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Збірка презентує матеріали Магістерських читань – 1. У цих 

матеріалах висвітлено актуальні проблеми сучасної науки, її тенденції та 

перспективи. Збірка адресована працівникам вищих навчальних закладів, 

аспірантам та здобувачам вищої освіти, а також широкому загалу, 

небайдужому до сучасної науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика», 

2019 



ПРОГРАМА 

Магістерських читань – 1 

29 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 

вул. Котельна, 2, Актова зала) 

13.00-14.00 

Відкриття конференції (13.00) 

Матвієнко Людмила Павлівна- ректор ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика», кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

 

Доповіді 

1. Молодан Т. А. Соціальне забезпечення в Україні: обґрунтування, 

цілі, види. Науковий керівник: докт. економ. наук,доц. Звягінцева О. Б. 

2. Пономаренко Д.О. Пенітенціарна реформа як загроза правам 

людини. Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. Олійник О. О. 

3. Клипич О.І. Основні способи протидії процесу досудового 

розслідування серійних вбивств. Науковий керівник: канд. юрид. наук, 

доц. Тунтула О. С. 

4. Тарасова Н. В. Психологічне забезпечення тренувальної та 

змагальної діяльності спортсменів дитячо-юнацького віку. Науковий 

керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

5. Саукова А. О. Фізична реабілітація при лікуванні хворих на 

серцево- судинні захворювання. Науковий керівник: докт. пед. наук, доц. 

Довгань Н. Ю. 

6. Гуськов С. О. Core principles and concepts of programming languages 

constructs. Науковий керівник: канд.eконом.наук, доц. Гарькава В. Ф. 

 

 

 



СЕКЦІЯ 1 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

 

Керівник секції: Звягінцева О. Б. – професор кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи ПЗВО «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика», доктор економічних наук, доцент 

Секретар секції: Шаповалова Г. А. – старший викладач кафедри 

фінансів ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

 

1. Альян Х. М. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: докт. економ. наук, доц. Звягінцева О. Б. 

Використання та відтворення основних засобів як умова розвитку 

виробництва 

2. Бандурко В. В. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: ст. викл. Шаповалова Г. А. 

Зростання прибутку – стратегічне завдання діяльності 

підприємств 

3. Білоус І. В. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук Юрченко А. Ю. 

Аналіз результатів страхової діяльності приватного акціонерного 

товариства «Страхова група «ТАС» 

4. Бондаренко П. В. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Клименко С. О. 

Формування і використання капіталу банківської установи 

5. Гуценко В. С. - здобувачка вищої освіти групи Т-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук  Матвієнко С. В. 

Туристично-рекреаційний потенціал Миколаївської області 

6. Кіш Ш. Ш. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. eконом. наук, доц. Жиленко В. П. 



Вплив зoвнішніх і внутнішніх чинників нa кризoвий стaн 

підприємствa 

7. Оксютенко М. В. - здобувачка вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. eконом. наук, доц. Жиленко В. П. 

Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємств 

8. Павленко М. В. - здобувачка вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. eконом. наук, доц. Жиленко В. П. 

Економічна бeзпeкa підприємcтва тa її cклaдoві 

9. Христич О. І. - здобувач вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Клименко С. О. 

Оцінка платоспроможності позичальника комерційного банку 

10. Черниш А. В. - здобувачка вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. eконом. наук, доц. Жиленко В. П. 

Сутнісні аспекти банкрутства підприємства 

11. Шаповалова О. В. - здобувачка вищої освіти групи ФБСС-20-20 

Науковий керівник: канд. eконом. наук, доц. Жиленко В. П. 

Особливості кредитування суб’єктів господарювання 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

Керівник секції: Гайша О.О. - доцент кафедри комп’ютерної 

інженерії ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика», кандидат технічних наук, доцент 

Заступник керівника секції: Гарькава В.Ф. - завідувачка кафедри 

комп’ютерної інженерії ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика», кандидат економічних наук, доцент 

Секретар секції: Навроцький В.А. – старший викладач кафедри 

комп’ютерної інженерії ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» 



1. Ігнатов Ю. В. - здобувач вищої освіти групи КІ-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

Розроблення механізму організації цифрового документообігу на 

підприємстві 

2. Маюренко А. В. - здобувач вищої освіти групи КІ-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

Концепція «Розумне місто» 

3. Прозапас І. В. - здобувачка вищої освіти групи КІ-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

Мобільний додаток на основі 1С 

4. Степаненко В. В. - здобувач вищої освіти групи КІ-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

Рекомендації щодо впровадження електронного урядування в 

україні через веб-ресурси електронних порталів 

5. Хабалюк Н. В. - здобувачка вищої освіти групи КІ-20-20 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

Актуальність використання інформаційно- комунікаційних 

технологій в сучасній освіті 

 

СЕКЦІЯ 3 

ПРАВНИЧІ НАУКИ 

 

Керівник секції: Кириченко О. А. - професор кафедри правознавства 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», доктор 

юридичних наук, професор 

Заступник керівника секції: Підберезних І. Є. - доцент кафедри 

правознавства ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика», кандидат історичних наук, доцент 

Секретар секції: Коробочкіна Л. Л.-доцент кафедри правознавства 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», 

кандидат юридичних наук 



1. Астахов М. О. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд.іст.наук, доц. Підберезних І. Є. 

Муніципальна поліція в україні: зарубіжний досвід 

2. Бутенко Д. В. - здобувачка вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Підберезних І. Є. 

Перспективні напрями формування сучасних територіальних 

громад 

3. Інде Р. В. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт.юрид.наук, проф. Леонов Б. Д. 

Місце судового прецеденту в системі права України 

4. Кирильченко Д.В. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт. юрид. наук, проф. Кириченко О. А. 

Становлення законодавства та системи органів державної 

виконавчої служби в Україні 

5. Негоюк С. О. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт. юрид. наук, проф. Мельник Б. Д. 

Правовий нігілізм: підходи до розуміння 

6. Нофенко С. Ю. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт.юрид.наук, проф. Леонов Б. Д. 

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування 

(іноземний досвід) 

7. Пастушенков А. О. – здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд.юрид.наук, доц. Стременовський С. М. 

