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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

В Україні практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему загальноосвітніх навчальних закладів 

є складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної освіти, а саме: недостатній рівень компетентності в межах 

цієї проблеми педагогічного корпусу вищих педагогічних навчальних закладів; відсутність системного бачення 

проблеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах; пріоритети і цінності сучасної 

загальноосвітньої школи орієнтовані на результат, а не на особистість. Соціальне партнерство, як обов’язковий 

атрибут інклюзії, підмінений в загальній освіті конкуренцією, де цінуються тільки розумні, красиві і сильні [6, с 4]. 

Назарова Н. зазначила, що «…вітчизняна освітня інтеграція впроваджується без серйозної спеціальної підготовки 

учителя масової системи освіти до роботи в умовах інтеграції. Педагогічні вузи не достатньо володіють сьогодні 

технологіями підготовки вчителів масової школи до роботи в умовах інклюзивної освіти» [5, с 8].  

З урахуванням необхідності вирішення цих протиріч нами досліджувалася проблема яка сформульована 

наступним чином: які педагогічні умови потрібні для формування професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до впровадження інклюзивної освіти?; якими професійно-особистісними якостями та 

компетенціями має володіти педагог для того, щоб ефективно здійснювати навчання і виховання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку.  

У вітчизняній і зарубіжній педагогіці накопичений великий досвід у дослідженні проблем формування 

професійної готовності педагога. Велика кількість наукових праць присвячених аналізу професійної освіти (Е. 

Бєлозерцев, А. Вербицький, В. Краєвський та ін), проблемі розвитку особистості педагога (С. Сластьонін, А. 

Кошелєва), готовності педагога до корекційно-педагогічної діяльності (А. Биков, І. Бех, В. Бондар, С. Болтівець, Г. 

Бондаренко, Т. Данилова, Н. Дементьєва, Т. Ілляшенко, А. Кігічак, А. Панов, О. Хохліна, Т. Шульга та ін.), 

формування професійно-педагогічних здібностей (Н. Кузьміна, М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Маркова). Проте, не 

зважаючи на актуальність, зазначена проблема не набула поширення в теорії і практиці початкової школи.  

Отже, необхідністю є необхідність висвітлити особливості підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.  

З огляду на вище викладене, варто наголосити на тому аспекті, що інклюзивна освіта не буде побудована 

швидко, тому що це довгостроковий проект, який передбачає, насамперед, формування професійно-особистісної 

готовності усіх учасників педагогічного процесу, і зокрема вчителів початкової школи до роботи в інклюзивних 

умовах.  

С. Альохіна зазначає, що: сучасний стан підготовки фахівців і спеціалістів в Україні для роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі не задовольняє суспільних потреб; якість інклюзивної освіти в ЗОШ 

незважаючи на велетенську працю вчителів та вихователів іноді не витримує критики, оскільки навіть пілотним 

школам бракує фахівців і ставок для них (психологів, дефектологів, логопедів), здебільшого немає асистентів, 

перевантажені шкільні психологи; існує методологічна та психологічна неготовність педагогічних працівників, 

класних керівників, учителів для дітей, які мають певні обмеження; забезпеченість методичними матеріалами для 

початкової школи оцінюється на рівні 30%; мотивація вчителів ЗОШ до впровадження інклюзивної освіти низька 

через невідповідну їхній роботі зарплатню та перевантаження [1, с 20].  

На думку вчителів, найбільш суттєвими перепонами у навчальному процесі та середовищі загальноосвітніх 

шкіл для дітей з особливими потребами є навчальні (відсутність індивідуальних програм) та матеріально-технічні 

(відсутність в школі спеціальної літератури та обладнання) [1, с 15].  

Певні кроки у напрямку реалізації ідей інклюзивної освіти в Україні вже зроблено. З 2000 року в Україні 

розпочато Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» який підтриманий Міністерством освіти та науки України освітній 

експеримент, в межах якого діти із особливими потребами отримали можливість навчання у загальноосвітніх школах 

[1, с 3].  

Науковцями було вивчено думку вчителів початкових класів щодо готовності їх до роботи в інклюзивному 

класі (всього опитаних 102 педагога) [2, с 39–54]. Вони повинні були зазначити ті професійні та особистісні якості, 

які є необхідними та достатніми для успішного втілення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. Результати засвідчують, що опитувані зазначають те, що стосується поглиблення або набуття знань з 

методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (34,3%); знання особливостей їх розвитку (20%) та 

поруч з тим зазначаються і особистісні характеристики: терпіння, витримка (31,4%), вміння знайти індивідуальний 

підхід до дитини (22,8%). Гнучкість у виборі таких методів та форм роботи, які найбільше відповідають конкретній 

дитині; вміння співпрацювати з іншими спеціалістами та використання їх порад – 17,4 %; доброта, вміння зрозуміти 

дитину – 14,3 %; сила волі, професійність, чуйність, вміння знаходити вихід зі складних ситуацій – 8,6%; досвід 

роботи, вміння спілкуватися з дітьми та батьками – 5,7%; делікатність, щирість, міцне здоров’я – 2,9%; оптимізм, 

врівноваженість, компетентність та володіння інноваційними технологіями – 1,5% [3, с 139].  

