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Міністрів України. Наступними за юридичною силою йдуть накази та статути 

певних міністерств чи відомств.  
Окрему ланку у законодавчій системі України займають локальні 

нормативно-правові акти. Вони покликані якісно покращити життєдіяльність 
та функціонування органів місцевого самоврядування. Наявність розвинутого 
механізму прийняття і втілення у життя локальних правових актів дозволяє 
місцевій владі більш гнучкіше корегувати свою політику із волею населення та 
ефективніше співпрацювати з численними громадськими установами та 
організаціями за для досягнення спільної мети, вираженої у здобутті 
місцевими громадянами високого рівня благополуччя. Звичайно, що місцеві 
громади в Україні тільки нещодавно (три десятиліття тому) отримали свою 
незалежність, яка в перші роки існування держави була здебільшого 
формальною. Багато років пройшли, перш ніж органи місцевого 
самоврядування дійшли до своєї більш-менш справжньої незалежності. 
Останнім часом керівництвом нашої держави було започатковано процес 
децентралізації органів місцевого самоврядування і створення місцевих 
об’єднаних територіальних громад. Цей процес є невід’ємною частиною про-
європейських реформ, які наразі активно запроваджуються.  

Очевидно, що далеко не на всіх напрямках розвитку державної 
законодавчої системи результати є задовільними. Нажаль, в сучасному 
вітчизняному державно-правовому механізмі залишилося ще чимало певних 
факторів та чинників, які гальмують процес загальнодержавного 
реформування правової системи, невід’ємними складовими якої є зокрема 
законодавча і судова. Проте варто відзначити, що перед українськими 
громадянами і суспільством в цілому є блискучий приклад більшості країн 
Західного світу, особливо близьких до країн Європейського Союзу, таких як 
Польща чи прибалтійські Латвія, Естонія і Литва. Долаючи труднощі, які 
перед ними виникали, ці держави все ж таки змогли створити в себе 
демократичні, розвинуті та ефективні органи державної влади і місцевого 
самоврядування, які в свою чергу надійно захищені чіткою та недвозначною 
правовою системою. Таким чином, головним шляхом до ефективної та 
демократичної державної системи є якісний розвиток законодавства країни. 
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INTERACTIVE COOPERATIVE LEARNING TECHNOLOGIES 

 

Cooperative learning is a student-centered, instructor-facilitated instructional 
strategy in which a small group of students is responsible for its own learning and the 
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learning of all group members. “What is important with student team learning is that 
students don’t just do something together – they learn something as a team” (1, с. 2). 
The teacher supervises every student and directs the activity of the whole group. The 
students have the opportunities and the natural desire to communicate. This activity is 
effectively combined with traditional forms of teaching and can be used at different 
stages of obtaining knowledge.  

After the presentation of new material the teacher organizes work in pairs. Group 
work is important for students to gain confidence in class. They should feel free while 
discussing problematic situations and it is the teacher who encourages them to work in 
pairs. At the initial stages the students work in small groups: they express their 
thoughts, exchange ideas and develop communication skills, ability to speak, discuss 
the events, and share the information.   

The teacher can use more complicated work – group of three learners. All the 
groups get the same task, solve them and then the teacher makes rotation asking one 
member to join another group.   

One more method of cooperative learning ‘snowslip ’is similar to pair work. Two 
pairs work for 3 minutes, come to a common decision then unite and share the 
information.  It is important to achieve consensus.  

Interactive method ‘merry-go-round’ is the most effective for simultaneous work 
for all the participants and collecting the information. The students stand in two circles 
– internal and external.  The internal circle does not move, the external does.  Each 
member of the internal circle expresses his own opinion and the members of the 
external circle move and gather the information.  

The aim of work in small group is to solve the problem in discussions. In every 
group there is a leader, a secretary, a go-between, and a speaker.  The leader reads the 
task and organizes the work. The secretary makes notes and expresses the general 
opinion of the group. The go-between controls the time. The speaker makes a report at 
the end of the work.   

The method of aquarium is effective in small groups and on condition that the 
students have good skills to work in groups. The students of the first group sit in the 
centre of the classroom. They read aloud the task, then discuss it for several minutes 
and come to the conclusion. The other students do not interfere with the course of the 
discussion. Then the members of the first group return to their seats and the teacher 
discusses with other students such questions as ‘Do you agree with the opinion of the 
group?’ ‘Was the opinion argumentative?’ ‘Which opinion do you find the most 
persuasive? ‘ 

Interactive technologies of collective group study involve simultaneous front 
work of the whole group (‘a large circle’, ’a microphone’, ‘a sentence fragment’, ‘a 
brainstorm’, ‘a problem analysis’, ‘a Brownian motion’). 

In work ‘a large circle’ the students sit in a circle and express their thoughts in 
turns. The discussion continues as long as there is a person to speak. The teacher 
speaks the last to sum up the results. 

In work ’a microphone’ the students pretend to have a microphone, solve the 
problem and pass it to the neighbor.  

The more complicated method is ‘a sentence fragment’ when the student’s 
answer is the continuation of such sentence as “I realized that….”, “I can draw the 
conclusion …”. This technology is often combined with ’the microphone’ method.  

If the teacher wishes to stimulate the discussion, to identify all possible 
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alternatives, to consider various aspects of the task he should use ‘brainstorm’ work. 
The problem is written on the board, the teacher explains the rules of the ‘brainstorm’ 
and everyone should understand it. Then the members express their ideas willingly and 
the aim is to get as many ideas as possible (2, с. 191).   

A ‘problem analysis’ is combined with other methods. A group of students 
discusses a problem in a circle. Everybody gives his opinion as to the solution of the 
problem and then the best one is chosen. The aim of this method is to teach students to 
have their own opinion and to come to a common conclusion in the group. 

A ‘Brownian motion’ method is used to teach the students to exchange the 
information. Every member of the group receives a card with new facts to the topic, 
studies it and exchanges the information. It is allowed to speak only one at a time. The 
aim of the method is to catch as much information as possible.  
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Сазанова Л.С., Русанова Л.І. Інтерактивні технології кооперативного 

навчання. У тезах розглянуті поняття «інтерактивна технологія навчання» та 
методи, що можуть застосовуватися як для презентації нового матеріалу, так і 
для  закріплення знань, умінь та навичок. Зазначено, що кооперативне навчання 
базується на “позитивній взаємозалежності”, і успіх можливий за умови 
взаємодії.  Розглянуті такі інтерактивні технології, як робота в парах, ротаційні 
(змінні) трійки, два - чотири - всі разом, карусель, робота в малих групах, 
акваріум. 
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ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Сьогодні Україна є однією з країн, яка найбільше потребує технологічного 

вдосконалення. Поняття «автоматизація», «оцифровка даних», «діджиталізація 
(цифрова трансформація)», які активно впроваджуються у бізнес-процеси, 
процеси взаємодії, тепер стають актуальними і у сфері публічного управління.  

В Україні на державному рівні визнається необхідність формування 
цифрової економіки та суспільства, а цифрові технології розглядаються в якості 
одного із ключових драйверів сталого розвитку. Серед умов, які вважаються 
необхідними для ефективного функціонування взаємовідносин з громадскістю у 
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