-

trism as a concentration of efforts on taking into ac-

count students individual qualities, ability of forming 

individual educational trajectories and as a result, an in-

dividual profile of competencies is very important in 

training engineering and pedagogical specialists. The 

implementation of the student-centered approach is im-

possible without understanding the essence, basic ideas 

and tools of student-centered education as an innova-

tive approach to the organization of higher educational 

institutions educational process.  

The concept of student-centered education in-

volves a change of emphasis from training objectives to 

training outcomes, from performance indicators of the 

educational institution to the achievements of a partic-

ular student. The student-centered approach empowers 

students, promotes the formation of skills and compe-

tencies that will guarantee their competitiveness in a 

changing labor market. Under the student-centered ap-

proach, the renewed focus on individualization of the 

educational process is accompanied by a movement to-

wards rethinking the relationship "teacher-student". 

The teacher turns into a systematizer and corrector of 

knowledge, a manager and tutor of higher education 

students in the process of new information learning. At 

the same time, the role of the teacher does not decrease, 

but changes, he becomes a reference person for the stu-

dent [2].  

 Nowadays there are many definitions of the stu-

dent-centered education concept, but its essence is to 

increase significantly student's responsibility for plan-

ning learning, interaction with teachers and other par-

ticipants in the educational process, research and eval-

uation of results. Moreover, in contrast to the classical 

paradigm of organizing the educational process with 

traditional didactic teaching methods, when the control 

of the teacher and need to master academic content pre-

vails, now, with the student-centered approach, the re-

sponsibility and activity of students, their certain inde-

pendence in shaping the structure and volume of edu-

cational information, choosing forms of knowledge 

acquisition and types of academic control become lead-

ing.  

The above-mentioned modern pedagogical trends 

form the appropriate educational environment. At the 

same time, the objective prerequisites for its formation 

are several social aspects, including the wide involve-

ment of the population in higher education, the compe-

tition of universities for students; growing competition 

in the market of educational services; dependence of 

the results of university education, in particular the ac-

quired competencies, on the needs of the labor market, 

the scope of practical skills for their use in the work-

place; informatization of society, wide access to factual 

information, the possibility of its study and analysis re-

motely, the development of electronic means of educa-

tion, deep combination of scientific research and edu-

cation, development of pedagogy and wide application 

of the achievements of modern pedagogical science in 

the practical activities of the teacher; inseparable con-

nection of theoretical education and practice of the stu-

dent, popularization of dual education, increasing of the 

educational environment practical component. The for-

mation of a student-centered educational environment 

is preceded by a change in roles and responsibilities be-

tween the student and the teacher. And if the role of the 

student as an active participant in his own education, 

responsible for decision-making and development of 

learning strategies, has already been defined quite spe-

cifically, the pedagogical role of the teacher, the para-

digm shifts of his position in the system "teacher-stu-

dent" should be emphasized separately. 

A modern teacher should put new meaning into his 

function as a supervisor and consultant of a student for 
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better assimilation of knowledge. It is necessary to pro-

vide a qualitatively higher level of motivation and 

counseling of students in the course of their selection 

of educational literature, processing of necessary infor-

mation, consolidation of acquired knowledge in practi-

cal classes [3]. At the same time, the teacher acts not 

only as a leader, but also as a partner, which requires 

the construction of both vertical and horizontal connec-

tions and communication channels. This approach al-

lows not to limit, but on the contrary, to encourage the 

student to act independently, to be ready for constant 

self-improvement on the way to mastering professional 

knowledge. At the same time, there is active communi-

cation in the student group in the learning process, the 

student learns to feel an active participant in the cogni-

tive process in a highly motivated creative environ-

ment. 

The main goal of student-centered education is to 

create favorable conditions for the quality assimilation 

of knowledge, the formation of professional skills and 

other competencies, with preserving the freedoms of 

higher education students to achieve cultural and edu-

cational goals. The ideas of student-centrism become 

an important basis for the design of an educational en-

vironment that creates conditions for self-development, 

self-realization and self-organization of the individual 

in professional activities, creativity and other activities. 

It is important to consider the main ideas of student-

centered education as an approach to the organization 

of the educational process in higher education institu-

tions in accordance with the components of student-

centered education defined by the Law of Ukraine "On 

Higher Education". 

Student-centered education is characterized by: 

active rather than passive learning; thorough studying 

and understanding of the disciplines essence; increased 

responsibility on the student part; independence and au-

tonomy of the student; interdependence and mutual re-

spect between the teacher and the student; ability to an-

alyze objectively and evaluate their own actions in or-

der to eliminate shortcomings in the work, deepening 

the level of professional competence in teaching and 

learning both on the part of the teacher and the student. 

R. Edwards notes that the value of student-centered ed-

ucation is that it puts the student at the center of the 

studying process, meets his needs, allows him to learn 

what he needs in a way that suits him. Unnecessary 

costs of human and educational resources are reduced, 

as the student no longer needs to study what he already 

knows or can do, or what he is not interested in [4].  

Students with a high level of professional orienta-

tion are characterized by the predominance of the value 

of learning new and material position. They are set up 

to organize their own cognitive activity and regard it as 

value. The cognitive activity of such students is 

planned and meets their aspiration to become a special-

ist in their professional field, and therefore has value 

for them, and the process of professionalization is con-

sidered as means to maintain and improve their material 

formation.  

Student-centrism in practice is, first of all, a new 

level of individualization – the availability of individ-

ual curricular; the presence of a significant variable 

component of the curriculum; the possibility to choose 

and master several certification programs; individuali-

zation in organization of the student independent work; 

individualization in the process of individual counsel-

ling sessions; students individual training according to 

curricular with an in-depth scientific and educational 

component [1].  

Thus, absolutely new world situation, causing 

change in education conditions and forms, requires 

modern effective mechanisms that will ensure compli-

ance with principle of student-centered education and 

facilitation as a special type of communication, influ-

ence and interaction between teacher and student, is 

able to meet requirements both to study process and to 

personality of teacher, to his ability to build relation-

ships with other participants of educational process. 
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Abstract. 

The article analyzes the main areas of the development of gender linguistics and how the sociocultural aspect 

affects the formation of the linguistic identity. Gender is considered as a system of values formed by society and 

supported by social institutions. Specialists in the field of linguistics study the gender factor from the point of view 

of vocabulary, grammar, stylistics, psycholinguistics, discourse theory and communication. Of particular interest 

are differences and similarities of language and speech patterns used by individuals of different genders and how 

they affect the perception of certain cultural norms in society, and, as a result, characterize their behavior in 

society. 

Анотація. 

У статті проаналізовано основні напрями розвитку гендерної лінгвістики у мовознавстві та як со-

ціокультурний аспект впливає на формування мовної особистості. Гендер розглядається як система цін-

ностей, які були сформовані суспільством та підтримувалися соціальними інститутами. Фахівці у галузі 

мовознавства вивчають гендерний фактор з точки зору лексики, граматики, стилістики, психолінгвіс-

тики, теорії дискурсу та комунікації. Особливий інтерес представляють відмінність та схожість мов-

них та мовленевих моделей у осіб різної статі та як це впливає на сприйняття певних культурних норм у 

суспільстві, і як наслідок, характеризує подальшу поведінку в суспільстві. 
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Systematic gender studies in linguistics began at 

the turn of the 60s of the last century. At present gender 

is considered as a sociocultural phenomenon, i.e. com-

plex of social norms, expectations, reactions, and val-

ues that form the individual personality. These differ-

ences can be traced at all levels: topics of conversation, 

stylistic devices, vocabulary units, sentence construc-

tions, etc. Methodologically, there are several ap-

proaches to study the gender and language concept. 

Many linguists say about the social nature of the gen-

dered language and thus, identify the language differ-

ences. And in this respect these differences are ex-

plained by a specific redistribution of the social roles in 

society. Gendered language is defined as a functional 

derivative of the basic language and can be used in sit-

uations when the interlocutors are at different levels of 

the social hierarchy. Another approach is associated 

with the peculiarities of the linguistic behavior of men 

and women. Of special interest is the cognitive ap-

proach, which is based on creating holistic linguistic 

models and categories of different language prefer-

ences [2]. 

Modern scientists have developed a multi-level 

strategy in gendered language stydies. This strategy in-

cludes the following levels: phonetic, lexical-grammat-

ical, motivational-pragmatic, associative-cognitive, 

and emotional-connotative. Sobetska considers gender 

as one of the parameters by which the speaker’s social 

identity is constructed in communication. As a rule, it 

interacts with other parameters such as status, age, so-

cial group, etc. The researcher emphasizes that the anal-

ysis of gendered language, the study of strategies and 

tactics of speech behavior in various communicative 

situations is impossible without taking into account the 

cultural tradition of a particular society [9]. The culture 

of any society is unique and individual, it includes tra-

ditions, material and spiritual values, everything cre-

ated and accumulated by society over many centuries. 
The analysis of the social role of men and women 

in today’s Ukraine demonstrates that these roles are in-
terconnected and intertwined in various spheres of so-
cial life. For example, if earlier we could outline a clear 
boundary between the genders and their functions in 
professional activities at work and responsibilities in 
the family, now this boundary is gradually being erased 
due to the desire for equality, though it is not fully ac-
cepted ideologically and socially desirable. Anyway, 
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any process can affect the formation of an individual’s 
language model. In her research into the linguistic rep-
resentation of gender, Maslova emphasizes that men 
and women use language use the language so that to be 
adequately perceived by representatives of the opposite 
sex [5]. She also distinguishes three types of gender 
construction: normative (gender norms and expecta-
tions of society); manipulative (gendered stereotypical 
features used for achieving a certain communicative 
goal); and creative (situationally-specific use of non-
standard gendered language markers). 

Another aspect of studies has been presented by 
Kirilina, who singles out typical lexical features in the 
communication between men and women [3]. Thus, 
women, for example, are characterized by phatic 
speech; they easily change the topic of conversation 
and the role in communication. On the contrary, men 
can rapidly switch from one topic to another; they de-
velop ‘psychological deafness’ and do not respond to 
remarks not related to the topic. Women more often re-
fer and give examples of specific cases from their per-
sonal experience or the environment around. The lan-
guage of men is often characterized by terminology, 
they prefer accurately formulated concepts, frequently 
use professional language, and unlike women, more of-
ten use expressive and intentionally rough vocabulary. 
Speech of women often includes hyperboles and excla-
mations; some researchers even believe that they use 
more adjectives, which make their speech more emo-
tional. Besides, language of women tends to intensify, 
first of all, positive evaluation. In the language of men 
the negative assessment is more pronounced, including 
stylistically reduced, swearing vocabulary and invec-
tives [3]. 

Some interesting observations in communication 
between men and women are presented by Sobetska. 
The researcher notes that men focus on facts, figures 
and results in the process of communication, while the 
atmosphere of communication is more important for 
women. Men are oriented primarily to social statuses 
and power, adapt to hierarchical social roles in commu-
nication. Women prefer partnership, equal communica-
tion; they are focused on establishing good relation-
ships, strive to strengthen them, destroy social and 
other hierarchical barriers, and men maintain this dis-
tance [8]. However, despite all these gender language 
differences, we can mention that there is no clear 
boundary between male and female languages, because 
very often there are cases when certain linguistic phe-
nomena associated with men and women are not related 
to gender, but to mental characteristics, individual char-
acter traits, profession, and role in society. And the fact 
that in different communicative situations a person 
shows different speech behavior that does not corre-
spond to gender stereotypes makes the language even 
richer and more open. Though we cannot avoid the es-
tablished language norms, we can see that they are sub-
ject to change, and this process we are witnessing each 
and every day. 

Another important factor influencing the use of 
language is different socialization in childhood, when 
the child is told what a boy or a girl should wear and 
speak, how they should behave. And later on their 
speech can reflect the role-hierarchical differences in-
herent in the gender culture of both sexes. Language 

acts as an indicator that helps to identify gendered ele-
ments and interpret them. Many researchers studied the 
problem of asymmetry in language. For example, 
Korneeva presents her observation about Ukrainian 
speakers who use the same linguistic units; she states 
that differences between their languages are possible, 
but not mandatory. Although, generally, styles of com-
munication are associated with male or female behav-
ior, the choice of the style is determined not by gender, 
but self-identification of the individual [4]. Some sci-
entists distinguish a third type of behavior, which com-
bines high femininity and masculinity in one person. It 
implies a rich arsenal and flexibility of the gender-role 
behavior, high social adaptive abilities and other im-
portant qualities [7]. 

In conclusion, it can be argued that any behavioral 
language differences in social groups depend primarily 
on the nature of the individual, their sensory and emo-
tional perception of the world, self-knowledge and self-
analysis. The choice of language tools by men and 
women explains their attitude to themselves, to each 
other and shapes their role in society. This role can be 
accepted or rejected, depending on the cultural factor. 
As to Ukrainian culture, the traditional representation 
of gender has been recently reinterpreted, and it is re-
flected not only in daily communication, but also in ar-
tistic and poetic works, mass media, and advertising. 
For researchers of gender linguistics, new horizons to 
study and analyze the linguistic gender construct at var-
ious levels of communication are opening. 

Список літератури 
1. Гендерна абетка для українських медіа / 

Котова-Олійник С. Стельмах Б., Ярош О.: посібник 
/ Софія Котова-Олійник, Богдана Стельмах, Оксана 
Ярош. – Луцьк : ВМА «Терен», 2013. - 106 с  

2. Горошко Е. Гендерная проблематика в 
языкознании // [Електронний ресурс] 
http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm  

3. Кирилина А. В. Гендерные исследования в 
лингвистике и теории коммуникации: учебное по-
собие для студентов высших учебных заведений. - 
М. : РОССПЭН», 2004. - 252 с. 

4. Корнеева Л. Гендерний аспект комунікації 
/ Л. Корнева // Філологічні науки. - 2013. - Вип. 13. 
- С. 106-113  

5. Маслова Ю. П. Мовна репрезентація ген-
деру // Наукові записки. Серія філологічна. – 
Острог : Острозька академія, 2009. – Вип. 12. – С. 
224–233. 

6.  Осіпова Т. Ф. Гендерний аспект комуніка-
тивної поведінки людини: параметри вербальної і 
невербальні комунiкацii / Т. Ф. Осіпова // Філологі-
чні студії. Науковий вісник Криворізького держав-
ного педагогічного університету. - 2012. Вип. 7. - С. 
109-120. 

7. Основи теорії ґендеру: Навчальний посіб-
ник. - К. : «КІС.», 2004. - 536 с. 

8. Собецька Н. Комунікативний клімат та ти-
пові тенденції спілкування у сучасній лінгвістиці. 
Собецька Н. В. Гендер і мова в сучасному лінгвіс-
тичному світі // Дослідження з лексикології і грама-
тики української мови. - 2014. - Вип. 15. - С. 28-36. 

9. Ставицька Л. О. Сучасний стан лінгвоген-
дерологічних досліджень в Україні / Л. О. Стави-
цька // Мовознавство: Науково-теоретичний жур-
нал. - 03/2008. - № 2/3. - С. 236-246. 

  

http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm


28 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #34(157), 2022 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

УДК 17:37.01(477) 

Рогова О.Г.  