Реалізація права на доступ до публічної інформації та права на 

звернення громадян 

8. Петров С. О. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд.юрид.наук, доц. Мельник Д. С. 

Напрями реформування податкової системи України 

9. Руденко О.В. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт. юрид. наук, проф. Кириченко О. А. 



Інноваційне розуміння меж і механізму реалізації конкурентного 

правового статусу різних соціосуб’єктів у контекстівдосконалення 

повноважень Президента держави 

10. Суліменко І. А. - здобувач вищої освіти групи 651 спеціальності 081 

Право 

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. Тунтула О. С. 

Поняття та ознаки бандитизму 

11. Черкасова Л.В. - здобувачка вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд. юрид. наук, доц. Мельник С. Д. 

Надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин на 

місцевому рівні 

12. Чернявська А.Б. - здобувачка вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: докт. юрид. наук, проф. Кириченко О. А. 

Виконавче провадження – історія та сьогодення 

13. Шелегей Т. В. - здобувачка вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Підберезних І. Є. 

Децентралізація як основний напрям реформування місцевого 

самоврядування 

14. Штока К.О. - здобувач вищої освіти групи П-20-20 

Науковий керівник: канд. юрид. наук Олійник О. О. 

Спроба типізації злочинців, які вчиняють побої і мордування 

 

СЕКЦІЯ 4 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

Керівник секції: Іванцова Н. Б. – професор кафедри психології та 

педагогічної освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика», доктор психологічних наук, професор 

Секретар секції: Жданова А. А. – асистент кафедри психології та 

педагогічної освіти. 

 



1. Бардичевська Н. М. - здобувачка вищої освіти групи ПС-20-20 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Чинники синдрому емоційного вигоряння медичного працівника 

2. Горобець О. В. - аспірантка першого року навчання 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Актуальність розвитку здатності до імагінації та формування 

психосоматичної компетентності у майбутніх психологів- 

символдраматистів 

3. Раткогло О. М. - аспірантка першого року навчання 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Застосування методу ігро-терапії в роботі з онкохворими дітьми в 

умовах стаціонару 

4. Тимців М. М. - аспірант другого року навчання 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Психолого-педагогічні умови розвитку професійної правосвідомості 

майбутніх поліцейських 

5. Федоренко О. Л. - аспірантка першого року навчання 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Психологічні аспекти формування суддівського корпусу В Україні 

6. Федорова І. В. - здобувачка вищої освіти групи ПС-20-20 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Профілактика професійного вигоряння у медсестер 

 

СЕКЦІЯ 5 

МЕДИЧНІ НАУКИ 

 

Керівник секції: Ромаскевич Ю. О. - завідувач кафедри охорони 

здоров’я ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика», доктор медичних наук, доцент 



Секретар секції: Дроботун О.С. - старший викладач кафедри охорони 

здоров’я ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

1. Апонова А. В. – здобувачка вищої освіти групи ФТ 20-20 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Психофізіологічні особливості реакції організму на ампутацію 

нижньої кінцівки 

2. Бабенко Я. А. - здобувачка вищої освіти групи ФТ-10-20 

Науковий керівник: докт. пед. наук, доц. Довгань Н. Ю. 

Фізична реабілітація спортсменів після розтягнення зв’язок 

гомілковостопного суглобу 

3. Бугрімова Т. М. – здобувачка вищої освіти групи ФТ-20-20 

Науковий керівник: ст. викл. Дроботун О. С. 

Фізична реабілітація школярів з порушенням постави 

4. Єжова О. О. - здобувачка вищої освіти групи ФТ-10-20 

Науковий керівник: докт. пед. наук, доц. Довгань Н. Ю. 

Фізична терапія спортсменів з пателярною тендінопатією 

засобами кінезотерапії 

5. Крутоголова О. О. - здобувачка вищої освіти групи ФТ-20-20 

Науковий керівник: ст.викл. Дроботун О. С. 

Сенсорна інтеграція як складова комплексної реабілітації дітей із 

ДЦП 

6. Кузьмічов О. С. - здобувач вищої освіти групи ФТ-20-20 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Медико-соціальне значення хозл та легенева реабілітація 

7. Кузьмін А. І. - здобувач вищої освіти групи ФТ-20-20 

Науковий керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О. 

Поперековий остеохондроз як пріоритетний напрямок досліджень 

8. Кулішенко А. А. - здобувачка вищої освіти групи ФТ-10-21 

Науковий керівник: докт. пед. наук, доц. Довгань Н. Ю. 



Засоби лікувальної фізичної культури при корекції функціональних 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Шановні учасники Магістерських читань! 

Від імені ректорату університету вітаю Вас з початком роботи нашого 

наукового форуму, а також висловлюю спільні сподівання щодо його 

плідності та ефективності. 

Відповідно до програми Магістерських читань заплановано 

обговорення актуальних питань процесів українського та закордонного 

реформування, становлення і розвитку економіки, розвитку туристичних 

технологій та готельно-ресторанної справи, медичної науки та психології. 

Неочікувані зміни у житті суспільства, не пов’язані з історичними 

традиціями, вимагають нових, нетрадиційних рішень та креативного 

підходу до організації життя як окремої людини, так і усього суспільства, 

що, безумовно відображається на методологічній переорієнтації сучасної 

науки. Як наголошував знаменитий учений В. І. Вернадський, наука на 

сучасному етапі має розвиватися не по напрямам, а по проблемам, на стиках 

яких слід очікувати найбільш яскраві і кардинальні нові результати. Такі 

результати ми й очікуємо від організованих у нашому університеті наукових 

форумів та конференцій, оскільки тільки у наукових спорах народжується 

істина, яка у подальшому визначально впливатиме на розвиток нашої 

держави як демократичної та правової, а також сприятиме її економічному 

та соціальному розквіту. 

Упевнена, що сьогоднішні Магістерські читання сприятимуть 

фаховому діалогу магістрантів та покладуть початок Вашому науковому 

пошуку. 

Сподіваюся, що досвід наукової діяльності нашого університету буде 

вельми корисним та у нагоді усім учасникам читань,допоможе по-

новомувисвітлити багато проблемних питань розвитку української науки. 



Переконана, що Магістерські читання сприятимуть розповсюдженню 

теоретичних та практичних напрацювань науковців нашого університету, 

збагатять наукову теорію і практику вцілому, а також стануть традицією. 