Отже, результати засвідчили, що мотивація вчителя щодо інклюзії і переконаність у її правильності як засобу 

та мети навчання дітей з особливими освітніми потребами, а також рефлексія власного досвіду буде сприяти 

підвищенню його компетентності. Це вказує на необхідність спеціальної підготовки педагогів. Аналіз літературних 

джерел і власні наукові дослідження дали можливість визначити такі компоненти професійно-особистісної 
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підготовки майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти: особистісний – рефлексивна установка, 

мотиваційна спрямованість свідомості, волі і відчуттів педагога на інклюзивну освіту дітей; мотиваційний – 

сукупність стійких мотивів до роботи в умовах інклюзивної освіти, спрямованість на визнання кожної дитини 

суб’єктом навчально-вихованої діяльності; креативний – творча активність і особистісні якості педагога, які 

дозволяють створювати нові матеріальні і духовні цінності, а також розвивати творчий потенціал дітей з 

особливостями психофізичного розвитку, враховуючи їхні можливості; діяльнісний  – система професійно-

педагогічних знань про проблему.  

Основними умовами становлення професійно-особистісної підготовки педагога до роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку є: рефлексія вчителя та внутрішня мотивація до здійснення інклюзивної 

освіти; орієнтація на особистісну індивідуальність кожного вихованця, забезпечення диференційного та 

індивідуально-творчого підходу; інформаційне забезпечення підготовки педагога у вузі, застосування комунікаційних 

технологій, інтернет ресурсів, модульна побудова процесу формування підготовки, що передбачає переведення 

студентів з пасивного виконавця в активного суб’єкта саморозвитку; включення студентів в науково-дослідну роботу 

через залучення до проектної діяльності і участі в міжвузівських студентських олімпіадах; використання проблемних, 

інтерактивних, дискусійних, інноваційних методів.  

Важливим аспектом у процесі підготовки педагогів до роботи в інклюзивних умовах є формування у них 

професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-особистісних якостей, умінь. Професійно-ціннісні орієнтації педагога, 

який працює з дітьми з особливими освітніми потребами – це спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не 

тільки на отримання освітнього результату; усвідомлення своєї відповідальності за дітей.  

До професійно-особистісних якостей вчителя належить: емпатія, толерантність, педагогічний оптимізм, 

високий рівень самоконтролю.  

Професійно-особистісними уміннями педагога є: креативність, творчий підхід до вирішення проблем; уміння 

дотримуватися конфіденційності службової інформації та особистісних таємниць вихованця.  

Щоб навчання в інклюзивних класах відбувалося успішно, педагог повинен оволодіти спеціальними 

знаннями і навичками: мати уявлення про основні види порушень психофізичного розвитку дитини; вивчати стан 

уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини; враховувати стан слуху, зору, загальної та дрібної моторики 

дитини; навчатися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток під час занять; навчитися адаптувати навчальні 

плани, методики, наочний матеріал та середовище до спеціальних потреб дітей; формувати у дітей досвід відносин у 

соціумі, навичок адаптації до середовища; ставитися з повагою до дітей.  

З метою формування у студентів професійної компетентності у сфері розвитку, навчання і виховання дітей з 

особливими потребами на факультеті початкової  освіти вивчається дисципліна «Основи дефектології».  

На завершення, окресливши основні об’єктивні передумови професійної підготовки сучасного вчителя до 

впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику, зазначимо, що цей процес актуальний не тільки для 

української освіти, а й для світу загалом. Гадаємо, для виходу з цієї кризи необхідні справжні прориви передусім у 

стратегії розвитку освітніх систем, в політиці управління цими системами,  в теорії, методології та методиці 

(технологіях) організації самого педагогічного процесу у ВНЗ. Таким чином, одним із пріоритетних завдань сучасної 

вищої педагогічної освіти є формування учителя нової генерації, спроможного системно і систематично здійснювати 

корекцію навчання й виховання дітей в умовах інклюзивної освіти. Ефективне інклюзивне навчання можливе за 

умови спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої підготовки є оволодіння педагогами 

загальноосвітніх шкіл основними методиками, засобами та прийомами навчання, які використовуються в 

інклюзивному середовищі. 
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О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Во всём мире наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа инвалидов. В этой связи следует 

предположить, что проблемы образования лиц указанной категории в будущем по-прежнему будут иметь высокий 

уровень актуальности. Дополнительным фактором, актуализирующим данную проблему в нашей стране, является 

факт присоединения нашего государства к Конвенции ООН о правах инвалидов. Образование является одним из 

http://www.twirpx.com/file/974948
http://www.mgpu.ru/
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обязательных компонентов всех видов реабилитации людей с инвалидностью. При этом школьное образование, 

помимо выполнения своей основной образовательной функции, является первой ступенью социальной интеграции в 

общество ребенка-инвалида. Априори, наибольшие результаты образования и воспитания ребёнка с ОПФР 

достигаются при его нахождении в семье. Следовательно, наиболее прогрессивной в социальном плане системой 

образования детей с ОПФР является его инклюзивная форма.  

Понятие «инклюзия» принято в 1994 году на Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями. Согласно Саламанской Декларации лиц с особыми потребностями «Основной принцип инклюзивной 

школы заключается в том, что все дети должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, 

несмотря ни на какие трудности или различия, существующие между ними... В рамках инклюзивных школ дети с 

особыми образовательными потребностями должны получать любую дополнительную помощь, которая может им 

потребоваться для обеспечения их эффективного образования. Инклюзивные школы являются самым эффективным 

средством, гарантирующим солидарность между детьми с особыми потребностями и их сверстниками» [1]. 