кандидат філософських наук, доцент 

Дніпровська академія неперервної освіти  

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-34157-28-30 

СКЛАДОВІ УСПІХУ ЕТИЧНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Rohova O.G.  

PhD, Associate Professor  

Dnipro Academy of Continuing Education 

 

COMPONENTS OF THE SUCCESS OF ETHICAL EDUCATION IN THE NEW UKRAINIAN 

SCHOOL 

 

Анотація. 

У статті розглянуто філософсько-освітні завдання задля ефективного повернення етичної освіти 

до простору української школи на тлі змін сучасної соціокультурної ситуації та з урахуванням висновків 

щодо періоду попереднього викладання етики в освітніх закладах. Наголошено на необхідності випере-

джаючого етичного навчання в умовах викликів, що постали перед українським суспільством. Визначено, 

що продуктивність розв’язання завдань етичної освіти залежить від фахової компетентності вчителя 

та його етичного зразка; від ефективно діючого соціально-педагогічного партнерства, що впливає на 

особистісно моральний розвиток школярів; та від інтегрованості змісту етичної освіти до загального 

шкільного простору. Накреслено на необхідності розв’язання методологічної проблематики при викла-

данні етики у напрямку забезпечення діалогічності навчання. Зроблено висновок про складові ефективного 

етико-формуючого освітнього середовища 

Abstract. 

In the article are considered philosophical-educational tasks for the effective return of ethical education in 

the space of the Ukrainian school taking into account the background of changes in the modern socio-cultural 

situation and conclusions regarding the period of preliminary teaching of ethics in educational institutions. The 

need for anticipatory ethical education in the context of the challenges facing Ukrainian society іs noted. It is 

determined that the productivity of solving the tasks of ethical education depends on the professional competence 

of the teacher and his ethical image; on an effectively operating socio-pedagogical partnership that affects the 

personal moral development of schoolchildren; and on the integration of the content of ethical education into the 

general school space. The need to solve methodological problems in teaching ethics in the direction of ensuring 

dialogic learning is underlined. A conclusion is made about the components of an effective ethically-forming ed-

ucational environment. 
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Повернення системи вітчизняної освіти до ідеї 

етичного виховання в умовах реформування Нової 

української школи (НУШ) не є випадковим. Етична 

дезорієнтація в інформаційному суспільстві, зрос-

таючі розлади ментального здоров’я, поширення кі-

лькості залежностей різного роду, складні пандемі-

чні випробування, вимоги військового часу щодо 

протистояння труднощам – ось неповний перелік 

проблем, що пояснюють необхідність нагального 

повернення етики, предметів морального спряму-

вання до освітньої царини в школах України.  

Безумовно, пошук тих ідеалів та орієнтирів, які 

служили б основою етичного виховання, здійсню-

вався впродовж багатьох років і не оминув сього-

дення. Так, у роботах Т. Алєксєєнко [1] розгляда-

ються інноваційні підходи до виховання доброчин-

ної дії. І. Бех [2] досліджує привласнення 

особистістю духовно-моральних цінностей. Фор-

мування цілісної етично-розвиненої особистості 

вивчає І. Бондаревич [3]. Т. Лисоколенко [4] аналі-

зує морально-виховний потенціал української філо-

софії для використання в освітній царині. Гуманіза-

цію як базову основу етичного становлення школя-

рів пропонує К. Чорна [6]. Педагогічний бік 

формування етичних цінностей розглядає Г. Наза-

ренко [5]. Неодноразово проводилися різні конфе-

ренції і семінари, де обговорювалися проблеми ду-

ховно-етичного виховання, погляди та підходи 

щодо теорії та практики морального виховання, 

оскільки з 2005 по 2013 роки у 5-6 класах закладів 

освіти України тривало викладання курсу «Етика» 

та предметів морального спрямування. Пізніше 

вони були вилучені з навчальних планів. Сьогодні 

ми є свідками того, що дисципліни світоглядного-

етичного спрямування повертаються до шкільного 

простору, але філософсько-освітні завдання цього 

повернення майже не рефлексуються у науковій 

площині.  
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З’ясуємо, на яких засадах має відбуватись по-

вернення до української школи етики та курсів мо-

рального спрямування задля ефективного 

розв’язання завдань етичного становлення особис-

тості в сучасних умовах. 

Сьогодні моральна освіта вже не може бути 

орієнтованою лише на повідомлення суми знань, 

певної системи норм і принципів, а повинна праг-

нути до розвитку етичної свідомості і самосвідомо-

сті особистості, здатної до миттєвого етично пози-

тивного вибору (наприклад, в умовах терміново не-

відкладних пандемічних ситуацій, під час активних 

військових дій тощо), коли на глибокі тривалі мір-

кування та, навіть, елементарний гугл-пошук відпо-

віді просто немає часу. Тому слід заздалегідь, до 

того часу, коли життя поставить особистість перед 

ситуацією морального вибору, подбати про таке 

етичне становлення, яке має бути спрямованим на 

«запалення» серця дитини як центру її етичного 

життя, щоб учень/учениця були готові до гідних ві-

дповідей на всі випробування долі. Тому етичне 

становлення має представляти собою процес орга-

нізації цілеспрямованого створення умов для роз-

будови етичної сфери особистості, оскільки прямий 

вплив не завжди приносить той результат, до якого 

прагне педагог. 

Вирішення завдань морального розвитку учнів 

в межах викладання етики та предметів морального 

спрямування, що віднайшли своє місце в соціальній 

та здоров’язбережувальній галузі типового навча-

льного плану Нової української школи (інваріати-

вна частина), пов'язане з розв’язанням цілого ряду 

філософсько-освітніх завдань, серед яких найбільш 

важливими, на наш погляд, є наступні. 

Завдання перше пов'язане з кваліфікованою 

підготовкою вчителя, здатного стати етичним при-

кладом для особистості, що зростає. Кажучи про 

етичний приклад педагога, слід пригадати А. Діс-

тервега, який вважав, що цінність школи дорівнює 

цінності її вчителя. Моральність вчителя, моральні 

норми, якими він керується в своїй професійній ді-

яльності і житті, його ставлення до своєї педагогіч-

ної праці, до учнів, колег – все це має першорядне 

значення для духовно-етичного розвитку і вихо-

вання учнів. Ніякі виховні програми не будуть ефе-

ктивними, якщо педагог не являє собою завжди го-

ловний для учнів приклад етичної та громадянської 

поведінки. У педагогічному плані серед базових на-

ціональних цінностей необхідно встановити одну, 

найважливішу, системоутворюючу цінність – етич-

ність вчителя.  

По-друге, в сучасних умовах без реального та 

дієвого соціально-педагогічного партнерства суб'-

єктам освітнього процесу дуже важко забезпечити 

повноцінний духовно-етичний розвиток і вихо-

вання учнів, оскільки школа в сучасних соціокуль-

турних контекстах перестала виконувати функцію 

єдиного джерела знань. Для вирішення цього зага-

льнонаціонального завдання необхідно вибудову-

вати педагогічно доцільні партнерські стосунки з 

іншими суб'єктами соціалізації: сім'єю, громадсь-

кими організаціями, традиційними релігійними об'-

єднаннями, благодійними та волонтерськими орга-

нізаціями, установами додаткової освіти, культури 

та спорту, ЗМІ. Організація соціально-педагогіч-

ного партнерства може здійснюватися шляхом уз-

годження соціально-виховних програм загальноос-

вітніх установ і інших суб'єктів соціалізації на ос-

нові базових етичних цінностей.  

По-третє, індивідуально-особистісний розви-

ток був безумовним пріоритетом вітчизняної педа-

гогіки у добу незалежності та залишається одним з 

найважливіших завдань сучасної освіти. У просторі 

духовно-етичного розвитку він набуває повноти 

своєї реалізації. Педагогічна підтримка самовизна-

чення особи, розвитку її здібностей, таланту, пере-

дача їй системних наукових знань, умінь, навичок і 

компетенцій, необхідних для успішної соціалізації, 

самі по собі не створюють достатніх умов для віль-

ного розвитку і соціальної зрілості особи. Знання 

наук і незнання добра, гострий розум і глухе серце 

таять загрозу для людини, обмежують, деформу-

ють, а іноді й спотворюють її особистісний розви-

ток.  

По-четверте, духовно-етичний розвиток і ви-

ховання учнів мають бути інтегровані в основні 

види діяльності учнів: урочну, позаурочну, позаш-

кільну і суспільно корисну. Іншими словами, необ-

хідна інтегративність змісту духовно-етичного 

виховання. Зміст етичного виховання групується 

навколо базових національних цінностей. У педаго-

гічному плані кожна з них формулюється як пи-

тання, поставлене людиною до самої себе або педа-

гогом перед учнем. Кожна з базових цінностей, пе-

дагогічно визначена як питання, перетворюється на 

виховне завдання. Для її вирішення, учні разом з 

педагогами, батьками, іншими суб'єктами духов-

ного, культурного, соціального життя мають звер-

татися до змісту: 

  історії України, своєї сім'ї, роду; 

  життєвого досвіду своїх батьків, предків; 

  цінностей традиційних для України релі-

гій; 

  творів літератури і мистецтва, кращих зра-

зків вітчизняної і світової культури; 

  періодичної літератури, ЗМІ, що відобра-

жають моральні зразки сучасного життя; 

  суспільно корисної і особисто значущої ді-

яльності; 

 інших джерел інформації і наукового 

знання. 

На цьому підгрунті має забезпечуватись пов-

ноцінна і послідовна ідентифікація учнів з сім'єю, 

культурно-регіональним співтовариством, народом 

України, світовою спільнотою. 

Базові етичні цінності не повинні бути локалі-

зовані в змісті окремого навчального предмету, фо-

рми або виду освітньої діяльності. Вони мають про-

низувати весь навчальний зміст, весь склад шкіль-

ного життя, всю багатопланову діяльність школяра 

як людини, особистості, громадянина, мають бути 

сфокусовані на цілях, на досягнення яких сьогодні 

спрямовані зусилля суспільства і держави.  

Наступне завдання пов'язане із методологією 

педагогічної дії. Нового філософсько-освітнього 
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значення набуває діалогічність навчання. Сюжетну, 

проблемну основу етичної діалогічності слід визна-

чати у відповідності з життєвим досвідом учнів. 

При цьому вплив на дитину має бути більше опосе-

редкований, ніж прямий. Стимулювання учнів до 

думки, дії, рішення забезпечує прояв власної акти-

вності особистості. 

Максимально оптимізує освітній процес про-

блемно – орієнтоване навчання, яке надає процесу 

жвавості, розвиває творчість, підвищує інтерес до 

навчання, а успішне з’ясування проблемного пи-

тання сприяє міцності знань.  

Перебуваючи в ситуаціях, близьких до життє-

вих, учні повинні мати на уроках можливість ви-

ходу на моральний вибір, рефлексію відносно своєї 

поведінки, вчинків. Іноді це буває складно, в дітей 

з'являються сумніви, яких раніше не було. Якраз це 

примушує замислитись над тим, що є найбільш цін-

ним в житті, а не просте, «що таке добре і що таке 

погано». Саме тому, вчителеві слід приділяли увагу 

розвитку апарату рефлексії. Етичне становлення 

повинно мати суб’єктно-вчинковий характер, що 

якісно змінює глибинне ціннісно-смислове «я» 

учня, розвиває у дітей здатність займати певну 

оцінно-рефлексивну позицію. Особливе емоційне 

переживання під час роботи над вчинковою спра-

вою забезпечує перехід зовнішніх цінностей, як 

зразків, у внутрішню орієнтацію на них. 

Філософсько-освітнього осмислення потребує 

проблема етичного становлення особистості в умо-

вах дистанційного навчання в школах України. 

Спочатку пандемія, потім незаконна агресія проти 

України майже позбавили українських учнів мож-

ливості переступати поріг шкільної будівлі. Власне 

житло стало класною кімнатою, розірвавши простір 

співбуття з педагогами та однокласниками. Перед 

освітянами постає завдання ефективного поєднання 

медіа та етико-орієнтованих технологій навчання. 

Електронні підручники не вирішують зазначеної 

проблеми, тому особливий наголос має бути на по-

шуці ефективних конструктів віртуального спів-

буття дитини з педагогом та однокласниками зі 

спиранням на зразки високо етичної поведінки, що 

мають сьогодні масовий характер на теренах Укра-

їни (військові та лікарські подвиги, героїзм тилу, 

насамперед, енергетиків, працівників комунальної 

інфраструктури, волонтерство, співучасть у долі 

переселенців тощо). 

Отже головними чинниками ефективності мо-

ральної освіти в сучасній українській школі є: ети-

чний приклад педагога, організація соціально-педа-

гогічного партнерства, створення етико-формую-

чого освітнього середовища, філософська 

рефлексія щодо змісту та методології викладання 

етики. Як результат, в свідомості учнів мають фор-

муватись етичні конструкти найбільш оптимальної 

поведінки в складних, багатовимірних, кризових, 

особливо форс-мажорних ситуаціях сучасного 

буття. 
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PROBLEMS OF REGULATION OF SUROGATE MATERNITY IN UKRAINE 

 

Постановка проблеми. Згідно відомостей 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 

до 15 % подружніх пар стикаються із проблемою 

безпліддя. Проте, стрімкий розвиток допоміжних 

репродуктивних технологій у медичній сфері пе-

редбачає появу шляхів нівелювання даної про-

блеми, серед яких актуальним є інститут сурогат-

ного материнства. Статистика міжнародної неуря-

дової організації International Social Service 

свідчить, що за допомогою сурогатного материнс-

тва щороку народжується не менше 20 тис. дітей, і 

ця кількість постійно зростає [1]. 

Попит на даний вид репродуктивних техноло-

гій спонукало низку країн визначити ставлення до 

сурогатного материнства і законодавчо врегулю-

вати його. Переважна більшість держав взагалі за-

бороняють використання методу сурогатного мате-

ринства, а у деяких має статус неврегульованого. 

Україна ж належить до держав, що законодавчо до-

зволяють допоміжні репродуктивні технології, фа-

ктичним підтвердженням чого є світове лідерство у 

сфері "репродуктивного туризму": друге місце у 

міжнародному сурогатному материнстві за даними 

«Thе Wall Street Journal» [2]. Однак, правове забез-

печення інституту сурогатного материнства в Укра-

їні є недосконалим, має фрагментарний характер 

врегулювання, про що свідчать бурхливі обгово-

рення правників. Зокрема, національне законодав-

ство не передбачає єдиного законодавчого акту, 

який би регламентував усі юридичні моменти цього 

методу допоміжних репродуктивних технологій, 

передбачав гарантії їх суб’єктів, народженої ди-

тини, запобіганню зловживанням, урегулюванню 

форс-мажорних обставин (зокрема, воєнний стан, 

пандемія) тощо. Складена ситуація жодним чином 

не гарантує належну реалізацію, захист прав та ін-

тересів учасників правовідносин сурогатного мате-

ринства, які досить часто ускладнені іноземним 

елементом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання правових проблем сурогатного материнства 

досліджувалися науковцями Верес І.Я., Головащук 

А.П., Басай Н., Квіт Н.М., Юнін О.С., Майданик 

Р.А., Таланов Ю.Ю., Ватрас В.А., Іляшенко О.В., 

Розгон О.В., Герц А.А., Коренга Ю.В., Тофак А.О., 

Островська Б.В. та ін. Натомість, за доцільним є до-

слідити правове забезпечення інституту сурогат-

ного материнства з урахуванням сучасних викли-

ків, загроз у тому числі із додатковим акцентом на 

захист прав дітей. 