Дякую за увагу, бажаю Вам плідної роботи! 
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Прагнення України увійти в Європейську співдружність країн та у 

Європейський союз неможливе без створення системи правових, економічних, 

організаційних та інших заходів державних і недержавних установ та 

організацій, що впливатимуть та сприятимуть підтриманню соціальної 

стабільності у суспільстві, створенню умов для зростання добробуту населення, 

забезпеченню належного рівня і якості життя населення. 

Як правило, під соціальним забезпеченням розуміють систему заходів, 

покликаних застрахувати робітників та їхні родини від негативних наслідків 

втрати чи обмеження змоги працювати, втрати годувальника, серйозних 

домашніх клопотів (хвороба, материнство, інвалідність, старість, смерть. З 

наведеного випливає, що об’єктивними підставами соціального забезпечення 

можуть бути різні чинники, як наприклад, хвороба, старість, утрата 

годувальника, смерть та ін. Разом з тим зазначимо, що за своїми наслідками для 

людини вони однотипні: ними зумовлюється потреба в отриманні джерел 



життєзабезпечення не в обмін на нову затрачену працю, а відповідно до права на 

соціальний захист відповідно до Конституції України. 

Особливістю соціального забезпечення є те, що воно включає поєднання 

двох аспектів – економічного і правового. Під кутом зору економіки соціальне 

забезпечення – це організаційні заходи держави зі створення соціальних фондів і 

використання їх за цільовим призначенням. З погляду права, відносини з 

соціального забезпечення є об’єктом впливу правових норм, що означає, що в 

державно організованому суспільстві соціальне забезпечення здійснюється у 

межах правових норм. 

Перелік найважливіших видів соціального забезпечення визначений 

Конституцією України у ст. 46 і ст. 92. Під видами соціального забезпечення  

розглядаються соціальні виплати, пільги, послуги, що надаються 

непрацездатним громадянам безкоштовно чи на пільгових умовах за рахунок 

спеціальних джерел фінансування. 

Соціальні виплати здійснюються у вигляді пенсій, допомог, у натуральній 

формі (отримання харчування, технічних засобів пересування, протезування, 

працевлаштування громадян, які частково втратили працездатність, утримання 

непрацездатних у будинках перестарілих та інвалідів і т. д.). 

За більш ніж столітню історію існування у різних країнах світу соціальне 

забезпечення неодноразово змінювало свої функції, форми і схеми фінансування 

залежно від державного ладу, економічного потенціалу держави, участі 

громадян у його фінансуванні, розвитку законодавства у цій галузі і багатьох 

інших чинників. Проте мета соціального забезпечення завжди залишається 

незмінною – покращання рівня життя людей. 
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Натепер в Україні відбуваються позитивні зміни у суспільстві, зокрема 

у правовій системі розробляються механізми реалізації реформ, покликаних 

здійснити переорієнтацію процесів оновлення правової системи з 

урахуванням міжнародних стандартів, дотримання принципів законності, 

гуманізму, демократизму та справедливості, а також сучасної світової 

пенітенціарної доктрини. Історичний екскурс свідчить, що сучасна система 

права в Україні успадкувала модель з ознаками тоталітаризму й 

авторитарності, лише останніми роками суспільство почало усвідомлювати 

принципово нові правові засади, що ґрунтуються на гуманізмі, 

толерантності, повазі до гідності кожної людини. Побудова незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави є важливим завданням 

сучасного українського суспільства, оскільки зовнішня політика України 

спрямована на інтеграцію до Європейського Союзу. Це викликає 

необхідність імплементувати положення міжнародних договорів у 

національне законодавство та дотримуватися взятих на себе міжнародних 

зобов’язань щодо поваги загальнолюдських прав і свобод людини, у тому 

числі й осіб, які відбувають покарання.  

На рубежі ХХ–ХХІ ст. злочинність стала однією з найбільш значних 

проблем внутрішнього розвитку в усіх країнах світу незалежно від їхнього 

економічного й політичного статусу. Її зростання зафіксоване не тільки там, 

де економіка опинилась у глибокій кризі, а й у досить благополучних 

державах Західної Європи й Америки. За останні роки кримінологами 

виявлено низку тенденцій у розвитку злочинності, що свідчать про її 



суттєве якісне переродження: – збільшилась кількість заздалегідь 

підготовлених злочинів, що характеризуються особливою зухвалістю, 

жорстокістю, збільшилась кількість замовних убивств; – збільшилась 

кількість злочинів, скоєних представниками так званих «груп ризику» 

(асоціальними елементами); – зросла кількість злочинів, позбавлених 

мотиву; – значно змінилась соціально-психологічна характеристика осіб, які 

скоюють злочини; – збільшилась кількість злочинів, скоєних 

представниками середнього й вищого класів. 

Нині в нашій країні триває реформування кримінально-виконавчої 

системи, тому з-поміж напрямів діяльності правоохоронних органів 

особливого значення набуває сфера виконання кримінальних покарань, 

метою діяльності якої є належне існування кримінально-виконавчої системи 

та персоналу, який забезпечує її функціонування. 

Серед проблем пенітенціарної системи України особливо актуальними 

є такі: – вплив персоналу установ виконання покарань на засуджених до 

позбавлення волі під час здійснення ними своєї професійної (службової) 

діяльності; – тотальне скорочення центрального апарату пенітенціарної 

служби згідно з реформою 2016 року; – аварійний стан окремих установ і 

слідчих ізоляторів; – належним чином не враховуються питання 

пенітенціарного інспектування; – наділення Міністерства юстиції України 

функціями правоохоронного органу є виявом крайньої, якщо не сказати 

тотальної мілітаризації. Це звело нанівець усі декларації керівників 

Міністерства щодо демілітаризації пенітенціарної системи. Унаслідок 

створення інституту слідчих Міністерства юстиції України останній 

максимально віддалився від запровадження інституту пенітенціарних 

інспекцій. Подальший розвиток корумпованого за своєю природою 

інституту пенітенціарних слідчих відбувається за рахунок одночасного 

саботажу концепції пенітенціарних інспекцій, які дійсно вкрай потрібні 

українській пенітенціарній системі. 
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При формуванні криміналістичної характеристики такого виду злочину, 

як серійне вбивство, вважаємо за необхідне виділити протидію розслідуванню 

як окремий самостійний елемент даної характеристики. Кримінальна протидія 

розкриттю і розслідуванню злочинів вийшла далеко за межі простого підкупу і 

шантажу. Зазвичай протидія пов’язана з проведеною кримінальною розвідкою, 

при чому з залученням корумпованих чиновників та співробітників 

правоохоронних органів. 