Однако повсеместный переход к обучению указанной категории учащихся в условиях обычных 

образовательных учреждений в обозримой перспективе потребует решения ряда проблем не только педагогического, 

но прежде всего социального характера. 

Прежде всего необходимо учитывать следующее обстоятельство. Дети с ОПФР, как и люди с инвалидностью 

в целом представляют собой довольно разнородную социальную группу ввиду множественности видов ограничений 

жизнедеятельности: нарушения зрения, слуха, речи, двигательных возможностей и т.д. При этом каждый вид 

ограничения жизнедеятельности в большинстве случаев требует специальной модели реабилитации. Следовательно, 

инклюзивное образование необходимо рассматривать как социальный институт, необходимо учитывать его 

специфику для каждой категории исследуемой социальной группы. В этой связи можно предположить, что в 

принципе далеко не для всех учащихся с ОПФР инклюзивное образование является возможным, а для таких 

категорий ОПФР как «аутизм», «нарушение интеллекта» инклюзивная форма обучения, по нашему мнению, хотя и 

представляется возможной, но только в виде формальной инклюзии – выраженной лишь в том, что учащийся с 

интеллектуальной недостаточностью, обучаясь вместе с обычными детьми, фактически получает образование по 

специальной программе. Таким образом при переходе к повсеместному внедрению инклюзивного образования 

необходимо иметь чёткие представления о содержании инклюзии не только на теоретическом уровне, но прежде 

всего на уровне социальных практик. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме указывает на то, что к настоящему моменту среди 

учёных и педагогов-практиков нет единого мнения по поводу содержания понятий «инклюзия» и «интеграция», а 

также о соотношении этих понятий между собой. Определение инклюзии в Саламанской декларации, на наш взгляд, 

во многом декларативно и по сути не отвечает на многие практические вопросы с ней связанные.   

Понятие инклюзии (от inclusion – включение) по содержанию означает включение индивида или группы, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями, в более широкое сообщество в общий поток образовательного 

процесса, Интеграция (лат. integer – целый) в системе образования означает создание единого образовательного 

пространства, сближение общего и специального образования, обучение детей с ОПФР в условиях, максимально 

приближенных к обычной среде с наименьшими ограничениями [2].  

В специальной (коррекционной) педагогике чаще всего используется понятие «социальная интеграция» — 

процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными объектами, 

принятие индивида другими членами группы. В дефектологии социальная интеграция определяется как 

успешная социализация индивида, который преодолел негативные последствия ситуации, связанной с его дефектом. 

При этом упор здесь делается, прежде всего, на социальную интеграцию индивида в общество, а его образование 

рассматривается как часть этого процесса. Следовательно, школьное образование ребенка-инвалида может 

осуществляться как в специальных, так и в общих учреждениях образования, что в нашей стране существует на 

практике. А, как отмечено выше, основной упор в концепции инклюзивного образования делается на ориентацию 

образования детей с ОПФР преимущественно в обычных школах. Из сказанного следует, что интеграция по своему 

содержанию шире инклюзии, последнее является лишь его формой. 

По мнению педагога-практика С.В. Сикорской интеграцию следует рассматривать, прежде всего, как 

процесс создания условий для полноценного обучения детей с ОПФР. Инклюзия – понятие более высокого уровня 

«… подразумевающее изменение всей образовательной среды не только с позиций равных условий м прав, но и с 

позиций восприятия средой «особых» учащихся как её субъектов, равноценных со всеми остальными. Интеграция – 

это понятие в определённой степени организационное, а инклюзия – нравственное» [3, с. 37]. Приведённое 

высказывание, по нашему мнению, свидетельствует об искусственном характере проблемы перехода с 

интегрированной на инклюзивную модель образования детей с ОПФР. 

На основе анализа СМИ, научных публикаций создаётся впечатление о том, что в нашей стране инклюзия 

рассматривается как компания, сродни всеобщей индустриализации, или коллективизации. При этом должное 

внимание не уделяется анализу социальных проблем этого процесса. При этом активно не обсуждаются проблемы 

фактической неготовности учащихся к инклюзивному образованию по причине их физического состояния, а также 

проблемы адаптации образовательного пространства школ с учётом специфики отдельных нарушений здоровья 

учащихся-инвалидов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Практической целью любого процесса является достижение конечного результата. Следовательно, конечной 

целью образовательного процесса должно быть формирование у обучаемого определённой суммы знаний, а также 

определённого комплекса навыков и умений – компетенций. Переход на инклюзивную модель образования ребёнка с 

ОПФР предполагает прежде всего смену его социального пространства – специального учебного заведения на 

обычную школу, что само по себе не предполагает не только сохранение, но и улучшение качества их 

образовательного процесса. Так, по мнению О.С. Хруль, в классах интегрированного обучения учащиеся с 

нарушениями зрения испытывают трудности в освоении образовательных программ и во взаимодействии с 

нормально видящими сверстниками. Их учебные достижения характеризуются преобладанием среднего и 

удовлетворительного уровней вследствие недостаточного учёта офтальмолого-эргономических требований к 

оснащению учебно-воспитательного процесса, низких профессиональных компетенций педагогов в осуществлении 

интегрированного обучения и отсутствия целенаправленной педагогической работы по нормализации 

взаимоотношений одноклассников [4, c. 3]. 

Проблемы адаптации учебного процесса под потребности учащихся с ОПФР, на наш взгляд, наиболее чётко 

можно проиллюстрировать на примере учащихся с сенсорной депривацией, в частности – учащихся с тяжёлыми 

нарушениями или полным отсутствием зрения. 