Мета статті полягає у визначенні особливос-

тей регулювання сурогатного материнства, окрес-

лення його проблемних аспектів, головних напрям-

ків удосконалення його законодавчого підгрунття, 

а також у запропонуванні висновків і пропозицій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Розвиток допоміжних репродуктивних технологій, 

у тому числі сурогатного материнства, зумовлює 

формування законодавчого фундаменту, який би 

регулював такий вид медичної діяльності, та її удо-

сконалення згідно актуальними викликами задля 
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уникнення юридичного вакууму. Як наголошува-

лося вище, Україна є державою із ліберальним ста-

влення до інституту сурогатного материнства, що 

відображається у нормах права. Факт їх існування 

вважається головною перевагою України відносно 

інших держав, адже це значно спрощує процедуру 

проведення сурогатного материнства, зокрема, за-

вдяки визначеному суб’єктному складу, вимог 

щодо суб’єктів цього виду репродуктивних техно-

логій, специфіки проведення самої процедури суро-

гатного материнства [3]. 

Правову основу реалізації сурогатного мате-

ринства формують наступні нормативно-правові 

акти: 

- Цивільний кодекс України (далі – ЦК Укра-

їни) (ч. 7 ст. 281, що встановлює право на здійс-

нення лікувальних програм допоміжних репродук-

тивних технологій згідно з порядком та умовами, 

встановленими законодавством) [4]; 

- Закон України «Основи законодавства Укра-

їни про охорону здоров’я» (зокрема, ст. 48) [5]; 

- Сімейний кодекс України (далі – СК Укра-

їни), де у ст. 123 закріплюється визначення похо-

дження дитини, народженої унаслідок застосу-

вання допоміжних репродуктивних технологій [6]; 

- Наказ Міністерства юстиції України «Про за-

твердження Правил реєстрації актів цивільного 

стану в Україні» № 52/2, що регламентує правила 

державної реєстрації дитини, народженої унаслідок 

застосування сурогатного материнства (зокрема, п. 

11 розділу 3 цього наказу) [7]; 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я Укра-

їни «Про затвердження Порядку застосування до-

поміжних репродуктивних технологій в Україні» № 

787 (далі – Наказ), що є основним правовим регуля-

тором процедури сурогатного материнства (розділ 

IV, який встановлює умови проведення сурогат-

ного материнства, протипоказання і показання для 

застосування цього методу, вимоги до сурогатної 

матері, алгоритм проведення методу, перелік необ-

хідних документів для сурогатної матері, деякі пи-

тання реєстрації). Поряд цим це єдиний акт, що зга-

дує участь іноземних громадян у програмі сурогат-

ного материнства [8]. 

На нашу думку, чинне законодавство не у пов-

ній мірі регулює інститут сурогатного материнства 

і має низку недоліків. По-перше, найвищу юриди-

чну силу в ієрархії нормативно-правових актів має 

закон, а не підзаконний нормативно-правовий акт. 

З огляду на це, слід погодитися із позицією Тала-

нова Ю.Ю., що наголошував про необхідність єди-

ного закону, який би регламентував процедуру су-

рогатного материнства, адже його відсутність спо-

нукає пошук відповідей на питання у різних за 

змістом, юридичною силою нормативних актів [9]. 

Були спроби прийняття спеціального (єдиного) но-

рмативного акту, оскільки на розгляді Верховної 

Ради України перебували кілька законопроєктів ві-

дносно сурогатного материнства, наприклад, «Про 

допоміжні репродуктивні технології» № 6475 від 

28.12.2021 р. [10], «Про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» № 6475-1 від 

11.01.2022 р. [11] і «Про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій та замінне материнс-

тво» № 6475-2 від 13.01.2022 р. [12]. Однак, з поча-

тком повномаштабної агресії Російської Федерації 

від 24.02.2022 року, розгляд законопроєктів було 

призупинено і в сучасних умовах, як зазначає Ос-

тровська Б.В., вони концептуально не відповідають 

сучасній демографічній та суспільно-політичній 

ситуації, яка склалася в Україні [13]. 

По-друге, основний регулятор у вигляді На-

казу частково регулює питання у контексті проце-

дури проведення сурогатного материнства, зок-

рема, відсутні вимоги щодо договору про сурогатне 

материнство, суб’єктного складу, участі одинокої 

особи, а не подружжя, відповідальності за даним 

договором, гарантій народженої дитини. Беручи до 

уваги фрагментарність регулювання інституту су-

рогатного материнства, що у свою чергу не відпові-

дає принципу правової визначеності як одного із 

фундаментальних аспектів верховенства права, на 

наш погляд, все ж таки, залишається актуальним 

прийняття комплексного нормативно-правового 

акту, який запобігатиме зловживанням і захища-

тиме права учасників програми сурогатного мате-

ринства. 

Основу ж правовідносин сурогатного материн-

ства складають договірні відносини, які стосуються 

договорів про надання послуг медичного харак-

теру. Однак, не зважаючи на те, що договір про су-

рогатне материнство регулюється Сімейним та Ци-

вільним кодексами, це питання вимагає самостійної 

регламентації через їх доповнення та висвітлення 

окремо у спеціальному законі, і в згаданих актах. 

Глава 63 ЦК України встановлює загальні поло-

ження до договору про надання послуг, які можна 

застосовувати до правовідносин сурогатного мате-

ринства з огляду на наближену правову природу 

[4]. Ключовим питанням договору про надання по-

слуг є якість їх надання, на яку і очікує замовник. 

Але застосовувати якість до договору про сурога-

тне материнства, на нашу думку, у повній мірі є не 

досить коректним, оскільки сторони цього дого-

вору не можуть перебачити якісний результат у ви-

гляді народження здорової дитини. Крім того, мо-

жуть мати місце народження мертвої дитини, вики-

день чи нездорової дитини. Тобто, замовники 

повинні інформуватися про можливі негативні нас-

лідки і зобов’язання їх сприйняти. Відтак, за доці-

льним оцінювати якість послуг за договором про 

сурогатне материнство лише у контексті оцінки по-

ведінки сурогатної матері на період дії такого дого-

вору.  

Водночас, у разі народження хворої дитини 

або діагностування у ще ненародженої хвороби на 

пренатальній стадії, зазвичай можна стикнутися із 

відмовою генетичних батьків від такої дитини, спо-

нуканням сурогатної матері до аборту, переривання 

вагітності. Зокрема, у законопроєкті № 6475 (п.5 ст. 

7) має місце спроба регламентації превентивного 

засобу від негативних наслідків, які можуть мати 

місце після запліднення, імплантації і причини від-

мови генетичних батьків від майбутньої дитини чи 

штучне переривання вагітності: обов’язкове прове-

дення генетичної діагностики перед застосування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13#n15
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допоміжних репродуктивних технологій – «преім-

платаційний генетичний скринінг донорів на відсу-

тність генетичних захворювань, що надає змогу ві-

дібрати здорові генетично клітини, ембріони, тка-

нини». Проте, одночасно це положення нівелюється 

п. 2 ч. 1 ст. 16 даного законопроєкту, де підкреслю-

ється важливість дотримання принципу недискри-

мінації осіб, які використовують зокрема метод су-

рогатного материнства, що наділяє генетичних ба-

тьків «правовим захистом від будь-яких форм 

дискримінації за станом здоров’я, тобто за резуль-

татами генетичної діагностики [10]. З огляду на 

складену ситуацію, за доцільним у договорі перед-

бачити правові наслідки через відмову генетичних 

батьків від народженої дитини, як, наприклад, їх 

обов’язку матеріального утримання дитини до до-

сягнення нею повноліття. Це у свою чергу відпові-

датиме Конвенції про права дитини, де визначено 

гарантії фізично і розумово незрілої дитини на спе-

ціальну охорону, піклування, у тому числі належ-

ний правовий захист як до, так і після народження 

[14].  

Продовжуючи мову забезпечення інтересів ди-

тини, варто згадати ч. 3 ст. 143 СК України, яка на-

дає право батькам залишати дитину у пологовому 

будинку з огляду на її психічні вади психічного та 

(або) фізичного розвитку, чи інших обставин істот-

ного значення. Дане положення значно обмежує 

право дитини на сім’ю, а тому, слідуючи принципу 

якнайкращого забезпечення прав дитини (ст. 3 Кон-

венції про права дитини), вважаємо надати сурога-

тній матері право першочергового всиновлення. Це 

узгоджується із позицією американської правозахи-

сниці прав дитини Кеті Фауст, яка відзначає, що 

вже доведено факт відчуття батьківської та матери-

нської любові перебуваючи у лоні матері. Народ-

ження має бути продовженням зв’язку матері та ди-

тини, а не моментом, коли дитина отримує навми-

сне первинне поранення. Це день, коли дитина 

повинна побачити маму, яку вона вже любить 

вперше… не востаннє [15]. Паралельно також слід 

приділити увагу гарантіям і інтересам сурогатної 

матері, зокрема, зобов’язання замовників нести від-

повідальність за штучне переривання вагітності, де 

при цьому пріоритетно мають враховуватися інте-

реси матері, виникнення у сурогатної матері геста-

ційних чи інших хвороб, як наслідок сурогатної ва-

гітності, що впливають на можливість народження 

і виношування дитини. 

Частиною 2 ст. 123 СК України закріплюється, 

що у організм іншої жінки переноситься ембріон 

людини, зачатого подружжям (чоловіком та жін-

кою) [6]. Тобто, замовниками методу сурогатного 

материнства виступає подружжя і укласти договір 

не може один чоловік чи жінка. Проте, якщо оди-

нока особа уклала договір про сурогатне материнс-

тво, здійснила оплату, очевидним буде визнання та-

кого договору недійсним в силу суперечності букві 

закону і застосування реституції. З іншого боку, 

якщо дитина була народжена і договір є фактично 

виконаним, виникає питання першочергового захи-

сту її прав та інтересів шляхом визнання батьківс-

тва за рішенням суду. Це свідчить про гіпотетичну 

можливість такої ситуації коли дитина народжена 

«поза законом». Вважаємо, задля уникнення таких 

ситуацій, закріпити заборонну норму щодо укла-

дення договору сурогатного материнства одиноких 

осіб, тобто тих, що не перебувають у зареєстрова-

ному шлюбі, а також встановити обов’язкову пись-

мову форму цього договору із обов’язковим нотарі-

альним посвідченням. 

Варто згадати те, що іноземному подружжю 

навіть у випадку абсолютної законності процедури 

сурогатного материнства в Україні не гарантується 

безперешкодність набуття статусу батьків у своїй 

країні. Наприклад, Європейський Суд з прав лю-

дини у справах Labassee v. France, Mennesson v. 

France відмовляв у визнанні відносин між генетич-

ними батьками і народженої дитини за кордоном 

унаслідок методу сурогатного материнства незва-

жаючи при цьому на посилання на статтю 8 Євро-

пейської конвенції з прав людини (право на повагу 

до приватного та сімейного життя) [16]. Позиція 

суду обумовлюється тим, що відсутні підстави для 

визнання батьківства щодо сурогатно-народженої 

дитини в іншій країні, адже у країні визнання забо-

ронений цей метод допоміжних репродуктивних 

технологій. Саме тому, для уникнення таких склад-

нощів за доцільним виключити із суб’єктного 

складу сурогатних правовідносин іноземні под-

ружжя, у чиїх країнах заборонено сурогатне мате-

ринства, задля превентивного захисту інтересів 

майбутньої дитини. 

Також, системний аналіз чинного законодав-

ства про сурогатне материнства свідчить про відно-

сне панування диспозитивного методу регулю-

вання з огляду на свободу договору про сурогатне 

материнство, можливості самостійно визначити 

його умови. Це нівелює участь держави у приватно-

правових відносинах і унеможливлює виконання 

нею обов’язків закріплених Конвенцією про права 

дитини, що особливо гостро підкреслилось з розго-

ртанням бойових дій від 24.02.2022 року, адже 

ускладнилось возз’єднання народженої дитини із 

генетичним батьками. В рамках цього, слушною 

думкою є Островської Б.В., яка звертала увагу на 

створення окремого реєстру народжених в Україні 

сурогатними матерями дітей на основі відомостей 

від Міністерства юстиції України і Міністерства 

охорони здоров’я України [13]. Погоджуючись із 

даною пропозицією, вважаємо доповнити її необ-

хідністю створення відповідного уповноваженого 

органу, який не лише відслідковує відомості і веде 

даний реєстр, а і наділений відповідними повнова-

женнями щодо самого процесу сурогатного мате-

ринства, реєстрації договорів про надання послуг 

сурогатного материнства, вирішення питань прав, 

інтересів суб’єктів даних правовідносин і возз’єд-

нання народженої дитини. Дещо схожим є комітет 

сурогатного материнства в Ізраїлі, який контролює 

механізм проведення програми сурогатного мате-

ринства і до складу якого входять психологи, лі-

карі, соціальні працівники, священики та юристи 

[17].  
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Висновки та пропозиції подальших дослі-

джень. Проведене дослідження свідчить, що прису-

тність законодавчого базису для регулювання ін-

ституту сурогатного материнства є позитивним фа-

ктором відносно інших держав світу. У цілому ж 

правове регулювання правовідносин сурогатного 

материнства є ліберальним і сприяє використанню 

договору як інструменту їх регламентації, реалізу-

ючи при цьому принцип свободи договору в межах 

вимог інших нормативно-правових актів. Однак, 

поряд із цим, відсутність необхідної нормативно-

правової бази для регулювання договірних та поза-

договірних відносин сурогатного материнства, про-

блеми чинної, безпосередньо пов’язується із ризи-

ками забезпечення прав та законних інтересів учас-

ників відносин з сурогатного материнства, а тому 

варто визначити мінімальні стандарти їх забезпе-

чення крізь призму прийняття імперативних поло-

жень.  

Спроба врегулювати правовідносини сурогат-

ного материнства мала місце, адже на розгляді у 

Верховної Ради України перебували декілька зако-

нопроєктів. Однак, їх розгляд був призупинений від 

24.02.2022 року і має деякі недоліки. Враховуючи 

це, вважаємо, все ж таки актуальним прийняти єди-

ний нормативно-правовий акт у формі закону, де 

висвітлити вирішення значної кількості юридичних 

питань: закріпити істотні умов договору про суро-

гатне материнство (у тому числі розкрити питання 

якості послуг сурогатного материнства), визначити 

чіткий суб’єктний склад з виключенням одиноких 

осіб, іноземців (національне законодавство яких за-

бороняє сурогатне материнство), їх відповідаль-

ність і зобов’язання, гарантії як сурогатної матері, 

так і народженої дитини, запропонувати модельний 

договір, встановити обов’язкову письмову його фо-

рму і нотаріальне посвідчення. До того ж, на нашу 

думку, держава має приймати «більш активну уч-

асть» у регулюванні відносин сурогатного материн-

ства з метою контролю і належного виконання між-

народних зобов’язань, а тому створення уповнова-

женого органу з відповідними повноваженням у 

сфері сурогатного материнства за прикладом зару-

біжного досвіду буде зваженим законодавчим під-

ходом.  
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Анотація 

У статті автор розкриває питання визначення етапів процесу правоутворення. Правоутворення 
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правова норма – це результат тривалого, складного за своєю структурою процесу правоутворення. І за-

значає, що даний процес відбувається під впливом об'єктивних та суб'єктивних чинників, з подальшим 

оформленням правових норм компетентними суб'єктами правотворчості. 