Існуюча у наш час правозастосовна практика підтверджує існування 

численних випадків, коли докази злочинів підміняються і визнаються 

неприпустимими. Для того щоб уникнути подібних випадків, потрібно 

засвідчувати всі засоби і методи, розроблені криміналістикою, а саме: підписи 

учасників слідчої дії на відповідних документах, зйомка слідів злочину з 

засвідчувальним сертифікатом, застосування спеціальних пакувальних пакетів 

з бланками для записів і підписами, блокувальні з’єднання і пломби, 

контрольні замки з вкладками [1]. 

Так само до кримінальної протидії можна віднести протидію ордистів 

(оперативників) із особами, які перевіряються на причетність у зв’язку з 

розслідуванням убивств. Це може бути як явне протиборство, коли злочинець 

перебуває у розшуку і переховується, так і специфічне, коли ті, яких 



перевіряють на причетність до вбивства чи інших значущих для справи діянь, 

не знають, що стосовно них проводяться негласні заходи, але все ж маскують 

своє особисте життя, щоб уникнути викриття. До цієї категорії можна віднести 

і дезінформацію з боку особи, яку перевіряють [2]. 

Окрім того, протидія дуже різноманітна за своїм характером, вона не 

може знаходитись за межами, залежно від характеру злочинних акцій, стадій 

їхнього вчинення, діяльності, спрямованої на виявлення, припинення, 

розкриття досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних 

із убивством. 

Захист злочинної діяльності та її учасників забезпечується такими 

методами-перешкодами: переідентифікацією транспортних засобів, зміною 

зовнішнього вигляду учасників злочину за допомогою маскування, створення 

груп прикриття осіб, які вчиняють злочин та ін. 

Для злочинного супроводу й охорони злочинців часто залучаються 

корумповані співробітники правоохоронних органів, які, у свою чергу, 

зрадили інтереси служби. 
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Поступові зміни у професіоналізації спорту висувають нові вимоги до 

системи багаторічної підготовки, впливають на її результативність і 

спортивну кар’єру українських спортсменів.  

У сучасному спорті спостерігається постійне зростання рівня 

спортивних досягнень та змагань. Водночас відбувається значне 

підвищення тренувальних і змагальних навантажень, що є передумовою 

для пошуку ефективних методів організації підготовки  до змагань із 

залученням джерел реалізації резервних можливостей спортсменів. 

Важливе значення у розв’язанні цієї проблеми набувають засоби 

психологічного забезпечення системи підготовки спортсменів, 

насамперед дитячо-юнацького віку. 

Природнім є той факт, що одночасно зі зростанням вимог до спорту 

вищих досягнень підвищується рівень результатів і конкуренція у 

юнацькому спорті. А враховуючи одну з особливостей спортивної 

діяльності - ранню спеціалізацію (порівняно з іншими видами діяльності), 

важливим є звернення уваги на психологічну підготовку саме спортсменів 



дитячо-юнацького віку, оскільки саме у цьому віці відбувається перехід на 

етап поглибленого тренування в обраному виді спорту. 

Масив інформації у галузі психологічного забезпечення 

спортсменів постійно оновлюється і потребує інтеграції у цілісну 

систему загальної підготовки спортсменів, адже спостерігається 

відірваність цих знань від практичної діяльності спортсменів. У зв’язку з 

цим виникає необхідність систематизувати досягнення сучасної 

спортивної психології в організаційній єдності зі складовими 

тренувального процесу спортсменів дитячо-юнацького віку, які 

займаються різними видами спорту, та застосовувати інноваційні 

наукові знання, оскільки фізіологічні можливості спортсменів мають 

певні обмеження, що пов’язано з рівнем розвитку фізичних якостей, але 

вони можуть бути збільшені за рахунок мобілізації психологічних 

ресурсів. 

Відтак, існуючі несистематизовані наукові напрацювання, що 

застосовуються на практиці спортивними психологами, і відсутність 

загальної структурованої наукової бази у галузі методології 

психодіагностичних досліджень та психокорекційного впливу на 

спортсменів зумовлюють наші подальші розвідки у цьому напрямку. 
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При фізичній реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання 

застосовують такі процедури: лікувальна фізична культура (ЛФК), лікувальний 

масаж, фізіотерапія, працетерапія. Ці процедури призначають як у лікарняний, так і 

у після лікарняний періоди реабілітації. У реабілітаційних центрах на 

поліклінічному, санаторному та диспансерному етапах реабілітації можливе 

використання механотерапії. 

При проведенні зазначених процедур дуже важливо строго дотримуватись 

таких принципів: доступність й індивідуалізація, систематичність і поступовість 

підвищення вимог. Зміст та тривалість процедур залежить від захворювання і 

характеру патологічних змін, ним викликаних, стадії захворювання, стану вінцевого 

кровопостачання. При важких проявах захворювання, вираженій недостатності 

серця або вінцевого кровообігу процедури, у першу чергу, мають уключати 

терапевтичну дію: попередити ускладнення за рахунок поліпшення периферичного 

кровообігу і дихання, сприяти компенсації послабленій функції серця завдяки 

активізації поза серцевих чинників кровообігу, поліпшити трофічні процеси, 

стимулювати кровопостачання міокарду. Для цього використовуються лікувальні 

вправи малої інтенсивності, у повільному темпі для дрібних м’язових груп, дихальні 

вправи і вправи на розслаблення м’язів. 

При поліпшенні стану хворого лікувальні вправи використовуються у 

комплексі реабілітаційних заходів для відновлення працездатності. Хоча врави 

продовжують застосовуватися для реалізації лікувальних завдань, основного 



напряму набуває систематичне тренування, тобто на заняттях поступово 

збільшується фізичне навантаження. Спочатку за рахунок великого числа 

повторень, потім – амплітуди і темпу рухів, включення важчих лікувальних вправ. 