Создание общего образовательного пространства в инклюзивной школе предполагает в определённом 

смысле единые образовательные стандарты как для обычных учащихся, так и учащихся-инвалидов. Однако, по 

нашему мнению, применительно к детям с тяжелыми нарушениями зрения, учитывая особенности учебного процесса 

в школах, практически такая задача является трудновыполнимой. Безусловно, на уровне нормативного документа 

подобные универсальные стандарты могут быть разработаны. Однако перед их разработчиками определенно встанут 

две практические проблемы. 

Первая проблема. Сможет ли слепой или слабовидящий ученик, не имеющий других ограничений 

жизнедеятельности, наравне со зрячими учащимися освоить учебный материал? 

Вторая проблема. Какое влияние на уровень образования обычных учащихся окажет учет в универсальных 

образовательных стандартах физических возможностей слепых и слабовидящих учеников? 

Необходимо отметить, что указанные проблемы имеют не только педагогический аспект, но в большей 

степени носят социально-психологический характер. Яркой иллюстрацией являются примеры конкретных ситуаций. 

Первый пример связан с учебным предметом «Информатика». В рамках этого курса изучается операционная 

система MS Windows и связанное с ней прикладное программное обеспечение. Её основу составляют графические 

объекты – окна, меню, пиктограммы, для непосредственного восприятия которых  

требуется зрение. Следовательно, изучение MS Windows слепому человеку по программе для видящих 

людей, в принципе, недоступно. Практически «за кадром» у незрячего учащегося остаются разделы школьного курса 

информатики, посвященные работе с компьютерной графикой. 

В специальных школах слепые учащиеся изучают и используют MS Windows посредством специальных 

программ, прежде всего программ скрин-ридеров (чтецов экрана). Принцип работы «скрин-ридер» достаточно прост. 

Компьютер выполняет какую-либо программу в обычном режиме, скрин-ридер озвучивает незрячему пользователю 

выводимую на дисплей текстовую информацию.  

Таким образом, слепой ученик, в принципе, не может освоить курс информатики по программе 

общеобразовательной школы в полном объеме, кроме того те разделы, которые он в состоянии изучить, им 

осваиваются по специальной дополнительной методике. В свете сказанного, разработка универсального школьного 

курса «информатика», пригодного в одинаковой мере для обучения зрячих и слепых учащихся, на наш взгляд, в 

обозримом будущем является невозможной. 

Другим примером являются учебные предметы, предполагающие экспериментальную деятельность 

учащихся – физика, химия. Современный учебный процесс в общеобразовательной школе в значительной степени 

ориентирован на использование визуальной информации, которую слепой человек не может воспринимать. 

В ряде стран, прежде всего в США, имеется опыт решения подобной проблемы. Слепой учащийся обычной 

американской школы имеет двух специальных педагогов, постоянно находящихся с ним на уроках. Кроме того, они 

проводят с ним дополнительные специальные занятия. Таким образом, при подобной системе обучения контакт 

между учителем и учеником осуществляется через посредников. В этом случае, по нашему мнению, трудно 

утверждать о полной включенности – реальной инклюзии слепого ученика в общий учебный процесс. Скорее всего, в 

этом случае можно говорить о «мирном» сосуществовании в одном классе двух относительно самостоятельных 

образовательных систем – всего школьного класса (общее образование) и слепого ученика со специальными 

педагогами (специальное образование).  Фактически для ученика с нарушениями зрения в «инклюзивном» учебном 

заведении создано «мини-специальное» учебное заведение. 

Рассуждая о путях реформирования системы образования для детей с ОПФР следует руководствоваться 

следующим постулатом: образование вторично, первична социальная интеграция ребёнка с ОПФР. Необходимо 

сделать так, чтобы ученик с ОПФР имел реальную инклюзию – то есть был реально интегрирован в сообщество как 

равный его член, и при этом не был бы своеобразной «игрушкой», или показательным учеником для учреждения 

образования с формальным статусом «инклюзивная школа». Кроме того, на наш взгляд, ошибочным является 

утверждением о том, что инклюзивное образование полностью заменит систему специального образование детей с 
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ОПФР. Данная гипотеза подтверждается результатами исследований социологами Центра социологических и 

политических исследований БГУ проблем образования детей с тяжёлыми нарушениями зрения [5]. 

Основной социальной проблемой, сдерживающей внедрение инклюзивной модели образования детей с 

ОПФР является действующий в нашем обществе стойкий социальный стереотип в отношении инвалидов как 

социальной группы, суть которого заключается в том, что человек с инвалидностью по своему умственному и 

физическому развитию не может быть равны членом общества и поэтому на «законных правах» может быть 

социальным иждивенцем. Следовательно, инклюзивная модель образования детей с ОПФР большинством нашего 

общества не поддерживается. К сожалению, наше общество пока практически не готово принять человека с 

инвалидностью в свои ряды как равного [6]. Сказанное относится не только к сфере образования. В этой связи 

основной задачей социальной политики государства является формирование «социального заказа» на социальную 

интеграцию людей с инвалидностью. Основным принципом этой политики должен стать приоритет реабилитации и 

социальной интеграции инвалида перед его пенсионированием. 

 

Список использованной литературы: 

1. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые 

Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7–

10 июня 1994 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf. Дата доступа: 20.08.2016.  