Abstract. 

In the article, the author discusses the issue of determining the stages of the law-making process. Legal for-

mation is considered the process by which law is formed and formed. It concludes that a legal norm is the result 

of a long, structurally complex law-making process. And he notes that this process takes place under the influence 

of objective and subjective factors, with subsequent drafting of legal norms by competent law-making subjects. 
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Питання визначення етапів процесу правоут-

ворення є надзвичайно актуальним у правовій на-

уці. Правоутворення вважається процесом за яким 

утворюється та формується право. У цьому процесі 

діють чисельні чинники об'єктивного і суб'єктив-

ного характеру, оскільки за своєю природою є інте-

гративним, що є основоположною всіх предметів, 

сфер, процесів і впорядковуються ним, синтезує 

справедливі норми всіх соціальних регуляторів.  

Головною передумовою правоутворення стала 

ідея закономірного розвитку людства, яка сформу-

валася наприкінці XIX століття. Уперше важли-

вість розрізнення загального процесу праворозу-

міння і процесу правотворчості науковці визнали 

наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. XX століття. 

У 80–90-х рр. XX ст. інтерес до вивчення проблема-

тики правоутворення зростає. Початок XXI ст. ви-

значається появою юридичної літератури, присвя-

ченої проблемі правоутворення, яка стала самостій-

ним об’єктом наукового здобутку. 

На стадії правоутворення діють фактори при-

родні та соціальні, об'єктивні та суб'єктивні, пос-

тійні та тимчасові, стійкі та нестійкі, важливі та не-

важливі, сприятливі та несприятливі. В суспільстві 

найбільш відчутними чинниками, які впливають на 

формування правових цивілізаційних процесів, ви-

ступають закономірності природи, географічні 

умови, в яких перебуває населення, і навіть еконо-

мічні, технічні, демографічні, моральні, релігійні, 

культурні, політичні та юридичні умови. 

Слід зазначити, що життя є об'єктивним дже-

релом правоутворення. Потреби, інтереси, мотиви, 

цілі, засоби здійснення дій, соціальна норматив-

ність, належать до протиправових елементів, що 

формуються в ході соціального життя. Натомість, 

соціальний механізм дії цього об'єктивного дже-

рела права формується з урахуванням взаємодії рі-

зних соціальних чинників. Правоутворюючі чин-

ники, що є зовнішніми стосовно праворегулюючої 

діяльності, орієнтують цю діяльність, обмежують 

дії законодавця певними межами, надають цій дія-

льності науковий характер і, впливаючи на неї, зу-

мовлюють і детермінують основні елементи майбу-

тніх правових норм. Опосередкування позитивним 

правом об'єктивних закономірностей соціально-

правового життя відбувається під впливом безлічі 

різноманітних соціальних явищ.  

Головне місце серед основних об'єктивних фа-

кторів займає економічний фактор, що виражає 

умови та вимоги економіки. В підсистемі основних 

об'єктивних чинників, поруч із економічним чинни-

ком, слід враховувати природний, географічний, 

демографічний і людський фактор. Природний фа-

ктор відображає вимоги збереження скарбів при-

роди та раціонального використання природних ре-

сурсів. Географічний – особливості географічне ро-

зташування країни загалом. Демографічний 

чинник, пов'язаний із необхідністю відтворення на-

селення, процесами міграції тощо. Людський чин-

ник правоутворення визначає реальні підстави, 
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отже, критерії та межі правового регулювання по-

ведінки людей в межах різних видів приватних від-

носин і ситуацій життєдіяльності.  

На відміну від основних об'єктивних факторів 

правоутворення, що відображають матеріальні 

умови життя суспільства, основні суб'єктивні фак-

тори є факторами, вплив яких на правотворчу дія-

льність і сам зміст правового регулювання зале-

жить від дій тих чи інших соціальних суб'єктів – 

учасників правоосвітнього процесу. 

Основні чинники впливають на зміст право-

вого регулювання не безпосередньо, а через ряд ос-

новних суб'єктивних чинників. Зокрема: політико-

правовий, соціокультурний, ідейно-психологічний 

чинники. Політико-правовий чинник виступає у 

формі активності держави та її органів, спрямова-

ної на підтримання законності та правопорядку в 

країні, розвиток та вдосконалення системи право-

вих засобів організації та впорядкування правового 

життя. Формами вираження такої активності є різні 

нормативні і правозастосовні акти (відбивають, з 

одного боку, правотворчі тенденції, з другого боку, 

сприяють їх подальшої динаміці). 

Соціокультурний чинник відображає особли-

вості культурного розвитку та освітнього рівня на-

селення та посадових осіб, їх правову поінформова-

ність та компетентність. Ідейно-психологічний 

чинник відбиває особливості правової психології та 

характер панівної правової доктрини у суспільстві 

загалом, специфіку правового світогляду в окремих 

суб'єктів правового життя – учасників правоосвіт-

нього процесу (громадян, громадських організацій 

тощо). 

До основних соціальних чинників входять та-

кож національний і міжнародний чинники, прина-

лежність яких до об'єктивних чи суб'єктивних чин-

ників може бути встановлена однозначно. З цими 

двома чинниками безпосередньо пов'язані такі зага-

льні способи формування та розвитку права, як пра-

вонаступництво – використання правової спад-

щини своєї країни, та рецепція – запозичення пра-

вового матеріалу інших країн. 

Для процесу правоутворення характерними є 

два основних принципи: прагматизм (доцільність) 

та демократизм. 

Прагматизм – передбачає такі дії, які виклика-

ються об'єктивно-суб'єктивною потребою, реаль-

ною доцільністю у контексті інтересів індивідів та 

їх об'єднань у різних сферах діяльності, але насам-

перед – в економічній, оскільки економічні інте-

реси завжди є домінантними. 

Принцип демократизму є універсальним і має 

широке значення. У процесі правоутворення даний 

принцип проявляється, насамперед, у легітимному 

прояві ініціативного активного волевиявлення кон-

кретних громадян, отже, народу загалом, як і здійс-

ненні міжособистісних відносин. 

Під правоутворенням розуміють циклічний 

процес виникнення об’єктивної суспільної потреби 

(соціально-політичної, економічної, моральної та 

іншої) в юридичному регулюванні суспільних від-

носин, який пізніше трансформується в політичній 

та правовій свідомості і проявляється у правотвор-

чості як кінцевій стадії правоутворення [4, c. 124].  

Оскільки правоутворенння є тривалим проце-

сом, то воно може бути поділене на певні етапи. 

Отже, науковці дають визначення трьом ета-

пам правоутворення: 

1) гносеологічний – відображає процес виник-

нення і становлення права у формі правосвідомості; 

2) матеріальний – право формується у резуль-

таті реалізації суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків, що трансформуються у конкретні пра-

вовідносини; 3) інституціональний – право висту-

пає у вигляді норм права, які у сукупності утворю-

ють систему” [10, c. 155]. 

На думку вченого Н. М. Сенидяки вказані 

етапи правоутворення де ним визначено не етапи, а 

рівні правоутворення. Натомість Н. М. Сенидяк на-

зиває такі етапи правоутворення: 1) формування 

конкретних правових відносин безпосередньо в су-

спільному житті на основі матеріальних умов існу-

вання суспільства та емпіричної правосвідомості 

його членів; 2) узагальнення й формулювання дер-

жавою природних, таких, що виникли еволюційним 

шляхом, конкретних правовідносин у формі норма-

тивно-правових актів чи інших документів; 3) вті-

лення формалізованих загальних правових припи-

сів у конкретні правові відносини, але вже більш 

впорядковані, стабільні, захищені. [7, c. 38]; [8]. 

В науковій юридичній літературі також існує 

думка, що правоутворення складається не з трьох, а 

з двох етапів. Так, у процесі правоутворення виок-

ремлюють такі етапи: 1) об’єктивний; 2) суб’єктив-

ний. Об’єктивний етап правоутворення охоплює 

формування об’єктивних факторів, процесів і явищ, 

що визначають основний зміст створюваних норм 

права, а суб’єктивний охоплює формування і розви-

ток суспільної правосвідомості і волі, а також їх по-

дальше виявлення у вигляді державної волі, права. 

Іншої думки дотримується В. Г. Заверуха, яка про-

водить таке розмежування етапів правоутворення: 

1) створення потенційної можливості появи право-

вого образу, певної моделі поведінки учасників су-

спільних відносин; 2) перетворення можливості на 

реальні правові норми; 3) “життя”, дія правових 

норм у конкретних правових відносинах [3, с. 45]. 

Вчені Ю. А. Ведєрніков та В. С. Грекул інакше 

формулюють етапи правоутворення. Так на їх ду-

мку: а) формування певних суспільних відносин, 

які в результаті багаторазового повторення набува-

ють нормативного характеру; б) правозакріплення; 

в)) правотворчість. В цьому твердженні наводиться 

поняття “правозакріплення”, яке інтерпретується 

як державне санкціонування суспільної та держав-

ної практики, її розгорнуте законодавче закріп-

лення [2, с. 104–105]. 

Отже, потрібно розмежовувати етапи та рівні 

правоутворення. Тож виокремимо етапи правоутво-

рення: 1) виникнення суспільних відносин, які не-

обхідно регулювати за допомогою права; 2) ство-

рення норм права, які регулюють ці суспільні від-

носини; 3) дія вказаних норм права. Натомість 

рівнями правоутворення будуть: 1) пізнавальний 
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(усвідомлення необхідності регулювання суспіль-

них відносин); 2) юридичний (існування та дія норм 

права, які регулюють суспільні відносини). 

Як висновок, автор зазначає, що правова норма 

– це результат тривалого, складного за своєю стру-

ктурою процесу правоутворення. Цей процес здій-

снюється під впливом об'єктивних та суб'єктивних 

чинників, з подальшим оформленням правових 

норм компетентними суб'єктами правотворчості. 

Отже, правоутворення – це легітимна діяль-

ність індивідів та їх об'єднань, в ході якої під впли-

вом конкретних об'єктивно обумовлених потреб 

стихійно формуються правові відносини, які в пер-

спективі санкц іонуються державою. З’ясовано, що 

основними ознаками правоутворення є наступні: 1) 

вживається у різних аспектах; 2) тривалість право-

утворення; 3) містить як об’єктивні, так і суб’єкти-

вні чинники; 4) в результаті правоутворення фор-

муються правові норми. 

Слід виокремити наступні етапи правоутво-

рення: 1) виникнення суспільних відносин, які не-

обхідно регулювати за допомогою права; 2) ство-

рення норм права, які регулюють ці суспільні від-

носини; 3) дія вказаних норм права. Натомість 

рівнями правоутворення будуть: 1) пізнавальний, 

наприклад усвідомлення необхідності регулювання 

суспільних відносин; 2) юридичний, наприклад іс-

нування та дія норм права, які регулюють суспільні 

відносини. 
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Анотація  
Автор аналізує розвиток Українського законодавства з приводу захисту прав дитини. Розкриває ме-

ханізм, сутність, поняття механізму та механізму захисту. З моменту приєднання України до Конвенції 

ООН про права дитини перед державою постало завдання забезпечити виконання вимог цієї конвенції на 

території країни, що, в свою чергу, потребувало приведення національного законодавства у відповідність 

до вимог Конвенції. Автор доходить до висновку, що даний механізм належить до компетенції розгалу-

женої системи різних органів держави – як загальної, так і спеціальної компетенції. 

Abstract 

The author analyzes the development of Ukrainian legislation on the protection of children's rights. The 

mechanism reveals the essence of the concept of mechanism and protection mechanism. Since the accession of 

Ukraine to the UN Convention on the Rights of the Child, the state faced the task of ensuring the fulfillment of the 

requirements of this convention on the territory of the country, which, in turn, required bringing national legisla-

tion into compliance with the requirements of the Convention. The author comes to the conclusion that this mech-

anism belongs to the competence of an extensive system of various state bodies - both general and special compe-

tence. 
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Механізм захисту прав дітей Українською дер-

жавою можна визначити як діяльність компетент-

них органів держави щодо створення належних 

умов для реалізації, охорони та захисту прав, сво-

бод і законних інтересів дитини у передбачених за-

конодавством формах за допомогою відповідних 

засобів і способів попередження та/або усунення їх 

порушень.  

У сучасній юридичній літературі висвітлю-

ється багато підходів до класифікації форм діяльно-

сті органів державної влади, що свідчить про дис-

кусійний характер цієї проблеми. Вважаємо, що 

найбільш обґрунтованою і конструктивною є пози-

ція тих учених, які, розглядаючи форми діяльності 

як особливий структурний елемент правового ста-

тусу органів державної влади, розмежовують пра-

вові (юридичні) та організаційні (не правові)  

Основними правовими формами діяльності ор-

ганів державної влади у сфері захисту прав дитини 

є такі, як: установча, правотворча, правозастосовна, 

контрольно-наглядова, право-інтерпретаційна. 

Вони характеризуються низкою спільних ознак: 1) 

регламентовані матеріальними і процесуальними 

нормами права; 2) породжують юридично значущі 

наслідки; 3) здійснюються уповноваженими ор-

ганами держави та посадовими особами, при цьому 

обсяг повноважень кожного чітко фіксується відпо-

відним нормативним актом; 4) їх результати закрі-

плюються у відповідних документах, що мають 

офіційний характер і встановлену законом форму. 

Конкретний перелік правових форм діяльності тих 

чи інших органів держави щодо захисту прав дітей 

залежить від їх компетенції та характеру виконува-

них ними функцій.  

28 червня 1996 року Верховна Рада України 

прийняла Основний Закон України, який визначив 

завдання держави в сфері забезпечення, охорони та 

захисту як прав людини загалом, так і прав дитини 

зокрема. Конституція, серед іншого, проголосила: 

«дитинство охороняється державою» (ст. 51) [1], 

«діти рівні у своїх правах незалежно від похо-

дження, народження в шлюбі чи поза ним; заборо-

няє будь-яке насильство над дитиною та її експлуа-

тацію, покладає на державу обов’язок щодо утри-

мання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування (ст. 52) [1]. Однак цими 

положеннями конституційні права дитини не обме-

жуються, оскільки їй належать майже всі права лю-

дини, закріплені розділом ІІ Конституції України, 

але з урахуванням її вікових особливостей.  

На основі конституційних норм Верховною 

Радою України було прийнято такі важливі для за-

безпечення, охорони та захисту прав дітей закони 

України: «Про молодіжні та дитячі громадські ор-

ганізації» (1998), «Про професійну (професійно-те-

хнічну) освіту» (1998), «Про загальну середню 

освіту» (1999), «Про позашкільну освіту» (2000), 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпече-

ним сім’ям» (2000), «Про державну соціальну допо-

могу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

(2000) та ін.  