Від вправ малої інтенсивності переходять до вправ середньої і великої 

інтенсивності, а від початкових положень лежачи і сидячи – до початкового 

положення стоячи. Надалі використовуються динамічні циклічні навантаження: 

ходьба, робота на велоергометрі, біг. 

Після закінчення відновного лікування і при хронічних захворюваннях 

лікувальні вправи застосовують, щоб підтримати досягнуті результати для 

поліпшення кровообігу і стимуляції функцій інших органів і систем. Лікувальні 

вправи і дозування фізичного навантаження підбираються залежно від залишкових 

проявів хвороби і функціонального стану хворого. 

Для ефективного лікування і реабілітації хворих велике значення має 

застосування адекватних стану хворого дозувань фізичного навантаження. Для 

їхнього визначення доводиться враховувати безліч чинників: прояви основного 

захворювання, рівень фізичної працездатності, стан гемодинаміки, здатність 

виконувати побутові навантаження. З урахуванням цих чинників хворі на серцево-

судинні захворювання діляться на 4 функціональних класи, для кожного з яких 

регламентується рухова активність і програми занять. 

Окрім занять ЛФК використовується дозована ходьба. Дистанція ходьби 

збільшується з1-1,5 км., темп ходьби до 70-80 кроків/хв. При компенсованому стані 

кровообігу ставиться завдання тренування серцево-судинної системи і всього 

організму поступово зростаючими фізичними навантаженнями. 

Таким чином, застосовування процедур фізичної реабілітації окресленого 

контингенту хворих полягає у впровадженні фізичних навантажень для 

профілактики та лікування коронарних захворювань серцево-судинної системи у 

лікарнях, реабілітаційних центрах, амбулаторіях та санаторіях. 
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A key factor in the evolution, socialization, and civility of human beings has been 

communication. Humanity has needed a method to transfer ideas and concepts to one 

another. The invention of writing over 7000 years ago assisted in the transfer of concepts 

and helped advance human civilization in every aspect of our daily lives. Absence of a 

common language would make it nearly impossible to have a person effectively perform 

any task or explain an idea conceptualized by another. Formal language has evolved into 

a malleable entity constantly changing to meet the needs of modern humans and has 

become bridge between 21-st century humans and the machines they have created. Just as 

humans have transfered knowledges to each other for millennia, people have the full 

capacity  to communicate with their electronic and mechanical creations through formal 

languages now, that certain machines can understand. These languages, are known as 

programming languages, it is the key for computers’, machines’, and technologys’ future 

in general. Programming languages, unlike human natural languages, can only facilitate 

communication of algorithmic ideas, and cannot easily express or understand human 

emotion. Machines read the program, and do what they told, if they understand what is 

presented. Without these languages many modern day inventions would be reduced to 

expensive silicon and plastic paperweights. 

Engineers have been building programming languages since the Dark Ages of 

computing. A programming language can be defined as a notational system for 

describing computation in machine-readable and human-readable form. In simpler terms 



it is notation for communicating to a computer what you want it to do.  In the 1960 s, 

some computer scientists dreamed of a single universal programming language that 

would not meet the needs of all software developers. Attempts to design and implement 

such a language, however, resulted in frustration and failure. Little progress has been 

made in designing systems that can on their own construct algorithms to accomplish a set 

of given requirements. Today many changes have occurred in programming languages. 

Programming languages are constantly being created, updated, and even outdated. While 

much in this area has changed, students and faculty alike continue to learn the subject of 

compiler construction and programming language design. Languages may be created for 

various reasons ranging from calculating salaries for a corporation to computing the 

grades of college students. The study of any language, natural or artificial, focuses on  

two fundamentals of the language: syntax and semantics. Syntax of language takes into 

account the format, form, and compositional structure of the language. For example the 

sentence: three red dog is syntactically incorrect. The syntax of a computer language is 

defined as the form of its expressions, statements, and program units. Semantics on the 

other hand have to do with the meaning behind what is being expressed. The sentence: 

“Thoughtful body greens instigate butterflies” is syntactically correct, but has no 

semantic meaning. Semantics, in programming language, refer to the meaning of the 

expressions, statements, and program units in the syntax of the language. 

Today’s programming languages are the product of developments that started in the 

1950 s. Numerous concepts have been invented, tested, and improved by being 

incorporated in successive programming languages. With very few exceptions, the design 

of each programming language has been strongly influenced by earlier languages. 

Despite of that today we have a growing number of languages and frameworks (mostly 

JavaScript supersets) since the popularity web and mobile application. Although the way 

of design a language has evolved since it is debuts, most of the core principles have not 

changed and it still build from lexer (scanner), parser and compiler. 
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Програмне забезпечення для створення системи цифрового 

документообігу пропонується організовувати силами підрядника, що надає 

архівні послуги підприємству і є постачальником електронних архівних 

послуг на ринку України. Запропонований вид організації цифрового архіву 

буде нести характер аутсорсингового процесу архівної електронної обробки 

і зберігання документів. Варіант організації системи «Цифрового архіву» 

силами підрядника буде значно дешевшим проєктом для підприємства, 

оскільки не потребує закупівлі спеціалізованого технічного оснащення, 

ліцензійного забезпечення програмно- апаратного комплексу системи 

цифрового документообігу та найму кваліфікованого персоналу 

підприємства, а також не потребує оренди архівного приміщення. 

Розглянемо механізм створення системи трекінгу документів. Цей 

модуль пропонується реалізувати на базі системи «Електронний архів» як 

додаткову вбудовану функцію даного програмно-апаратного комплексу. 

Доступ до інтерфейсу модуля повинен надаватися відповідальним 

працівникам усіх структурних підрозділів, що беруть участь у процесі 

передачі документів в архів. При цьому доступ має бути розмежований 

відповідно до прав користувачів. 



Модуль трекінгу передбачає реалізацію двох основних функцій: 

– моніторинг руху документів (отримання інформації про поточне 

місце знаходження документа); 

– управління трекінгом (передача відповідальності за документ від 

одного відповідального співробітника іншому в ході руху документа через 

різні структурні одиниці при передачі документа в архів). 