2. Соловьева, О.А. Инклюзия – образование, доступное для всех // Мастерство online [Электронный ресурс]. 

– 2015. – 3(4).  

Режим доступа: http://ripo.unibel.by/index.php?id=849 Дата доступа: 20.08.2016 

3. Сикорская С.В. От интеграции к инклюзии / С.В. Сикорская // Образование Минщины. – 2015. – № 4. – С. 

35 – 38. 

4. Хруль, О. С. Педагогическое сопровождение детей с нарушениями зрения в условиях интегрированного 

обучения: организационно-содержательный аспект : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / О. С. Хруль ; Нац. 

ин-т образования М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – 24 с. 

5. Ананьев В.Л. Специальная школа для детей с нарушениями зрения в условиях реформирования системы 

специального образования Республики Беларусь / В.Л. Ананьев. // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 1. Фiласофiя. 

Палiталогiя. Сацыялогiя. – 2012. –  №  1,  С. 160 – 168.  

6. Ананьев В.Л. Стереотип, искажающий реальность. Анализ проблемы слепых и слабовидящих по данным 

социологического опроса жителей Минска / В.Л. Ананьев // Беларусская думка. – 2013. – № 11, С. 96 – 101.  

 

Артеменко Анна Броніславівна, 

аспірант кафедри соціології ХГУ «Народна 

українська академія», асистент кафедри 

соціальної роботи Житомирського економіко-

гуманітарного інституту ВНЗ «Університет 

«Україна» 

 

СМИСЛОЖИТТЄВА ОРІЄНТАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ЦІННІСТЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Прискорення соціальної динаміки та структурні зміни в суспільстві на даний час призвели до трансформації 

суспільних ідеалів та цінностей. Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій належить до вічних фундаментальних 

проблем людства.  

Особливої актуальності вона набуває саме в  переломні періоди історії людства , в умовах докорінної 

трансформації основ суспільства й виникнення глобальних загроз існуванню цивілізації. 

Ціннісні орієнтації є досить актуальною проблемою для нашого  суспільства, яке перебуває сьогодні у 

складному та відповідальному етапі своєї історії. [ 1, c. 3-5] 

 Ця проблема вже досить довгий час є предметом дослідження в таких науках як психологія, філософія, 

соціологія, проте вона і досі залишається недостатньо вивченою.  

На даний час найбільш гостро постає проблема ціннісних орієнтацій саме в Збройних Силах України. 

Військовослужбовці відчувають усі труднощі життя та зазнають великого навантаження. Скорочення чисельності 

армії, звільнення з лав Збройних Сил України до отримання права на пенсію, незадовільний рівень матеріально-

фінансового забезпечення діяльності армії, відсутність розвитку її матеріально-технічної бази – усе це реалії 

сьогодення. За таких умов виникає небезпека руйнування традиційних для військовослужбовців ціннісних орієнтацій, 

дезорганізації їх системи і втрати її фундаментальних елементів, формування орієнтацій на цінності окремих 

соціальних груп і політичних сил українського суспільства. [ 1, c. 10]  

Ця ситуація примушує відшукувати нові концептуальні підходи до освіти та виховання, які б орієнтували 

особистість військовослужбовця як ключової фігури модернізації сучасної армії на цінності професійного й 

духовного вдосконалення і змогли б не тільки їх декларувати, а й зробити привабливими й затребуваними, 

відповідними до завдань реформування Збройних Сил України, і висуває чимало наукових проблем у сфері 

військово-соціальних досліджень.  

Для кожної людини смисложиттєвий вибір є індивідуальним, оскільки сенс життя має бути окреслено, 

визначено і усвідомлено самим індивідом.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
http://ripo.unibel.by/index.php?id=849
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Смисложиттєва орієнтація являє собою основний стрижень переконань людини, її принципів, цілей, який є 

імпульсом, поштовхом всієї життєдіяльності, незалежно від світоглядних установок.  

Смисложиттєвий вибір – це стратегічна лінія, що проходить крізь все життя людини, що підкорює її вчинки і 

поведінку, а відхилення від неї або її втрата можуть призвести до внутрішніх конфліктів індивіда, моральної, а то й 

фізичної загибелі [ 2, c. 23-25] 

Проблема особистісного розвитку вивчалася у контексті досліджень: Абульханової-Славської К.О., 

Боришевського М.Й , Карпенко З.С. , Леонтьєва О.М. , Татенка В.О. та інших.  

За результатами досліджень було виявлено, що особистісне зростання у дорослому віці відбувається 

переважно у професійній діяльності, якщо вона забезпечує задоволення базових потреб людини. [3, c. 16-25] 

На думку К.А. Абульхановой-Славської «сенс життя – це цінність й одночасно переживання цієї цінності 

людиною в процесі її вироблення, привласнення чи здійснення».  

Отже, сенс життя завжди містить у собі три аспекти:  

- цільовий – визначає стратегію і тактику життя; 

 - емоційний – відображає задоволеність людиною своїм життям, її емоційну насиченість; 

 - вольовий – є рушійною силою активності особистості, забезпечує її готовність до досягнення життєвих 

цілей.[ 4 c. 235] 

Відповідно до теорії діяльності О.М. Леонтьєва, смисложиттєві орієнтації (як мета) формуються на базі 

вищих мотивів і, в свою чергу, породжують певний спосіб дій і операцій, спрямованих на досягнення цілей.  