1996 р. указом Президента України була за-

тверджена Національна програма «Діти України» 
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на період 1996–2000 рр., а постановою Кабінету Мі-

ністрів України – започаткована підготовка щоріч-

них державних доповідей про становище дітей в 

Україні [2].  

В 2001 р. парламент прийняв Закон України 

«Про охорону дитинства» [3], який проголосив охо-

рону дитинства в Україні стратегічним загальнона-

ціональним пріоритетом і закріпив основні засади 

державної політики у цій сфері. Хоча, на думку ок-

ремих правозахисників, «у вказаному законі закрі-

плений об’єктний підхід, коли дитина розгляда-

ється як об’єкт впливу та захисту, а не як суб’єкт 

правових відносин, тому він не відповідає реально-

сті й вимогам стандартів Конвенції ООН про права 

дитини» [4]. 

В 2009 р. було ухвалено документ стратегіч-

ного значення для захисту дітей – Закон України 

«Про загальнодержавну програму «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року» [5]. Ця Програма, 

як зазначає Н. С. Юзікова, передбачила значну кі-

лькість заходів та засобів захисту прав дитини на 

різних рівнях, різної соціальної категорії неповно-

літніх (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, дітей-інвалідів, дітей-біженців, ді-

тей, які перебувають на території України без за-

конних представників, дітей без громадянства). 

Дослідниця звертає увагу, що програма «наголошує 

на необхідності підвищення ролі територіальної 

громади щодо захисту та розвитку прав дітей в Ук-

раїні, участі дітей у житті суспільства з метою 

більш повного та точного забезпечення реалізації 

їхніх прав, виховання у них навичок прийняття со-

ціально мотивованих рішень» [6, с. 151]. 

Зазначимо, що закон, яким затверджена Про-

грама, зберігає чинність, крім того, 2018 р. постано-

вою Кабінету Міністрів України була затверджена 

Державна соціальна програма «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права ди-

тини» на період до 2021 року [7]. Програма спрямо-

вана на послідовну імплементацію положень Кон-

венції ООН про права дитини, розбудову ефектив-

ної системи захисту прав та інтересів дитини на 

рівні територіальної громади в умовах децентралі-

зації, створення дружнього до дітей середовища згі-

дно з міжнародними стандартами і пріоритетами 

Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016–2021 

роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, 

затверджених Резолюцією ООН під назвою «Пере-

творення нашого світу: Порядок денний у сфері 

сталого розвитку до 2030 року», у частині дотри-

мання прав дітей. Державним замовником Про-

грами є Мінсоцполітики, а виконавцями – система 

органів державної влади України (Мінсоцполітики, 

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство зако-

рдонних справ, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, 

Мінкультури, Міністерство охорони здоров’я, Мі-

ністерство освіти і науки, Мінмолодьспорт, 

Мін’юст, ДМC, Держкомтелерадіо, обласні, Київ-

ська міська держадміністрації), а також міжнародні 

організації та громадські об’єднання – за згодою. 

Фінансування завдань і заходів Програми забезпе-

чується за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів. 

Отже, органи державної влади загальної ком-

петенції забезпечують передовсім формування пра-

вової основи для захисту прав дітей в Україні, 

приймаючи у межах своєї компетенції відповідні 

нормативно-правові акти, завдяки чому, за твер-

дженням О. А. Гордуз, «Україна за невеликий від-

різок часу її існування відчутно просунулася як на 

шляху удосконалення нормативно-правової бази, 

покликаної забезпечити виконання положень Кон-

венції ООН про права дитини, так і в справі і забез-

печення цих прав на практиці» [8, с. 21].  

Погоджуємося з думкою тих дослідників, які 

вважають, що «в нашій державі створено мережу 

спеціальних формувань, центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, однак, незважаючи на на-

явність таких служб, права дитини у багатьох випа-

дках залишаються не захищеними. Причиною 

цього є недостатня визначеність сфер компетенції 

цих служб, які дублюють свої функції, «непрозо-

рість» послуг, а також низький рівень відповідаль-

ності посадових осіб» [9, с. 38]. 

Дійсно, система спеціалізованих державних 

органів, які займаються практичними питаннями 

забезпечення і захисту прав дитини в Україні, не є 

сталою, а трансформується залежно від політичної 

кон’юнктури, вимог світової спільноти, наповнено-

сті бюджету та багатьох інших чинників. Відпові-

дальність за ці питання часто перекладаються з од-

ного відомства на інший, бо стабільності у форму-

ванні відповідних інституцій в Україні немає 

донині.  

Важливу роль у забезпеченні і захисті прав ди-

тини виконує Уповноважений Верховної Ради Ук-

раїни з прав людини, що «на постійній основі здій-

снює парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадя-

нина та захист прав кожного (тобто і дітей) на тери-

торії України і в межах її юрисдикції». Незважаючи 

на те, що парламентський контроль за додержанням 

прав дітей здійснюється з моменту створення в Ук-

раїні інституту омбудсмена, Комітет ООН з прав 

дитини за результатами доповіді про реалізацію по-

ложень Конвенції ООН про права дитини, яку Ук-

раїна представила 2011 р., зробив низку зауважень 

і рекомендацій, зокрема, щодо «запровадження ок-

ремої посади Уповноваженого з прав дітей і забез-

печення його належними людськими і фінансовими 

ресурсами для гарантування його незалежності та 

дієвості» [10]. Дійсно, омбудсмен з прав дитини, 

або «дитячий» омбудсмен займає важливе місце у 

механізмі захисту прав дитини у багатьох держа-

вах. Формуванню цієї інституції сприяли Деклара-

ція прав дитини, Конвенція з прав дитини, а також 

діяльність ООН та її спеціалізованих установ у цій 

сфері. Зокрема, концепція інституту омбудсмена у 

справах дітей у всіх країнах була розроблена Дитя-

чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) ще в 90-х рр. мину-

лого століття.  

Характеризуючи систему державних органів, 

які забезпечують практичний захист прав дитини, 
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не можна обійти увагою суди. Найбільш дискусій-

ною проблемою у цій сфері є формування ювеналь-

них судів і центрів в Україні [11]. Дослідники вио-

кремлюють два основні підходи до визначення 

ювенальної юстиції та її системи, умовно назива-

ючи їх широким і вузьким. Перший із них передба-

чає, що «ювенальна юстиція – це система усіх ланок 

державного механізму, органів місцевого самовря-

дування, які займаються проблемами сім’ї та ді-

тей». Другий розглядає ювенальну юстицію в рам-

ках судової системи як «можливість створення спе-

ціалізованих судових органів у справах сім’ї та 

неповнолітніх, удосконалення процесуальних форм 

при розгляді судом цих категорій справ» [12, 

с. 191].  

В Україні створені певні правові й організа-

ційні передумови для запровадження ювенальної 

юстиції (у вузькому розумінні). Так, 2006 р. указом 

Президента України було затверджено «Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження спра-

ведливого суду в Україні відповідно до європейсь-

ких стандартів» [13]. Згідно з Концепцією, на од-

ному з етапів реформи системи судів загальної 

юрисдикції «необхідно запровадити спеціалізацію 

судів із поділом на цивільні, кримінальні та адміні-

стративні, передбачивши в них спеціалізацію суд-

дів (колегій суддів, палат з розгляду окремих кате-

горій справ), у тому числі за суб’єктною ознакою 

(наприклад, у справах щодо неповнолітніх)».  

Загальнодержавна програма «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року» одним із завдань 

передбачила вивчення можливості «створення сис-

теми ювенальної юстиції в рамках проведення ре-

форми судової системи з метою поліпшення націо-

нального законодавства у сфері захисту прав дітей, 

удосконалення превентивної та профілактичної ро-

боти з метою запобігання вчиненню дітьми злочи-

нів та інших правопорушень, створення ефективної 

системи реабілітації неповнолітніх правопорушни-

ків».  

Стосовно захисту судами особистих (немайно-

вих) та майнових прав дітей важливе значення ма-

ють рішення Верховного Суду, які, хоч і ухвалені 

щодо застосування норм права до обставин конкре-

тної справи, «враховуються іншими судами при за-

стосуванні таких норм права» (ч. 6 ст. 13 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Від по-

чатку своєї діяльності Верховний Суд переконливо 

демонструє прихильність принципові найкращого 

забезпечення інтересів дитини. Зокрема, у справі 

про визначення місця проживання малолітньої ди-

тини Велика Палата Верховного Суду відступила 

від попередньої практики Верховного Суду Укра-

їни, у якій тривалий час домінувала правова позиція 

щодо визначення місця проживання дитини з ма-

тір’ю, що була обґрунтована посиланням на прин-

цип 6 Декларації прав дитини від 20.11.1959 р. На-

томість рішення Верховного Суду 2018 р. базува-

лося на положеннях Конвенції про права дитини 

про те, що «в усіх діях щодо дітей, незалежно від 

того, здійснюються вони державними чи приват-

ними установами, що займаються питаннями соці-

ального забезпечення, судами, адміністративними 

чи законодавчими органами, першочергова увага 

приділяється якнайкращому забезпеченню інтере-

сів дитини (стаття 3), що узгоджуються з нормами 

Конституції України та законів України, тому саме 

її норми зобов’язані враховувати усі суди України, 

розглядаючи справи, які стосуються прав дітей» 

[14]. Зокрема, як випливає із постанови, місце про-

живання дитини повинно визначатися з урахуван-

ням цього принципу, без надання переваги жод-

ному із батьків.  

Отже, захист прав дитини в Україні належить 

до компетенції розгалуженої системи різних орга-

нів держави – як загальної, так і спеціальної компе-

тенції. Однак, як твердить А. В. Дакал, «практика 

реалізації державної політики у сфері захисту прав 

дитини, яка сформувалася протягом останнього 

часу в Україні, сьогодні не відповідає повною мі-

рою масштабам викликів, які постають перед дер-

жавою та суспільством» [15, с. 324]. Ще одне слу-

шне зауваження висловила Л. Кривачук, досліджу-

ючи діяльність держави у сфері соціально-

правового захисту дітей, – про те, що «її ефектив-

ність залежить не лише від законодавчого закріп-

лення механізмів дотримання прав дітей та їх соці-

ально-правового захисту, а й від рівня професійної 

компетентності державних службовців, які працю-

ють у зазначеній сфері» [16]. У підсумку варто на-

голосити, що якість кадрового забезпечення у цій 

сфері є одним із основних чинників належного фу-

нкціонування механізму захисту прав, свобод і за-

конних інтересів дітей Українською державою.  
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PROCEDURET 

 

Анотація. 

Реформування законодавства та адаптування його до умов воєнного стану є дуже складним процесом 

та потребує певного часу. Отже, ця стаття присвячена висвітленню актуальних проблем відшкодування 

шкоди, спричиненої воєнними діями, в порядку цивільного судочинства. Досліджено чинне законодавство 

та доведено недосконалість правового підходу стосовно питання відшкодування шкоди в умовах воєнного 

стану. Проаналізовано судові рішення стосовно вищезазначеної проблеми та зроблено висновки щодо про-

галин в законодавстві. Запропоновано деякі способи вирішення проблеми на основі досліджень у цій сфері.  

Abstract. 

Reforming legislation and adapting it to the conditions of martial law is a very difficult and time-consuming 

process. Therefore, this article is devoted to highlighting the current problems of compensation for damage caused 

by military actions, in the order of civil justice. The current legislation has been studied and the imperfection of 

the legal approach to the issue of compensation for damage under martial law has been proven. Court decisions 

related to the above-mentioned problem were analyzed and conclusions were drawn regarding gaps in the legisla-

tion. Some ways to solve the problem are proposed based on research in this area. 
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Постановка проблеми. Сьогодні ми живемо у 

світі цифрових технологій, шаленого наукового ро-

звитку та досі небачених винаходів і, здавалося б, 

ХХІ століття несе в собі лише прогрес і незворотні 

зміни в цифрове майбутнє, але це лише з одного 

боку, а є і інший – де панує жорстокість, невимов-

ний біль і ігнорування всіх без винятку міжнарод-

них норм і правил облаштування континентального 

співіснування. До лютого 2022 року тривав етап ло-

кального збройного протистояння на Сході країни, 

але ранок двадцять четвертого лютого кардинально 

все змінив. Військова агресія росії проти України 

завдає величезних збитків, втрат та моральних 

травм не тільки військовим, які кожен день вибо-

рюють право на мирне небо над нашою країною, 

але й звичайним цивільним мешканцям, фізичним 

та юридичним особам, які підтримують економіку 

України та емоційний стан українців. 

Варто звернути увагу на те, що вже з перших 

місяців війни влада почала запроваджувати різні за-

кони, які регулюють діяльність різних ланок влади 

та інші окремі аспекти. Проте, на жаль, питання ві-

дшкодування шкоди, спричиненої збройною агре-

сією іншої держави, не має досконального законо-

давчого врегулювання.  

Враховуючи все вищевикладене, спираючись 

на головний фактор-повномасштабну війну, тема, 

досліджувана у даній статті, є більш, ніж актуаль-

ною. Висвітлення питань стосовно правового захи-

сту інтересів громадян України, а саме відшкоду-

вання завданої шкоди завданої внаслідок російської 

агресії, наразі є дуже важливим питанням, оскільки 

йде вже десятий місяць війни, а конкретних рішень 

стосовно врегулювання цих моментів ще досі не-

має. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зважаючи на недостатню кількість наукових праць 

у царині даної теми, все ж деякі аспекти відшкоду-

вання шкоди, спричиненої воєнними діями, в по-

рядку цивільного судочинства порушено в науко-

вих працях С. Короєда, А. Анісімової, Н. Семчук, І. 
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Лепехіної, О. Оболєнцевої-Красивської, Н. Марти-

ненко, В. Гордієнко, О. Братель, А. Мул, Е. Кузь-

міна, О. Мартиненка, О. Макаровської та інших. 

А. Анісімова у своїй роботі під назвою «Ок-

ремі проблеми захисту майнових прав фізичних 

осіб в умовах збройного конфлікту на Сході Укра-

їни» стверджує, що дія, різних адміністративно-

правових режимів (антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил, надзвичайної ситуації) під 

час збройного конфлікту зумовлює чи малу кіль-

кість проблем у царині правозастосування, що в 

свою чергу викликано спробою практичного засто-

сування законодавчих актів, які часто відповідають 

лише до умов мирного часу. У статті автор акцен-

тує увагу на тому, що однією з суперечливих умов, 

які зумовлюють несення відповідальності за шкоду, 

заподіяну в наслідок терористичного акту в умовах 

збройного конфлікту, є саме вина того, хто заподіяв 

шкоду. Як висновок випливає думка, що застосу-

вання цивільно-правового механізму відшкоду-

вання шкоди під час дії режиму АТО, як це було до 

лютого 2022 року, є неефективним способом судо-

вого захисту майнових прав фізичних осіб в умовах 

збройного конфлікту [3, с. 9]. 

Ще в одній своїй роботі А. Анісімова прово-

дить аналіз нормативних положень та судової прак-

тики, який скеровує на з’ясування характерологіч-

них рис та проблемних аспектів у застосуванні ци-

вільно-правового механізму захисту прав громадян, 

які зазнали матеріальної шкоди через пошкодження 

чи руйнування свого житла внаслідок обстрілів. 