Функція моніторингу буде забезпечуватися видачею інформації про 

поточний статус документа у відповідних інтерфейсах системи 

«Електронний архів», а також в інтерфейсі і звітах модуля формування 

реєстру обов’язкових документів. 

Модуль трекінгу документів повинен мати інструменти для: 

– побудови переліку документів, призначених для передачі з 

підрозділів продажу; 

– призначення статусу маршруту документів (реалізація можливості 

внесення статусу документів на шляху їхньої передачі від підрозділу 

продажу до цифрового архіву, тобто: «документ відправлений з підрозділу 

продажу», «документ прийнятий службою логістики», «документ переданий 

службою логістики в електронний архів», «документ прийнятий й 

опрацьований в електронному архіві» та ін. необхідні статуси місця 

знаходження документів); 

– прив’язки документів до місця зберігання (папки/коробки у сховищі); 

– розмежування прав доступу користувачів (наприклад, співробітнику 

складу повинні бути доступні номери коробок, але не перелік документів у 

коробці). 

Функція управління трекінгом реалізується за допомогою спеціального 

програмного інтерфейсу. Модуль трекінгу повинен включати механізм 

запису і зберігання історії дій, що здійснюються користувачами. У журналі 

змін повинна зберігатися інформація про призначення статусу документу, 

дати і часу внесення необхідних змін користувачами системи. 

Бізнес-процес передачі документів в архів повинен бути доповнений 

наступними функціями: 



1. Відповідальний працівник підрозділу продажу, який формує 

документи для відправки: 

– формує в інтерфейсі модуля трекінгу перелік документів до 

відправки. До переліку автоматично включаються обов’язкові документи, а 

також документи, які раніше були повернуті з архіву на доопрацювання; 

– перевіряє паперові документи на відповідність переліку та відзначає 

у списку номер коробки, в якій буде розміщуватися документ; 

– після завершення перевірки призначає всі документи, для котрих 

вказано номер коробки, статус «документи відправлені відповідальному 

співробітнику». 

2. Відповідальний співробітник, який відправляє документи: 

– після перевірки наявності всіх коробок, отриманих із підрозділу 

продажу, встановлює для коробок (документів у коробках) статус 

«документи отримані»; 

– перед відправленням коробок на склад встановлює для коробок 

(документів в коробках) статус «Документи відправлені на склад»; 

3. Відповідальний співробітник: 

– після перевірки наявності отриманих коробок, встановлює для 

коробок (документів в коробках) статус «Документи отримані на складі»; 

– перед передачею коробки з документами в електронний архів 

встановлюється статус «Документи відправлені в електронний архів»; 

4. Відповідальний співробітник цифрового архіву: 

– після перевірки наявності всіх коробок, отриманих зі складу, 

встановлює для коробок (документів в коробках) статус «Документи 

отримані в електронному архіві»; 

– після перевірки документів встановлюється для всіх документів, що 

відповідають вимогам відповідної нормативної документаці,ї статус 

«Документи опрацьовані в електронному архіві», для всіх документів, що не 

відповідають вимогам, присвоюється статус «Документ повернений на 

доопрацювання». 



Такий механізм значно скоротить час на формування опису документів, 

що відправляються з підрозділу продажу, скоротить час на перевірку 

документів, що надійшли в електронний архів та зменшить кількість 

помилок при ручному виконані дій над документами під час передачі й 

опрацювання їх в електронний архів. 
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Сьогодня концепція «Розумного міста» набуває величезної популярності в 

Україні. Це відбувається через низку причин: нагальна потреба у позитивних 

змінах на місцевому рівні; активізація процесів децентралізації та велика 

кількість фахівців, які приходять до влади, людей, які готові сприяти 

позитивним змінам на місцевому рівні. На жаль, саме зараз ця концепція немає 

необхідної підтримки на національному рівні. Її елементи розробляються й 

упроваджуються окремими містами, а результати поширюються досить повільно 

та на обмежених територіях. Отже, зараз, у кращому випадку, ми можемо 

констатувати лише створення і розвиток окремих «розумних кластерів». 

Важливо дати короткий абрис сектору ІКТ в Україні, оскільки ІКТ є одним із 

ключових компонентів для просування концепції «Розумних міст». 

У великих містах України (Харків, Київ та ін.) є близько 4000 ІТ- компаній, 

що працюють в офшорних центрах розвитку. Загалом у них беруть участь 

близько 100 000 програмістів, менеджерів та консультантів. Близько 30 000 

здобувачів вищої освіти щорічно закінчують 20 закладів вищої освіти країни, що 

спеціалізуються на ІТ. Більш того, значна кількість українських фахівців мають 

міжнародну освіту чи досвід роботи за кордоном. За даними МСЕ [3], в Україні 



нараховується 144 підписки на мобільний стільниковий телефон на 100 жителів, 

але лише 40-45% людей користуються Інтернетом. Порівняно з європейськими 

країнами, Україна має невеликий Інтернет-ринок, який за певних сприятливих 

умов може запропонувати значні можливості для зростання. Але це також 

означає, що багато людей в Україні не мають регулярного доступу до Інтернету. 

МСЕ щорічно (починаючи з 2009 року) публікує звіти [4], в яких представлені 

ключові дані ІКТ й інструменти порівняльного аналізу для вимірювання 

інформаційного суспільства, включаючи індекс розвитку ІКТ (ІДІ). В 

останньому звіті [2] порівнюється прогрес у 167 економіках у всьому світі. 

Україна має хороші позиції щодо готовності людського капіталу, але рівень 

мережевої інфраструктури та доступу до ІКТ, а також рівень використання ІКТ у 

суспільстві залишають бажати кращого. 

Індекс розвитку електронного уряду (EGDI) – ще один цікавий індекс, який 

варто вивчити. Згідно з доповіддю «Опитування електронного уряду ООН: 

Електронний уряд на майбутнє, якого ми хочемо» [1] Україна посіла 87 місце 

серед 193 країн- членів Організації Об’єднаних Націй за індексом EGDI та 77 з 

193 в індексі електронної участі. 