Важливого значення набуває те, що військовослужбовець має високий рівень розвитку духовно моральних 

цінностей, високий рівень самовіддачі й відданість своїй справі. Водночас для успішного творчого саморозвитку 

необхідна система базових особистісно значимих і 4 професійних ціннісно-смислових орієнтацій.  

На думку Л. Михальцовою особистісні й професійні ціннісно-смислові орієнтації:  

• гуманно-моральні цінності (внутрішня гармонія, альтруїзм, толерантність, емоційно позитивне ставлення 

до себе, людей, світу); 

 • цінності співробітництва (прагнення до особистісного й професійного саморозвитку, здатність до 

створення наукового проекту, здатність до навчання новим стратегіям поведінки, прагнення до максимальної 

реалізації в навчальній і позаурочній діяльності, імпровізація, інтуїція і відкритість до спілкування); 

 • цінності творчості (стратегія творчого саморозвитку, здатність до генерування нових ідей, цінність 

творчого саморозвитку внутрішня мотивація на творчий саморозвиток, креативність, цілеспрямованість, 

автономність мислення, поведінки і діяльності, високий інтелектуальний рівень, наявність досвіду вирішення творчих 

і дослідницьких завдань); 

 • соціальні цінності (здоров’я, свобода як можливість вибору, прагнення до саморозвитку й самовизначення, 

вміння долати труднощі, лідерство); при реалізації певних методологічних підходів вони сприяють формуванню 

компетенцій (професійної, комунікативної, ціннісно-смислової, емоційної, інформаційної, творчої, соціокультурної, 

міжкультурної, глобалізаційної та ін.),  

Людська діяльність будь-якого роду включає задум, реалізацію та результат. Задум складається з мети, 

цінностей і плану. Реалізація одних і тих же мети і планів може мати повністю різні життєві зміни, ціннісні значення. 

[5, c. 35] 

За переконаням В.Е. Чудновського, в понятті «адекватність сенсу життя», що поєднує в собі його 

«реалістичність» і «конструктивність», головною є ознака відповідності сенсу життя зовнішнім і внутрішнім 

чинникам. Але людина нерідко діє не в рамках звичайної «відповідності» – вона максимально реалізує свої 

можливості, досягаючи високих результатів як у конкретній діяльності, так і в розкритті власної індивідуальності. [6, 

c 205] 

 У зв’язку з цим В.Е. Чудновський обґрунтовує доцільність використання поняття «оптимальний сенс життя» 

і пропонує характеризувати його як гармонійну структуру смисложиттєвих орієнтацій, що істотним чином 

зумовлюють високу успішність у різних галузях діяльності, максимальне розкриття здібностей та індивідуальності 

людини, її емоційний комфорт, що виявляється в переживанні повноти життя й задоволеності ним. 

Якщо професійна діяльність займає периферичний місце в структурі смисложиттєвих орієнтації, нерідко 

виникає дисонанс між вимогами професії та проявами індивідуальності. Остання не справляється з вимогами 

професії, або їх реалізація супроводжується надмірним напруженням сил і так зване емоційне вигоранням. [7, c 157] 

Отже, освіта сприяє актуалізації найважливіших смислоутворювальних сфер особистості, що формують її 

ціннісні й мотиваційні позиції. Почути інших людей, осмислити й відчути цінності кожного, їх розуміння сенсу 

життя, зіставити різні голоси, прислухатися до власного внутрішнього голосу, усвідомити себе, зміст свого існування 

й визначити своє місце у житті - така логіка освіти сьогодні. 

Освіта як система орієнтації людини на пізнання й розкриття своїх здібностей створює необхідні умови для 

свідомого вибору людиною пріоритетної сфери своєї майбутньої діяльності, для самовизначення особистості. 
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З РОДИНАМИ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ОСВІТНІ 

ПОТРЕБИ  

На сучасному  етапі  розвитку інклюзивної  педагогіки та психології важливе місце посідає пошук нових та 

ефективних шляхів соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Й визначено, що саме значних успіхів у 

соціалізації дитини з психічними та фізичними проблемами може бути досягнуто лише за активної участі в цьому 

процесі батьків. В залежності від цього, проблема сім’ї дитини з відхиленнями в розвитку є однією з 

найактуальніших. 

Сім’я – це те середовище, саме в якому формуються моральні та естетичні  якості дитини, її поведінка, 

відношення до оточуючого світу та її світогляд. Й саме цей факт потрібно враховувати як в діагностичній, так і 

майбутній  корекційній роботі із дитиною яка має проблеми в розвитку. Адже психологічна зрілість батьків, їхні 

ідеали, досвід соціального спілкування найчастіше мають вирішальне значення в розвитку дитини [2. с.56]. 

Проблемою значення  сім’ї у вихованні дітей з особливими потребами цікавиться багато вчених. Серед них 

варто назвати таких як: Даниленко Л. І., Єрфімова С. М., Колупаєва А. А., Найда Ю. М., Таранченко О. М., Софій Н. 

З.,  та багато інших.  

Вченими визначено, що саме сім’я дитини з особливими потребами є її найпершим соціальним інститутом й 

доведено, що роботу з родиною дитини з певними відхиленнями у розвитку  необхідно чітко організувати та 

ґрунтовно вивчити для залучення її до ефективного та всебічного розвитку дитини. У процесі виховання та навчання 

дітей з особливими потребами – батьки, як інші складові інклюзивної педагогіки, вимагають відповідної підтримки та 

допомоги, що значно підвищить у цьому їхню роль [3. с. 17]. 