Автор стверджує, що до 2022 року основною особ-

ливістю надзвичайної ситуації в Донецькій і Луга-

нській областях було те, що вона є результатом ді-

яльності невстановлених осіб. В результаті чого ви-

пливає відсутність вини, того хто заподіяв шкоду як 

елемента суб’єктивної сторони злочину та однієї з 

умов його цивільно-правової відповідальності. В 

свою чергу, відсутність вироку суду в криміналь-

ному проваджені зумовлює ускладнення в дове-

денні й причинно-наслідкового зв’язку між злочин-

ними діями та завданою ним шкодою [3, с. 13]. 

Що стосується вже сучасної ситуації, то С. Ко-

роєд у своїй статті «Проблеми відшкодування май-

нової шкоди, завданої пошкодженнями нерухомого 

майна внаслідок збройної агресії російської феде-

рації» прагне встановити рівень можливостей реа-

лізації інституту цивільно-правової відповідально-

сті щодо держави агресора за заподіяні збройною 

агресією збитки та руйнування на території Укра-

їни нерухомого майна, а також досліджує гарантії 

захисту прав власників пошкодженого майна в ук-

раїнських судах. У своїй роботі автор наводить за-

гальні підстави, які зумовлюють цивільно-право-

вому відповідальність за завдану майнову шкоду 

діями Росії, а також здійснює аналіз положень зако-

нодавства України [9, с. 41]. 

І. Окунєв у статті «Актуальні тенденції судової 

практики у цивільних справах про відшкодування 

шкоди, завданої в результаті збройної агресії Росій-

ської Федерації проти України» стверджує, що пе-

ред юристами постала велика кількість питань про 

юрисдикцію та підсудність справ про відшкоду-

вання шкоди, завданої в результаті збройної агресії, 

порядок відшкодування цієї шкоди, ефективні спо-

соби захисту прав у спірних правовідносинах та 

інші питання. 

Н. Семчук у своїй статті звертає увагу не лише 

на матеріальну сторону заподіяння шкоди, автор се-

ред безлічі ганебних вчинків наводить злодіяння 

спрямовані проти природи. Автор звертає увагу на 

те, що хоча в період активних бойових дій існує ду-

мка, що вирішення питань, які стосуються шкоди, 

завданої флорі та фауні агресором не є на часі, та з 

іншого боку не слід забувати про природу під час 

післявоєнної відбудови держави, отриманням репа-

рацій та міжнародної допомоги. Від так тільки своє-

часна фіксація заподіяної шкоди та визначення її 

розміру дасть змогу, хоча б частково, повернути 

природі України її красу та компенсувати завдану 

шкоду [14, с. 34]. 

Вагомий внесок у вивчення даної проблема-

тики внесла Міжнародна науково-практична кон-

ференція під назвою «Оцінка та відшкодування 

шкоди, заподіяної веденням агресивної війни росій-

ською федерацією проти України» на базі Київсь-

кого науково-дослідницького інституту судових 

експертиз. У онлайн режимі головними питаннями 

обговорень стало з’ясування особливостей фіксації 

воєнних злочинів, встановлення причинно-наслід-

кового зв’язку між винними діями агресора та нас-

лідками у вигляді спричиненої шкоди, виконання 

судових рішень у справах щодо відшкодування 

шкоди, завданої країною-агресором в Україні та 

іноземних юрисдикціях, а також місце та значення 

судових експертиз у виявленні та визначенні май-

нової шкоди, заподіяної агресором [16]. 

Метою роботи є дослідження питання по-

рядку відшкодування збитків, спричинених воєн-

ними діями, в порядку цивільного судочинства. За-

вдання: провести науково-практичний аналіз дію-

чого в Україні нормативно-правового регулювання, 

судової практики та законодавчих ініціатив в сфері 

відшкодування майнової шкоди, спричиненої 

збройною агресією російської федерації. 

Виклад основного матеріалу. Збройний напад 

російської федерації проти України, її суверенітету 

та територіальної цілісності спричиняє масові руй-

нації та пошкодження майна громадян та юридич-

них осіб. Від так кожна людина володіє правом зве-

рнутися до суду для того, щоб захистити свої май-

нові права.  

На сьогодні можна виокремити декілька варіа-

нтів звернення до компетентних органів для фікса-

ції шкоди, що в майбутньому вплине на отримання 

компенсаційних виплат: по-перше це порядок кри-

мінального провадження та порядок судового захи-

сту цивільних прав.  

Стаття 1166 Цивільного кодексу України вста-

новлює, що шкода майну, завдана внаслідок непра-

вомірних рішень, дій чи бездіяльності особистим 

немайновим правам фізичної або юридичної особи 

чи їх майну, відшкодовується в повному обсязі осо-

бою, яка її завдала. А відповідно з частини 1 статті 
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4 Цивільного процесуального кодексу України ко-

жна особа має володіє правом звернутися до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспо-

рюваних прав, свобод чи законних інтересів [10]. 

У відповідності до ст. 22 Цивільного кодексу 

України громадянин, якому завдано збитків у ре-

зультаті порушення його цивільного права, може 

претендувати на їх відшкодування, збитками в да-

ному випадку виступають втрати, яких особа за-

знала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які вона зробила для віднов-

лення свого порушеного права [11, с. 55]. 

Варто зазначити, що здебільшого, майнові зби-

тки відшкодовуються в порядку цивільного судо-

чинства – шляхом звернення до суду з відповідним 

позовом до винної особи. В цьому випадку позивач 

повинен надати докази, що доводять факт заподі-

яння шкоди та її розмір, а також вину конкретної 

особи у її скоєнні. Та у випадку сьогодення можемо 

помітити, що усталені процедури цивільного судо-

чинства перестають бути ефективними при відшко-

дуванні шкоди, заподіяної під час війни. В перева-

жній більшості випадків потерпілі не мають змоги 

дізнатися, хто саме з ворожих військовослужбовців 

заподіяв їм шкоду та відповідно не можуть зібрати 

необхідні докази, які б доводили його вину. Ба бі-

льше, навіть якщо складеться така ситуація, що 

якимось чином такі доказові факти будуть отри-

мані, то пред’явлення до цієї особи цивільного по-

зову не гарантуватиме поновлення порушених прав 

потерпілих через мізерний відсоток вірогідності ви-

конання судового рішення про стягнення з неї кош-

тів на відшкодування заподіяної шкоди [17]. 

У питанні відшкодування завданої шкоди пос-

тає питання її розміру, з цією метою проводиться 

певна процедура по оцінці матеріального збитку, 

яка здійснюється методом складання кошторису на 

підставі Кошторисних норм України «Настанови з 

визначення вартості будівництва» та кошторисних 

норм України ресурсних елементних кошторисних 

норм. Варто зауважити, що кошторисний метод ви-

значення розміру шкоди та відшкодування збитків 

у наслідок обстрілів житлових будівель внаслідок 

збройної агресії російської федерації бере до уваги 

всю специфіку та умови виконання робіт й об’єкти-

вно визначає вартість таких робіт на певну дату [11, 

с. 55]. 

Також Кабінет Міністрів видав постанову 

"Про затвердження Порядку визначення шкоди та 

збитків, завданих Україні внаслідок збройної агре-

сії Російської Федерації" від 20 березня 2022 року 

N 326. В ній, зокрема, визначається відшкодування 

шкоди пов’язаної з людськими втратами а також за-

значається, що визначення шкоди та обсягу соціа-

льних виплат, які забезпечуються відповідно до за-

конодавства, у грошовій формі здійснюється згідно 

з методикою, затвердженою наказом Мінсоцполі-

тики, за погодженням з Мінреінтеграції [18].  

Проте незважаючи на таку гучну назву, Поста-

нова не передбачає методики фіксування завданих 

шкод та порядок визначення розміру збитків. 

Існує ще два методи оцінки матеріального зби-

тку, а саме: заміщення, тобто визначається розмір 

збитків враховуючи поточну вартість витрат на 

створення чи купівлю нового об’єкта, схожого з 

об’єктом оцінки, який може бути йому тотожною 

заміною та метод визначення ринкової вартості 

об’єктів, що повністю зруйновані чи відсутня тех-

нічна можливість та доцільність їх відновлення, а 

також відносно знищення дохідної нерухомості (то-

ргова, складська, промислова, офісна та ін.) станом 

на початок війни – 24.02.2022року [4, с. 61]. 

Однак варто зауважити, що визначення роз-

міру шкоди завданої громадянам України та іншим 

фізичним особам, у наслідок пошкодження їх рухо-

мого майна, наприклад такого як побутова техніка, 

предмети меблів, предмети побуту, одягу, транспо-

ртних засобів тощо має вагоме значення. Бо відно-

влення умов життя не може складатися лише з від-

новлення місця проживання, а вимагає й мінімаль-

ного відновлення майна, тобто наповненням 

житлових будівель, та відповідно спонукатиме до 

витрачання додаткових коштів громадян [12, с. 66]. 

У царині досліджуваного нами питання вини-

кає ще одна проблема пов’язана з розмежуванням 

двох кардинально різних юридичних процедур: пе-

рша – це відшкодування завданої шкоди, в кон-

тексті якої розуміється стягнення з винної особи 

сум, які б дали можливість потерпілому в повному 

обсязі відшкодувати понесені збитки та відновити 

первісне становище, друга зветься виплата компен-

сації під якою мається на увазі різновид державної 

соціальної допомоги, в даному випадку держава за 

власний рахунок виплачує певній категорії постра-

ждалих громадян грошові кошти, в відповідних ро-

змірах і на умовах, які будуть визначені самою дер-

жавою [17]. 

Все ж в українському законодавстві немає спе-

ціальних законів, які б регулювали алгоритм відш-

кодування збитків, завданих воєнними діями. Але 

наявний цікавий факт – українське законодавство 

декларує, що в деяких випадках держава бере на 

себе обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну вна-

слідок кримінальних правопорушень, зокрема про 

це говорить частина 2 статті 1177 Цивільного коде-

ксу України та частина 3 статті 127 Кримінально-

процесуального кодексу. Даний випадок передба-

чено в статті 19 Закону України «Про боротьбу з те-

роризмом», згідно з якою відшкодування шкоди, 

заподіяної громадянам терористичним актом, здій-

снюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України відповідно до закону, з подальшим стяг-

ненням цієї суми з осіб, якими було заподіяно 

шкоду. Також у статтях 84 - 86 Кодексу цивільного 

захисту України йдеться про порядок надання дер-

жавою допомоги особам, які втратили житло вна-

слідок надзвичайних ситуацій, а відповідно до час-

тини 3 статті 5 КЦЗ України ситуації воєнного ха-

рактеру також належать до таких. Але акцентуємо 

вашу увагу на тому, що хоча Антитерористична 

операція на сході України тривала майже 8 років, 

все ж процедури відшкодування державою збитків 

громадянам, які стали потерпілими, на законодав-

чому рівні до сьогодні не визначена, і отримати 

таке відшкодування не є можливим.  
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Постановою Кабінету міністрів України від 

18.12.2013 № 947 було затверджено загальний по-

рядок надання та визначення розміру грошової до-

помоги постраждалим від надзвичайних ситуацій. 

У 2020 році дана процедура була актуалізована – 

Постановою від 02.09.2020 № 767, тобто були вне-

сені деякі зміни, згідно з якими дія документа роз-

ширювалася на визначення розміру грошової допо-

моги постраждалим особам, житлові будинки чи 

квартири яких було зруйновано внаслідок надзви-

чайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією російської федерації. Однак пі-

сля початку бойових дій 24 лютого 2022 року уряд 

України почав впроваджувати нові процедури [5]. 

Звертаємо увагу, що процедура реалізації су-

дового захисту потребує наявності комплексу від-

повідних заходів щодо звернення особи до органу 

судової влади. Для того, щоб отримати позитивне 

рішення суду позивачу потрібно провести ґрунто-

вну роботу зі змістом позовної заяви. Різного роду 

ускладнення у процесі розгляду справи втомлюють 

й виснажують сторони. 

В результаті збройної агресії проти України 

значно зменшилися доходи громадян, дана умова 

ще більше ускладнює реалізацію права на судовий 

захист з причини виникнення труднощів при сплаті 

судового збору. Дана проблема спіткала особливо 

тимчасово переміщених осіб, які втратили роботу 

та залишились без засобів до існування. Дивлячись 

на таку ситуацію та беручи до уваги необхідність 

реалізації гарантування доступу до правосуддя, не 

зайвим було б на законодавчому рівні вирішити пи-

тання стосовно зняття сплати судового збору внут-

рішньо-переміщених осіб, які звертаються до суду 

за захистом. 

Проблема доступу до правосуддя охоплює і те-

риторіальну доступність судів для звернень заінте-

ресованих осіб. Процесуальний порядок звернення 

до суду, перш за все, має на меті дотримання вста-

новлених правил підсудності суду цивільних справ. 

Дана норма закріплена у статтях 23–32 Цивільно-

процесуального кодексу України та має, у великій 

кількості випадків, прив’язку підсудності до місця 

проживання відповідача. Однак як вказаний вид пі-

дсудності, так і інші, визначені цивільним процесу-

альним законодавством, не передбачають, як ми 

вбачаємо, ускладнень у реалізації права звернення 

до суду за захистом під час військових дій. Зважа-

ючи на це, виникає ідея внести питання на розгляд 

щодо встановлення альтернативної підсудності по 

цивільним справам за заявами тимчасово-перемі-

щених осіб та осіб, що мешкають на тимчасово-

окупованих територіях, до будь-якого суду першої 

інстанції на території України із урахуванням пра-

вил інстанційної юрисдикції [6, с. 144]. 

Під час повномасштабного російського вторг-

нення відбувається не тільки повне нехтування за-

конами та звичаями війни, окрім страшних руйну-

вань цивільних об’єктів, вбивств мирного насе-

лення та використання забороненого озброєння, 

агресор постійно пошкоджує природу України і це 

також непоправна шкода. 

Серед різноманіття ганебних вчинків, спрямо-

ваних проти природи є кричущі випадки риття око-

пів у Рудому лісі в Чорнобильському біосферному 

заповіднику, неприйнятні дії в «Асканії-Новій», 

«Олешківських пісках», «Тузлівських лиманах». 

Непоправної шкоди завдано і морським флорі і фа-

уні, де зафіксовано масову загибель дельфінів у Чо-

рному та Азовському морях, а також травмування 

безлічі тварин через мінування акваторії морів. Чи-

мало тварин та рослин, зокрема червонокнижних, 

зазнали пошкоджень в результаті обстрілів та акти-

вних бойових дій. Велика кількість унікальних тва-

рин та птахів просто не народилося, через те, що мі-

сця гніздування було порушено, шлюбний сезон 

тварин і птахів зірвано, а новонароджені тварини і 

птахи загинули.  

Хочемо наголосити, що під час збройної агре-

сії проти України державі наноситься масована еко-

логічна шкода, яка кардинально відмінна від 

шкоди, заподіяної у мирний час і даний вид шкоди 

є елементом кримінального правопорушення, що 

деякою мірою виходить за межі царини нашого пи-

тання дослідження [14, с. 34]. 