Отже, результати досліддень ООН показують, що розвиток та надання 

онлайн- послуг, а також створення необхідної інфраструктури є головним 

викликом для України. Наше дослідження підтверджує недостатню розробку 

інтернет-сервісів для груп з обмеженими можливостями та людей з обмеженими 

можливостями в Україні, тому «цифрова нерівність» має місце. Процес 

диджіталізації в Україні також може характеризуватися нерегулярним рівнем 

розвитку в межах регіонів України. Відтак, необхідно: 1) здійснювати підтримку 

урядом регіональних ініціатив, спрямованих на усунення «цифрового розриву»; 

2) підвищувати якість послуг, що надаються в секторі ІКТ, їхню відповідність 

національним стандартам, що передують цьому, узгодженість із міжнародними 

стандартами; 3) упроваджувати програми й ініціативи щодо підвищення 

комп’ютерної та інформаційної грамотності населення; 4) розробляти 

інформаційні кампанії для забезпечення поінформованості населення про 



численні наявні можливості, їхні плюси та мінуси; 5) сприяти поширенню 

ефективного обміну на національному (між регіонами) та міжнародному рівнях. 
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При роботі на персональному комп’ютері одного користувача, або при 

роботі невеликої кількості користувачів в локальній мережі 

використовується файловий варіант роботи. При цьому варіанті роботи всі 

дані інформаційної бази (конфігурація, БД) розміщена в одному файлі – 

файловій базі даних. Роботу з цією базою даних виконує файлова СУБД від 

фірми «1С». Такий варіант роботи забезпечує легкість установки й 

експлуатації системи. При цьому для роботи з інформаційною базою не 

потрібні додаткові програмні засоби – достатньо мати операційну систему 

1С: Підприємство – 8. Файловий варіант роботи забезпечує цілісність 



інформаційної бази і просте створення резервних копій. Виключена 

ситуація, коли користувач може помилково (наприклад, при копіюванні 

інформаційної бази) переплутати різні файли інформаційної бази і привести, 

таким чином, систему у неробочий стан. 

Резервне копіювання може здійснюватися на файловому рівні, шляхом 

простого копіювання файлу інформаційної бази. 

При роботі у файловому варіанті, за рахунок використання механізму 

транзакцій, платформа 1С: Підприємство – 8 мінімізує ризик порушення 

цілісності даних при збоях комп’ютерів і локальної мережі. Однак 

зрозуміло, що використання клієнт-серверного варіанту забезпечує більшу 

надійність, так як у ньому забезпечується повна незалежність запису даних 

на сервері від збоїв клієнтських комп’ютерів та локальної мережі. 

Робота у файловому варіанті можлива як безпосередньо з файлом бази 

даних, так і через веб-сервер, якщо використовуються клієнтські 

підключення по протоколу HTTP або HTTPS. 

Робота з файловою базою даних напряму можлива за допомогою 

«тонкого» або «товстого» клієнта. «Товстий» клієнт – це один з клієнтських 

додатків системи 1С:Підприємство – 8. В операційній системі Windows 

файл цього додатку – 1cv8.exe. В операційній системі Linux – 1cv8. 

«Товстим» клієнт називається тому, що може виконувати практично всю 

функціональність, що надається вбудованою мовою, у тому числі вміє 

працювати з прикладними типами даних. Але з цієї ж причини він вимагає 

значної кількості апаратних ресурсів на комп’ютері користувача і може 

«спілкуватися» з базою даних або з кластером серверів 1С: Підприємство – 

8 тільки за допомогою файлового доступу або по локальній мережі. 

«Тонкий» клієнт - це один з клієнтських додатків системи 1С: Підприємство 

– 8. В операційній системі Windows файл цього додатку – 1cv8c.exe. В 

операційній системі Linux – 1cv8c. «Тонким» клієнт називається тому, що 

вміє виконувати обмежений набір функціональності вбудованої мови. 

Зокрема на «тонкому» клієнтові недоступні всі прикладні типи даних. 

Замість цього тонкий клієнт оперує обмеженим набором типів вбудованої 



мови, призначеним лише для відображення і зміни даних у пам’яті. Вся 

робота з базою даних, об’єктними даними, виконання запитів виконується 

на боці серверу. «Тонкий» клієнт тільки отримує готові дані, підготовлені 

для відображення. Один із клієнтських додатків системи 1С: Підприємство 

– 8 – веб-клієнт. На відміну від звичних клієнтських додатків («товстого» і 

«тонкого» клієнтів), його не потрібно попередньо встановлювати на 

комп’ютер користувача. У веб-клієнта немає файлу, що виконується. Веб-

клієнта не можна знайти ні в меню, ні серед файлів, що виконуються. Йому 

для початку роботи не потрібно мати ніяких файлів на комп’ютері 

користувача. Веб-клієнт, на відміну від «товстого» і «тонкого» клієнтів, 

виконується не в середовищі операційної системи комп’ютера, а в 

середовищі інтернет-браузеру (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome або Safari). Тому будь-якому користувачеві досить лише 

запустити свій браузер, ввести адресу веб-серверу, на котрому міститься 

інформаційна база, – і веб-клієнт сам «приїде» до нього на комп’ютер і 

почне виконуватися. Веб-клієнт використовує технології DHTML і 

HTTPRequest. При роботі веб-клієнта клієнтські модулі, розроблені у 

конфігурації, компілюються автоматично з вбудованої мови 1С: 

Підприємство – 8 і безпосередньо виконуються на боці веб-клієнта. 

Таким чином, незалежно від клієнтського додатку («товстий», 

«тонкий», веб-клієнт), уся розробка прикладного рішення ведеться повністю 

у конфігураторі 1С: Підприємство – 8, серверний і клієнтський код 

пишеться на вбудованій мові 1С: Підприємство – 8. 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ВЕБ-РЕСУРСИ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПОРТАЛІВ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПОРТАЛОВ 

RECOMMENDATIONS FOR INTRODUCTION OF E-

GOVERNANCE IN UKRAINE THROUGH WEB RESOURCES OF 

ELECTRONIC PORTALS 

Степаненко Віталій Володимирович, 

здобувач вищої освіти групи КІ-20-20 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В. Ф. 

 

Використання новітніх технологій через призму послуг з електронного 

врядування забезпечує економічно вигідну сферу надання послуг кожному 

громадянину і бізнесу, а також сприяє розвитку відкритого і прозорого 

державного управління. Надання державних послуг через веб-ресурси може 

знизити грошові витрати та зекономити час, який витрачається органами 

влади, громадянами та бізнесом. Попри це, веб-ресурси також сприяють 

зниженню ризиків, пов’язаних зі зміною кліматичних умов, а також 

природними й антропогенними катастрофами, зокрема за рахунок обміну 

даними й інформацією. 