Обов’язковим та загальноприйнятим є отримання батьками великої кількості послуг, що надасть їм 

можливість стати компетентними захисниками прав своїх дітей, відповідно для подальшого використання цих 

навичок у відстоюванні права дитини на рівний доступ до якісної освіти, можливості забезпечення економічної та 

соціальної незалежності дітей у подальшому їх житті. 

Одними з основних завдань інклюзивної педагогіки є: навчити батьків краще розуміти внутрішній світ 

дитини та стати компетентними захисниками їхніх прав та інтересів; забезпечення та надання , соціальних та інших 

послуг родинам дітей з особливими потребами; забезпечити інформаційною підтримкою для задоволення їхнього 

професійного зростання у відстоюванні прав і інтересів дітей з особливими потребами; спонукання батьків дитини до 

розвитку активної громадянської позиції, сприяти створенню батьківських організацій. 

Працюючи з батьками, педагоги ставлять перед собою такі завдання: забезпечення  адекватних 

взаємостосунків між батьками та дитиною з вадами психофізичного розвитку; забезпечення батьків інформацією та її 

засвоєння про потенційні можливості дитини, її перспективи у різних аспектах життя; створити всі необхідні умови 

для активної участі батьків у вихованні та навчанні дитини; навчити батьків прийомам організації навчальної 

діяльності дитини. 

Основними принципами у роботі з сім’ями виступають: партнерство з батьками – педагог повинен 

сприймати батьків як рівноправних партнерів у вихованні та навчанні дитини, проведенні з нею корекційної роботи; 

комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу – у роботі із батьками дитини беруть участь не 

тільки один вчитель, а й інші спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний 

психолог, соціальний педагог, лікар; єдність діагностики і корекції – визначення шляхів корекційної роботи з 

дитиною та складання індивідуальної програми розвитку дитини із визначенням місця сім’ї у цьому процесі; 

спеціалісти мають вивчати родину в цілому, коригуючи ставлення до дитини; позитивна характеристика дитини –

концентрування  уваги батьків на позитивних, збережених якостях дитини, її можливостях в подальшому  розвитку 

[5. с. 25]. 

Також однією з важливих умов успішної співпраці із родинами дитини безпосереднім є їх вивчення. 

Спеціалістам навчальних закладів, які займаються цим необхідно володіти інформацією про: склад сім; соціальний 

статус сім’ї;·культурний та освітній рівень батьків;·становище дитини у сім’ї; стосунки самих батьків із 

спеціалістами навчального закладу, які безпосередньо працюють з їхніми дітьми; самостійну психолого-педагогічну 

компетентність батьків у  їх участі у процесі виховання дитини з особливими освітніми потребами; готовність батьків 

співпрацювати зі спеціалістами навчального закладу та їх безпосередню практичну участь у процесі корекційної 

роботи. 

Відповідні форми та методи співпраці з батьками визначаються  опосередковано  – залежно від відповідного 

ступеня підготовленості батьків до співпраці. Велике значення при  роботі з батьками дитини є індивідуальне 

консультування, воно дає змогу реалізувати диференційований підхід. Індивідуальні консультації проводять за 

запрошенням спеціаліста або на прохання батьків раз на тиждень у певний день. Консультації з батьками  

проводяться з таких питань: своєчасне сповіщення  про результати психолого-педагогічного обстеження дитини, 

особливості її  загального розвитку, зміни протягом навчального періоду; показ  елементів проведення певного 
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прийому корекційної роботи з учнями;  повідомлення  про самостійні успіхи дитини в школі  та про ті проблеми, на 

які необхідно звернути увагу в позаурочний та позакласний час, а також вдома; інформування батьків про різні 

аспекти розвитку і навчання дитини. 

Головним завданням індивідуального консультування є засвоєння батьками елементарних  способів 

співпраці з дитиною, за допомогою гри, спілкування. 

Під час групових форм роботи з батьками, заняття найчастіше проводять у спеціально відведених групах. До 

таких групових форм роботи відносять: 

дні відкритих дверей з участю дітей; анкетування батьків; батьківські збори; консультації; інформаційно-

методичні виступи спеціалістів. 

Важливою груповою формою роботи є батьківські збори. Протягом року необхідно проводити декілька (від 

трьох до п’яти) батьківських зборів, тематику яких планують залежно від клінічного діагнозу і віку дітей. 

Перші збори зазвичай проводять  на початку навчального року. Спеціалісти намагаються у доступній формі 

пояснити сутність напрямів корекційної роботи, ознайомити з популярною літературою з корекційної педагогіки і 

психології. 

Також обов’язковим етапом є ознайомлення спеціалістами батьків із основними цілями і завданнями уроків 

(логопедичних, психологічних, занять з вчителем-дефектологом), відповідними методами роботи з дітьми. Отже, 

завданням перших зборів є не лише початковий «лікбез» з корекційної педагогіки, а й формування бажання батьків 

співпрацювати зі спеціалістами. 

Другі батьківські збори проводять у кінці вересня за наслідками розгорнутого обстеження дітей 

спеціалістами навчального закладу – вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом, практичним психологом.  

Треті збори з батьками  проводяться приблизно на прикінці грудня – початку січня, де батьки 

ознайомлюються з  загальними підсумками навчання і процесу корекційної роботи з дітьми за півріччя.  

Останні 4  батьківські збори проводяться у травні за всіма загальними підсумками корекційного навчання. 