Війна не стала перешкодою роботі Верховного 

Суду України. І хоча більшість рішень – це врегу-

лювання довоєнних спорів, все ж таки вдалось 

знайти декілька рішень стосовно відшкодування 

шкоди завданої внаслідок воєнних дій. Одним з цих 

рішень є Постанова Великої Палати Верховного 

Суду від 12 травня 2022 року у справі № 

635/6172/17, провадження № 14-167цс20. 

Короткий виклад обставин справи вбачає, що 

внаслідок терористичного акту загинула матір по-

зивача. Причиною смерті були множинні вибухові 

травми тіла внаслідок бойових дій. 

Оскільки позивач мав близькі родинні стосу-

нки із матір’ю, ії втрата стала для нього великою 

трагедією та призвела до погіршення стану його 

життя та здоров’я. 

Згідно з Конституцією України, Конвенцією, 

статтею 19 Закону України "Про боротьбу з терори-

змом" та статтями 1167, 1168 Цивільного кодексу 

України, позивач має право на відшкодування Дер-

жавою Україною моральної шкоди, завданої сме-

ртю матері. 

У рішенні Велика Палата заперечує проти від-

шкодування моральної шкоди позивачеві, посила-

ючись на те, що територія, на якій загинула матір 

позивача, була тимчасово окупованою та Україна 

не контролювала цю частину її території настільки, 

щоб попередити загибель матері позивача. 

Велику цінність у цьому рішенні несуть пун-

кти 53-65 оскільки вони мають опис всіх ключових 

подій збройної агресії та посилання на нормативні 

акти, які мають застосовуватись під час правової 

оцінки правовідносин, пов'язаних з агресією, почи-

наючи з 2014 року. 

Також Велика Палата розмежувала обставини, 

за яких відповідальність буде нести рф, а за яких 

компенсувати моральну шкоду може Україна в ме-

жах ст. 2 Конвенції. Це вказано в 48, 52, 66-74, 49-

50 абзацах рішення. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z960254k?ed=2019_09_03
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030638?ed=2022_05_22&an=221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030638?ed=2022_05_22&an=221
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?ed=2022_08_01&an=844270
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?ed=2022_08_01&an=844271
https://ips.ligazakon.net/document/view/t030435?ed=2022_08_01&an=844271
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Отже, якщо відповіді на питання відносно від-

будови, відновлення громадської інфраструктури 

певною мірою зрозумілі то питання відшкодування 

збитків громадянам майно яких було пошкоджене 

та зруйноване під час війни потребує роз’яснень. 

На даний момент ситуація критична, оскільки три-

ває десятий місяць війни, а постраждалі так і не ма-

ють чіткого механізму захисту своїх прав. 

Проте в України є можливість створити новий 

правовий механізм захисту прав та інтересів пост-

раждалих від повномаштабної війни, який може в 

майбутньому стати еталоном в міжнародному 

праві. 

Потрібно наголосити, це питання зараз потре-

бує максимальної уваги, адже громадяни задають 

питання і хочуть вже почути чіткі відповіді - як, 

коли і хто компенсує ті збитки, які були їм завдані 

війною. 

Доцільним буде законодавчо закріпити в Укра-

їні положення, які будуть визначати, що російська 

федерація несе повну відповідальність за заподі-

яння шкоди та збитків майнового та немайнового 

характеру фізичним та юридичним особам, також 

право цивільних осіб, які постраждали від російсь-

кої агресії звертатися з позовами до російської фе-

дерації про відшкодування шкоди. Такі положення 

дозволять більш ефективно регулювати захист ін-

тересів постраждалих осіб. 
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Правова держава є одним із суттєвих досяг-

нень цивілізації всього людства. Сутність правової 

держави полягає в тому, що в такій державі все на-

селення дотримується правопорядку, що забезпе-

чує свободу та рівність всього суспільства, без по-

ділу верств населення за ознаками раси, віроспові-

дання, політичним сприйняттям, матеріальним 

зростанням і накопиченням приватних коштів. 

Відповідно, співвідношення права та держави 

в громадянському суспільстві, з точки зору право-

вого режиму, визначається не лише законослухня-

ністю населення, а й як законність дій держави, її 

органів та посадових осіб, які охороняють правопо-

рядок і не перетинають межу, за якою громадяни 

користуються власною свободою. 

На сучасному етапі розвитку держав (соціаль-

них, демократичних, поліцейських, тоталітарних), 

розуміння правової держави має на меті висвітлити 

за своєю сутністю держави такі риси та механізми, 

які мають забезпечити панування не лише права, а 

й свідомість і розвиток цивілізаційної людинии та 

особистості. Закони мають спрацьовувати на інте-

реси громадянина та людини, а також "загального 

блага" правовими засобами та в межах правової 

процедури, спрямовують на розвиток суспільства у 

напрямку гегемонії права. 

Будь-яка держава пов'язана правом у межах 

розвиненості правосвідомості свого народу та сус-

пільства, його цивілізаційності. Висхідний рівень 

для здійснення в державно-правовому житті країни 

концептуальних показників правової держави пе-

редбчає досить високорозвинені суб'єктивні уяв-

лення громадян про панування права і законів, об-

сяг індивідуальної свободи, способи організації та 

впорядкування суспільних відносин серед насе-

лення. В історії розвитку суспільства досить часто 

панує ідея правової держави та дотримання прав 

людини, а також визначається як альтернатива па-

нуючої в державі ідеології. 

https://kndise.gov.ua/u-kndise-vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktychna
https://kndise.gov.ua/u-kndise-vidbulasya-mizhnarodna-naukovo-praktychna
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-34157-47-49
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Теоретична модель правової держави на від-

міну від моделей держав з іншими переважаючими 

політико-правовими ознаками має якісно інші взає-

мозв'язки з суспільством та особистістю, їх чисель-

ними та різноманітними колективами, інший хара-

ктер регулятивної та господарської ролі в суспільс-

тві. 

Правова держава – це зв'язок її організації та 

діяльності не лише буквою закону, а її суттю, зага-

льними принципами права на підставі загально-

людських цінностей. Правова держава – це взаємні 

права та обов'язки, взаємна відповідальність суспі-

льства, держави, громади, колективу, особистості. 

Правова держава – це свобода релігії та атеїзму, 

пропаганди релігійних та інших поглядів, де будь-

яка дискримінація громадян у зв'язку з віруваннями 

заборонена. 

Отже, ідея правової держави, її виникнення 

обумовлена розвитком суспільства її складової в 

результаті розвитку громадянського суспільства як 

способу організації людського співіснування. 

Правова держава виникає тільки за наявності 

громадянського суспільства, що складається з авто-

номних, суверенних, вільних особистостей, рівних 

один одному та які мають приватну власність за 

умовою своєї життєдіяльності. В цьому контексті 

можна визначити, що правова держава є необхід-

ним атрибутом громадянського суспільства, яке 

опосередковує його політичну сферу. Слід наголо-

сити, що таке розуміння правової держави властиве 

не лише теорії, а й закріплено в різноманітних зако-

нодавчих актах. Відповідні положення включено до 

більшості конституцій сучасних демократичних 

держав. Із цього виходить важливе становище, від-

повідно до якого джерелом влади, носієм суверені-

тету є народ, який делегує частину своїх повнова-

жень державі. 

Слід зазначити, що нормативні ознаки право-

вої держави крім самостійного значення несуть і за-

гальне навантаження: вони є правовим компонен-

том, який пронизує всі характеристики правової 

державності. До нормативних ознак слід відносити: 

– верховенство закону та особливе місце конститу-

ції як основного закону; – законність, як принцип 

створення та реалізації норм права. 

Інституційні ознаки виділяють у характерис-

тиці правової держави публічну природу держави 

та її повноваження щодо врегулювання об’єднання 

спільних та приватних інтересів. До них входять: – 

розподіл державної влади на три самостійні гілки: 

законодавчу, виконавчу та судову; – взаємодія 

влади; розподіл засобів та способів ведення та пов-

новажень між органами державної влади із застосу-

ванням механізмів "стримувань та противаг"; – за-

конодавче закріплення незалежності судової влади. 

Виділення системи публічної влади саме з цих 

напрямів виникло з природних відмінностей окре-

мих функцій владної діяльності. Це законотвор-

чість як засіб виявлення, формулювання та закріп-

лення норми права в правовому законі; це правоза-

стосування як спосіб легального втручання в 

суспільні відносини та контролю з боку державного 

адміністративного апарату в межах передбачених 

законом правових норм; це правоохорона як дозвіл 

на підставі правового закону конфліктів та інтере-

сів, що перетинаються між собою.  

Три галузі владної діяльності в процесі розви-

тку правової основи державності визначили спо-

соби формування відповідних органів та межі їх 

взаємодії. Вдала взаємодія органів державної влади 

характеризує стійкість розбудови влади в державі. 

Запровадження механізму "стримувань і противаг", 

що має виключити диктатуру однієї з гілок влади, 

обмежити можливість заняття нею домінуючого 

становища в загальнодержавній владній структурі, 

забезпечити реальне позитивне співвідношення за-

конодавчої влади, виконавчої влади та контрольно-

регулятивної діяльності судової влади. 

Самостійність судової влади та її незалежна 

від виконавчої та законодавчої гілок влади діяль-

ність – не просто декларативне побажання, яке про-

голошується в конституції. Відправлення правосу-

ддя лише судом, незалежність, незмінність та недо-

торканість суддів, здійснення у встановленому 

законом випадках судочинства за участю присяж-

них засідателів, публічність рішень, що оголошу-

ються судами, – деякі з гарантій, що забезпечують 

значення незалежного головуючого суду та необ-

хідний авторитет рішенням, що приймаються су-

дом. 

Група особистісно-суспільних ознак правової 

держави включає права та свободи людини та гро-

мадянина і в загальному плані об'єднує: - конститу-

ційне закріплення пріоритету основних права і сво-

боди людини і громадянина; - всебічну підтримку 

державою правозахисних дій та правозахисної дія-

льності державних органів; - належний рівень пра-

вової культури та державно-правової свідомості 

громадян. 

У правовій державі гарантії користування при-

родними правами визначено в конституції, вихо-

дячи з розуміння гідності людської особистості, са-

моцінності індивіда, вимог моральності. Конститу-

ція і закони, встановлюючи принципи та засоби 

захисту права і свободи людини і громадянина, від-

стоюють їх пріоритетне, стосовно держави, зна-

чення. При цьому держава дедалі більше розширює 

межі своєї діяльності, не обмежуючись констата-

цією притаманних, невідчужуваних прав людини. 

Воно бере на себе зобов'язання забезпечувати соці-

альні, економічні, культурні права індивідів, усу-

вати несправедливість, що породжується їх факти-

чною нерівністю, прагнути до подолання соціаль-

ної нерівності, що викликано демографічними чи 

економічними причинами. Крім того, державою ви-

знаються колективні права – право націй, право на-

роду, права асоціацій тощо. 

Закріплюючи в основних законах права і сво-

боди людини та громадянина, держава законодавчо 

встановлює систему гарантій їх дотримання, а та-

кож регламентує способи їх захисту. В арсеналі за-

собів державного захисту – парламентський конт-

роль, конституційні, судові, адміністративні меха-

нізми, запровадження інституту Уповноваженого з 

прав людини. Держава сприяє організації громадсь-

ких механізмів, націлених на підтримку окремих 



«Colloquium-journal» #34(157), 2022 / JURISPRUDENCE 49 

соціальних груп, верств населення, здійсненню різ-

номанітних соціальних програм. 

У правовій державі політичне значення нада-

ється формуванню та закріпленню позитивних пра-

вових традицій, зразків правової поведінки грома-

дян. 

Ці показники правової держави проявляються 

в таких досягненнях суспільно-соціального життя 

суспільства, які визначаються як демократичні цін-

ності. Це, наприклад, рівність всіх громадян перед 

законом, можливість вільного висловлювання своїх 

політичних поглядів, вільні вибори, зокрема об-

рання глави держави безпосередньо народом, мож-

ливість вибору органів влади (на альтернативній 

основі: з кількох кандидатів, партій тощо); незале-

жність суду, свобода друку тощо. 

Реальне втілення теоретичної моделі правової 

держави залежить від багатьох чинників, як об'єк-

тивних так і суб'єктивних. 

Правова культура як ідеолого-правовий стан 

суспільства складається з багатьох факторів, а саме: 

якість сформованих у суспільстві правових погля-

дів, а також їх пропаганда та юридичне виховання 

населення; стабільність правового порядку; стій-

кість регульованих правом соціальних зв'язків; від-

повідність юридичних норм об'єктивним потребам 

соціально-політичного розвитку; ефективність пра-

вового захисту порушеного права.  

Для формування правової держави суттєвим є 

такий аспект правової культури, як канали її впливу 

на суспільство та політичні інститути. Узагаль-

нення фундаментальних юридичних цінностей та їх 

зведення в атрибут духовного розвитку суспільс-

тва, здатні стати не лише організуючим та дисцип-

лінуючим засобом окремих осіб, а й різні соціальні 

групи.  

Концепція правової держави може змінюва-

тись в процесі свого історичного розвитку, оскільки 

з часом змінюється свідомість розвиненої цивілізо-

ваної людини. 

Отже, правова держава – це така форма органі-

зації державного життя, що будується на підставі 

норм права, і ці норми права мають народжуватись 

разом із дитиною. Дитина, що народилася в право-

вій державі, з самих перших хвилин свого життя, 

має це відчувати.  

Правова держава – це держава, обмежена в 

своїх діях законом, підпорядкована волі суверен-

ного народу та покликана забезпечити права та сво-

боди особистості. Вся діяльність такої держави під-

порядкована як нормам в теоретичному осмисленні 

даних інститутів, так і в реальному процесі демок-

ратичних перетворень прагнучи до правової дер-

жави, що відбуваються в країнах, які стрімко розбу-

довують правову державу. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам преступности несовершеннолетних. Автор рассматривает особенно-

сти и факторы преступной деятельности несовершеннолетних, делая акцент на изменении структуры 

несовершеннолетней преступности и характеризует мотивы совершения несовершеннолетними пре-

ступных деяний. Также на основе анализа причинного комплекса предлагаются меры по превенции пре-

ступной деятельности несовершеннолетних.  

Abstract. 

The article is devoted to the issues of juvenile delinquency. The author examines the features and factors of 

juvenile delinquency, emphasizing the change in the structure of juvenile delinquency and characterizes the mo-

tives for the commission of criminal acts by minors. Also, based on the analysis of the causal complex, measures 

are proposed to prevent the criminal activity of minors. 
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сти несовершеннолетних  
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В современный период, состояние преступно-

сти несовершеннолетних вызывает обоснованные 

опасения несмотря на то, что количественные пока-

затели преступлений, совершаемых несовершенно-

летних в последние годы, имеют устойчивую тен-

денцию к снижению. Уменьшается и количество 

осужденных несовершеннолетних. По данным Су-

дебного департамента в 2021 году было осуждено 

14 855 несовершеннолетних. Этот показатель по-

стоянно снижается, за последние годы, количество 

осуждённых несовершеннолетних уменьшилось на 

82%. Уменьшается и количество выявленных несо-

вершеннолетних лиц, совершивших преступное де-

яние. Эти данные подтверждаются и данными, раз-

мешенными на портале правовой статистики, где 

                                                         
1 Зайнетдинова А.А., Резяпов А.А. Понятие современной 

преступности несовершеннолетних // Colloquium-journal. 
2019. №3-4. – С. 37-39. 