Аналізуючи електронне урядування в Україні, ми дійшли висновку, що 

на даному етапі варто було б зосередити свою увагу на розвитку Порталу 

державних послуг iGov. Проте ми пропонуємо загальні рекомендації, які 

можна застосувати до будь-якого порталу. 

Насамперед варто зрозуміти, наскільки необхідним є впровадження 

системи надання адміністративних послуг через веб-ресурси. Ми вважаємо, 

що саме принципи електронного урядування забезпечують прозорість 

діяльності державних органів загалом. 



Незважаючи на неготовність громадян до впровадження такої системи, 

вона є необхідною у світлі розвитку технологій. Питання часу – доки кожен 

громадянин світу матиме доступ до мережі Інтернет, кордони стираються, 

що спричиняє необхідність розвитку технологій як засобів зв’язку. У 

зв’язку з цим уряд України, на нашу думку, повинен зосередити частину 

своїх зусиль на навчанні і популяризації інформаційного суспільства. 

Отже, на нашу думку, запровадження електронного урядування є не 

просто потрібне, а необхідне для розвитку демократії у країні. Тому варто 

зрозуміти, які дії необхідні від уряду та суспільства взагалі для 

впровадження нових технологій у життя кожного українця. Задля цього 

необхідно прийняти такі рішення й акти: 

1) закон, який буде регулювати питання ідентифікації особи у 

мережі інтернет; 

2) зміни до законів, які регулюють порядок надання окремих 

послуг громадянам; 

3) зміни до законів, які регулюють порядок збирання інформації 

органами державної влади. 

Неможливо оцінити, який зі стимулів повинен бути основним для 

запровадження електронної системи. На нашу думку, важливим є готовність 

та бажання, тобто мотиватором у розвитку першого порталу є звичайні 

громадяни, у той же час як стимулятором у розвитку другого є прописана 

норма закону. 

Це дасть змогу спростити спосіб надання послуг не тільки в 

електронному доступі, але й у реальному часі. Вимоги, які ми зазначили 

вище, визначають, що для прийняття законів необхідне бажання, тобто 

стимулюючий каталізатор до змін, що уможливить ефективне впровадження 

електронного урядування в Україні. 
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Сформовані у сучасному суспільстві соціально-економічні й 

інформаційно- технологічні зміни потребують новітніх підходів у 

підготовці вчителя нового покоління, які полягають у застосуванні щойно 

створених освітніх систем, постійному оновленні освітнього процесу, 

використанні різних методів й ефективних форм навчання. Ми постійно 

спостерігаємо стрімкий розвиток в усіх напрямках наук, пов’язаний з 

інформаційними технологіями, звідси й постає проблема, що вимагає нових 

підходів у підготовці сучасного вчителя, наділеного потенціалом працювати 

в умовах, що постійно змінюються, застосовуючи новітні комп’ютерні 

технології та щоденно застосовуючи їх у повсякденному житті та 

професійній діяльності. 

До інформаційних технологій відносять усі технології, що мають 

спеціальні інформаційні технічні засоби (планшет, комп’ютер, проектор). 

Застосування комп’ютерних та нових інформаційних технологій у навчанні 

– це комплекс процесів, що полягають у підготовці та передачі інформації 

шляхом застосування комп’ютерів та мереж. Основною перешкодою в 

ефективному застосуванні комп’ютерних програм є те, що більшість 

фахівців відмовляються використовувати ефективно комп’ютер у своїй 

діяльності. 



Поглиблення навчання, що характеризується великими об’ємами 

навчальних матеріалів та необхідністю зменшенню часу на його засвоєння, 

вимагає пошуку ефективних методів навчання, прийомів контролю 

засвоєних знань, що допоможе значно підвищити якість навчання. Це 

можуть виконати лише ті фахівці, що спроможні не тільки наситити пам’ять 

учнів, а й створити обізнаних, компетентних фахівців. Зараз 

комп’ютеризація всіх освітніх процесів має основний напрямок у 

підвищенні самої якості освіти. Еволюційне методичне впровадження у 

педагогічний процес інформаційно-комп’ютерних технологій може і 

розширити вже існуючу базу методичних засобів, і кардинально змінити 

використовувані форми навчання. Використання комп’ютерних технологій 

дає можливість змінити роль викладача в організації освітніх процесів, 

активізує клас, облаштування робочого місця, індивідуально-направленого 

підходу до учня, підготовку до використання комп’ютерних технологій, 

взаємодію з батьками. Застосування комп’ютерних технологій надає нам 

можливість організувати освітній процес таким чином, щоб сприйняття 

навчальних матеріалів стало неперервним, доступним, ґрунтовним. 

Удосконалення методичних робіт у закладах освіти за допомогою 

застосування інформаційно-комп’ютерних технологій має місце в утіленні 

різних нових форм спілкування: за допомогою електронної  пошти, відео-

конференцій, участі у конференціях, форумах тощо. Все це вимагає 

необхідного рівня та якості запроваджених інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес, управлінську діяльність. 

Утілення інформаційно-комунікаційних технологій у методичну роботу 

школи сьогодні є основним необхідним завданням, так як інформаційне 

суспільство вимагає інформаційної культури від усіх сторін. 

Визначальними сторонами методичної роботи, що включає 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій, є: формування 

методичної бази й облаштування робочих місць (створення мережі, доступ 

до Інтернету, наявність планшетів, сканерів); видання методичних 

рекомендацій, пам’яток; організація та проведення теоретичних занять для 



вчителів; роз’яснення функціональних можливостей системи для учнів і 

батьків, розкриття функціоналу системи. 

Ідеї, направленні на розвиток інформаційних та медійних технологій, 

сприяють популяризації й ефективності освіти, підготовці майбутнього 

покоління до життя в інформаційному суспільстві. 

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій дає 

можливість організувати методичну роботу школи на новому, ефективнішому 

рівні, що чинить позитивний вплив на освітній процес школи та спонукає 

вчителів до щоденного розвитку. 

 