представлена информация в том числе и о преступ-

ности несовершеннолетних.  

Статистические данные подтверждают, что 

удельный вес преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними в структуре общей преступности 

действительно не велик, исследователи оцениваю 

его показатели в объеме 5% от всех, совершаемых 

преступлений, но при этом не следует недооцени-

вать ее опасность, так кроме материального и физи-

ческого вреда она несет значительные деструктив-

ные социальные последствия, которые имеют явно 

выраженный криминогенный характер1. 

Специалисты отмечают изменение качествен-

ной структуры преступности несовершеннолетних 
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в сторону увеличения насильственных преступле-

ний, которые сопровождаются необоснованной же-

стокостью и интенсивной криминализацией этой 

группы населения. Это – один из показателей соци-

ального неблагополучия в обществе. 

Обратимся к доктринальному определению 

преступности несовершеннолетних, она понима-

ется как «совокупность преступных деяний, совер-

шенных несовершеннолетними на определенной 

территории за определенный промежуток вре-

мени»2. 

При этом преступность несовершеннолетних 

характеризуется высокой латентностью, а резуль-

таты исследований свидетельствуют, что еще до 

первого осуждения, несовершеннолетние успевают 

совершить несколько преступлений, что создает ат-

мосферу безнаказанности, а также снижает неот-

вратимость наказания. 

Общепризнанно и доказано, что детерминанты 

несовершеннолетней преступности социально обу-

словлены и во многом опосредованы конкретными 

историческими условиями жизни социума. Семей-

ное неблагополучие, недостаточный уровень 

жизни, моральная и социальная деградация – это 

лишь незначительный перечень причин, которые 

способствуют росту преступности несовершенно-

летних. При этом наиболее интенсивно она прояв-

ляется среди подростков именно из неблагополуч-

ных семей, в которых пьянство, наркомания, при-

митивная культура быта, а также насилие в семье 

стали нормой. Растет число несовершеннолетних, 

которым поставлен диагноз «психическое рас-

стройство», что по утверждению специалистов яв-

ляются результатом соответствующего поведения 

и образа жизни их родителей.  

Современная преступность несовершеннолет-

них приобретает новые формы, которые отлича-

ются организованностью, вооруженностью, наси-

лием, цинизмом и профессионализмом. Возрастаю-

щий насильственный характер подростковой 

преступности превращает её в одну из самых серь-

ёзных угроз не только безопасности отдельной лич-

ности, но и стабильности и устойчивости всего рос-

сийского государства. 

В современный период особую тревогу вызы-

вает доминирование в структуре преступности 

несовершеннолетних тяжких и особо тяжких пре-

ступлений; увеличение её корыстной составляю-

щей, организованности, «омоложение» лиц, совер-

шающих преступления, их алкоголизация и нарко-

тизация, детерминирующие преступное поведение.  

Основным мотивом совершения таких пре-

ступлений является стремление подростков полу-

чить деньги, в отдельных случаях – это месть, 

стремление утвердить свой авторитет. Таким обра-

зом можно говорить о преобладании корыстных и 

иждивенческих мотивов, а также такого мотива, 

                                                         
2 Антонян Ю. М., Гончарова М. В. Состояние и причины 

преступности несовершеннолетних в России // Вестник 

МГОУ. Серия: Юриспруденция. – 2018. – №2. – С. 87-

100. 

как стремление контролировать определённую тер-

риторию и сверстников.  

Характерной особенностью подростковой пре-

ступности является значительный удельный вес 

преступлений, которые совершаются в соучастии. 

Данный вид преступлений обладают повышенной 

опасности по сравнению с одиночными преступле-

ниями. При этом можно отметить повышение кри-

минальной самостоятельности и инициативности 

несовершеннолетних преступников3. Это детерми-

нировано тем, что в группе неблагополучные под-

ростки ощущают себя более комфортно, что позво-

ляет им демонстрировать более жесткое и безнрав-

ственное поведение во время совершения 

преступления с целью самоутверждения.  

Результаты специальных криминологических 

исследований свидетельствуют о том, что в послед-

ние годы в структуре преступности несовершенно-

летних происходят определенные изменения в сто-

рону увеличения удельного веса преступлений, от-

личавшихся сложным механизмом совершения. 

Несовершеннолетние активно осваивают новые 

криминальные ниши, что позволяет утверждать о 

своеобразной «диверсификации» подростковой 

преступности. Отметим и активное участие несо-

вершеннолетних в незаконном обороте наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их анало-

гов. Если ранее в эту противоправную деятельность 

их как правило, вовлекали взрослые преступники, 

то в последнее время в связи с активным освоением 

теневого интернет-пространства, несовершенно-

летние зачастую сами становятся организаторами 

незаконного оборота наркотических средств, созда-

вая устойчивые группы распространителей посред-

ством «закладок», преследуя цель получения мате-

риальной выгоды.  

Факторы подростковой преступности много-

плановы. Причин, может быть, множество и у каж-

дого они свои – все зависит от жизненной ситуации 

подростка. К сожалению, в рамках данной статьи не 

предоставляется возможным, в полной мере рас-

смотреть вопрос о факторах подростковой преступ-

ности, отметим, лишь то, что к личностным детер-

минантам современной преступности несовершен-

нолетних относятся недостаточная полнота 

сформированности личностных нравственных 

установок, отсутствие жизненного опыта, повы-

шенная эмоциональность, внушаемость, зависи-

мость поведения от оценок ближайшего окруже-

ния.  

Эффективная превенция преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними, невозможна без 

должной диагностики личностных характеристики 

и их корректировки, что предполагает недопуще-

ние взаимодействия подростков с криминогенной 

или криминальной средой4. Важное значение имеет 

и оздоровление внешней среды, повышение дей-

ственности социального контроля. Важнейшими 

3 Игнатенко В. И. Особенности антиобщественного об-

раза жизни несовершеннолетних // Человек: преступле-

ние и наказание. 2016. №1 (92). – С. 59-64. 
4 Васильчикова Н. В., Кухарук В. В. Криминология: кон-
спект лекций.  М.: Юрайт, 2019.  – 760 с. 
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субъектами превенции помимо институтов фор-

мального контроля (правоохранительные органы и 

компетентные организации) по-прежнему остается 

социум: родители, друзья, соседи, одноклассники, 

институты гражданского общества. Их роль нельзя 

не до оценивать. Следует более активно использо-

вать возможности сети Интернет и различных со-

циальных сетей для пропаганды правовых знаний, 

здорового образа жизни. 
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Одним из направлений деятельности органов 

дознания и предварительного следствия является 

розыск. Содержание розыска составляет обнаруже-

ние замышляемых, готовящихся и совершенных 

преступлений, установление и обнаружение винов-

ных, объектов носителей доказательственной ин-

формации, предметов преступного посягательства 

и иных объектов, значимых для установления ис-

тины по уголовному делу. 

Тактика розыскной деятельности – это выбор 

субъектом, осуществляющим розыскную деятель-

ность, наиболее целесообразного в конкретной си-

туации правомерного способа (приема) действий, 

направленного на обнаружение лиц и предметов, 

имеющих значение для расследования уголовного 

дела, с использованием разрешенных законом 

средств. 

Тактическая обоснованность розыска заключа-

ется в определении круга и последовательности ро-

зыскных мероприятий и проводимых в розыскных 

целях следственных действий, в выборе момента их 

осуществления и прогнозирования ожидаемых ре-

зультатов, в учете складывающихся следственных 

ситуации. 

Тактической основой розыскной деятельности 

является розыскная версия. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, сле-

дователь по уголовным делам, находящимся в его 

производстве, самостоятельно направляет ход рас-

следования по уголовному делу, принимает реше-

ние о производстве следственных и процессуаль-

ных действий. В рамках предоставленной следова-

телю самостоятельности в расследовании 

уголовного дела, находящегося в его производстве, 

он также самостоятелен в выдвижении следствен-

ных версий, являющихся составной частью крими-

налистических версий. Главное требование к вы-

двигаемым следственным версиям – их соответ-

ствие ситуации, сложившейся на конкретном этапе 

доследственной проверки либо расследования [1, 

с.226-227].  

 Содержание розыскной версии составляет 

предположение об образе действий того или иного 
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лица и месте его нахождения. Определяя направле-

ние розыска, версия играет роль фактора, детерми-

нирующего поведение субъекта розыска, что со-

ставляет психологические основы розыска.  

Как верно утверждает Даниелян Э.С., розыск-

ная версия – это обоснованное предположение ком-

петентного лица о местонахождении в настоящее 

время искомых, индивидуально-определенных объ-

ектов, имеющих значение по уголовному делу [4, 

с.132].  

Базой для построения розыскных версий слу-

жат не только материалы следственного дела, но и 

материалы, добытые в результате оперативно-ро-

зыскной деятельности, данные, полученные от об-

щественности, их средств массовой информации и 

других источников. Чем шире эта база, тем обосно-

ваннее предположения, составляющие содержание 

розыскной версии. Соответственно, основу розыск-

ной версии составляет информация, возникшая 

вследствие изменения среды под воздействием рас-

следуемого преступления, о разыскиваемом объ-

екте, носителями которой являются иные объекты, 

как связанные, так и не связанные с событием пре-

ступления, ориентирующая информация, предо-

ставляемая в распоряжение следователя оператив-

ным работником и полученная последним в резуль-

тате осуществления оперативно-розыскных мер [5, 

с.186]. 

В ходе розыскной деятельности следователь и 

органы дознания, осуществляющие оперативно-ро-

зыскную деятельность, решает следующие задачи:  

1. формирует представления об облике разыс-

киваемого субъекта (объекта);  

2. установка вероятных мест нахождения субъ-

ектов, их действий и поведения, а также места 

нахождения разыскиваемых объектов. 

Решение вышеперечисленных задач требует, 

помимо собирания информации о чертах характера 

разыскиваемого, его связях, какими профессиями 

владеет скрывшийся, в каких отношениях с разыс-

киваемым состоят лица, способствующие сокры-

тию объектов розыска, какими качествами они об-

ладают их профессиональные и преступные 

навыки, о способности владеть собой в острых си-

туациях, изобретательности. 

Криминалистической наукой установлены тре-

бования к организации и проведению розыска, ко-

торыми должны руководствоваться субъекты ро-

зыскной деятельности [2, с.35-36]. К указанным 

требованиям относятся:  

- оперативность - быстрота и активность субъ-

ектов, осуществляющих розыскную деятельность;  

- тактическая обоснованность розыска - опре-

деление системы розыскных мероприятий с учетом 

сложившейся следственной ситуации, проведение 

данных мероприятий в целях установления истины 

по делу;  

- логическая обоснованность розыска - непро-

тиворечивость проводимых действий, их последо-

вательность, обоснованность принимаемых в про-

цессе розыска решений; 

- согласованность - установление взаимосвязи 

между розыскной работой следователя и розыскной 

работой оперативных подразделений полиции. 

В процессе первоначального этапа расследова-

ния преступлений следователем и сотрудником ор-

гана дознания, осуществляющим ОРД, выдвига-

ются первые розыскные версии на основе создав-

шейся следственной ситуации, и планируются 

дальнейшие способы их проверки. С учетом вре-

мени обстановка может изменяться по мере рассле-

дования преступной деятельности под влиянием 

воздействующих на нее факторов. В этом случае 

могут быть выдвинуты промежуточные, а далее и 

последующие розыскные версии. 

Розыскная деятельность в рамках выдвинутой 

розыскной версии может осуществляться тремя 

способами: путем проведения следственных дей-

ствий, путем проведения розыскных мер, путем 

проведения розыскных мероприятий.  

Проведение следственных действий преду-

сматривает планирование следователем отдельных 

следственных действий и их производство. Кроме 

того, неотложные следственные действия, направ-

ленные на проверку розыскных версий, может про-

водить и орган дознания в порядке, предусмотрен-

ном ст.157 УПК РФ. Иные следственные действия 

орган дознания проводит только по поручению сле-

дователя.  

Следственные действия достаточно подробно 

регламентированы законодательством и их значе-

ние, в соответствии с прямым указанием ст.86 УПК 

РФ, состоит в собирании доказательств, но это не 

является самоцелью. Большая часть следственных 

действий, предусмотренных уголовно-процессу-

альным законодательством, может в той или иной 

мере способствовать осуществлению розыскных 

полномочий следователя.  

Необходимые следователю данные одними 

следственными действиями добыть затрудни-

тельно. Именно поэтому к способам получения не-

обходимой для расследования информации законо-

датель отнес также и розыскные меры.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ опреде-

ляет понятие «розыскные меры» как меры, прини-

маемые дознавателем, следователем, а также орга-

ном дознания по поручению дознавателя или сле-

дователя для установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления (п.38 ст.5 УПК РФ).  

В то же время в ч.2 ст.209 УПК названы две 

цели применения следователем розыскных мер по 

приостановленному предварительному следствию:  

а) установление лица, подлежащего привлече-

нию в качестве подозреваемого или обвиняемого;  

б) установление места нахождения подозрева-

емого или обвиняемого и принятие мер по розыску, 

если он скрылся.  

Однако, розыскные меры в уголовном судо-

производстве должны применяться и в иных целях 

— для установления места нахождения похищен-

ных ценностей и орудий преступления, места 

нахождения жертв преступлений [3, с.172].  

Розыскные действия являются самостоятель-

ным видом деятельности следователя. Розыскные 
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действия отличаются от оперативно-розыскных 

мер тем, что они могут осуществляться не только 

органом дознания, но и следователем, носят глас-

ный характер, не требуют зашифровки методов и 

способов получения результатов. Материалы, отра-

жающие содержание и результаты розыскных дей-

ствий, могут быть непосредственно приобщены к 

уголовному делу [4, с.132].  

Согласно ч.1 ст.152 УПК следователь наделен 

правом выполнить розыскные действия вне места 

производства предварительного расследования 

лично либо поручить их проведение другому сле-

дователю или органу дознания. Необходимо раз-

граничивать эти два понятия, так как влияние ро-

зыскных действий на ход и результаты розыска 

ограничено временем их проведения, а влияние ро-

зыскных мер на ход и результаты розыска не пре-

кращается после того, как осуществление этих мер 

состоялось. 

В настоящее время потребность в реализации 

следственной функции розыска подозреваемых, об-

виняемых, а также скрываемых (сокрытых) объек-

тов, являющихся источником доказательственной 

информации, возникает практически по каждому 

уголовному делу. Данное обстоятельство обуслов-

ливает необходимость конкретизации существую-

щих законодательных норм, регламентирующих 

осуществление розыскной деятельности следова-

теля и порядок применения розыскных средств в за-

висимости от обстоятельств расследуемого пре-

ступления. Сущность практической реализации ро-

зыскных мер отражает комплексный подход к осу-

ществлению на основе единого замысла и по еди-

ному плану розыскных, следственных действий 

розыскной направленности, оперативно-розыск-

ных и организационных мероприятий, проводимых 

с целью установления подозреваемого в преступле-

нии, обнаружения лица, пропавшего без вести, 

установления иных обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по уголовному делу о преступлении. 

Все это является необходимым условием достиже-

ния цели розыска. 
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