Під час цих батьківських зборів, батькам надаються рекомендації щодо подальшої самостійної роботи з дітьми 

протягом літніх канікул. 

Отже, узагальнивши вищезазначене можна зробити висновок, що психолого-педагогічна підтримка батьків є 

життєво необхідною та загальнообов’язковою, тому, що саме від батьків та їх внеску в процес виховання та навчання 

залежить повноцінний розвиток дітей з обмеженими можливостями.  

 

Список використаної літератури: 

1. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій. 

Навчально – методичний посібник / Л.І. Даниленко. – К.: «Либідь». – 2007. – 128 с. 

2. Єрфімова  С. М. Налагодження партнерських стосунків з родинами /        С. М. Єрфімова, А. А. 

Колупаєва, Н. З. Софій. –  К.:Радю шк. –  2007. – С. 50  - 58. 

3. Колупаєва А.А. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти» / А.А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К.: 

«Либідь». –  2010. – С. 17 - 19. 

4. Шнайдер В. І. Інклюзивна освіта: теоретико-методологічні організаційні засади впровадження. / В. І. 

Шнайдер. – Хмельницький, - 2010. – С. 34 - 39. 

5. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти / І. Ярмощук . –  Х.: «Основа». – 2009. – № 2. – С. 24–

28. 

 

Борейко Олександр Михайлович, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Житомирського державного університету 

імені Івана Франка 

 

ФІЛОСОФІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

На сучасному етапі розвитку суспільства активно впроваджується система інклюзивної освіти, до якої 

кожному громадянину, незалежно від його соціального статусу, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, 

має забезпечуватися справедливий доступ. Реалізація цієї стратегічної мети залежить від якості підготовки 

майбутнього педагога до виконання своїх професійних функцій. Тому однією з найактуальніших проблем сьогодення 

постає оновлення змісту, форм, методів, засобів і технологій навчання і виховання студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів з урахуванням тенденції освітньої інклюзії.  

Головним завданням освітньої інклюзії є відгук на широкий спектр потреб дітей у шкільному середовищі та 

за його межами. Як слушно зазначає В.Синьов, в її основу доцільно покласти ідеологію заперечення будь-якої 

дискримінації дітей. На переконання вченого-педагога, побудова інклюзивної освітньої системи ґрунтується на 

засадах надання рівного доступу всім категоріям дітей до навчання в загальноосвітніх закладах, створення 

відповідних умов для цього, забезпечення їхнього права розвиватися в родинному оточенні й мати доступ до всіх 

ресурсів місцевої спільноти, залучення батьків до навчального процесу як, розроблення навчальних програм на 

основі особистісно-орієнтованого та індивідуального підходів, залучення додаткових ресурсів для забезпечення 

особливих освітніх потреб дитини, використання результатів сучасних досліджень та практики впровадження 

інклюзивної моделі навчання, реалізація командного підходу в навчанні й вихованні [4, с. 6–11].  

Незважаючи на те, що в тезаурусі загальної, соціальної та спеціальної педагогіки немає поняття «інклюзивна 

педагогіка», виникає нагальна потреба визначити й обґрунтувати його. Це зумовлено тим, що інклюзивне навчання 

нероздільне з виховним процессом та розвитком особистості. Таким чином виступає необхідність з’ясувати сутнісь 

понять: «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання» та «інклюзивне виховання».  
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Термін «інклюзія» запозичене з англійської мови (inclusion) – що означає залучення або приєднання. 

Сучасний науковець А.Колупаєва визначення інклюзивної освіти трактує як «об’єднану освітню систему з надання 

належної освіти всім учням; повне залучення дітей із відмінними здібностями в різні аспекти шкільної освіти, які є 

доступними для інших дітей» [3, с. 306]. Таким чином, на думку автора, ця категорія показує освітній аспект, що 

належить педагогічній галузі знань, спрямованої на підвищення рівня освіти кожного громадянина України, 

подолання  ізоляції  осіб з  обмеженими  можливостями  та забезпечення їх рівними правами. 

В Інтернет-виданні «Вікіпедія» поняття «інклюзивне навчання» трактується як «система освітніх послуг, що 

базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка 

передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу».  Також виділено, що з метою забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти інклюзивні заклади повинні адаптувати (модифікувати) навчальні програми та плани, 

методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство із громадою до індивідуальних потреб 

дітей з особливими освітніми потребами [2].  

На сьогоднішній час закон України «Про освіту» чітко тлумачить, що «право на освіту не може бути 

обмежене законом. Закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності 

(професії)»… У цьому ж Законі зазначається, що «інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих 

державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення 

та включення до освітнього процесу всіх його учасників; інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів 

і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 

можливостей» [5]. 

Таким чином можемо стверджувати, що інклюзивна освіта в Україні має запроваджуватися, починаючи з 

дошкільних навчальних закладів, де провідною є виховна діяльність. 

З огляду на вище вказане варто звернути увагу на поняття інклюзивного виховання В. Бойко, котрий трактує 

його як «цілеспрямований розвиток кожної зростаючої особистості, незалежно від рівня психофізичного розвитку, як 

неповторної людської індивідуальності в умовах інклюзивного суспільства» [1,с.8]. Проте, з огляду на вище 

викладене, це визначення не відповідає сучасним запитам суспільства. На нашу думку, інклюзивне виховання – це 

діяльність педагогічного колективу до повного залучення всіх учнів (та їх батьків, обов’язкове залучення батьків 

дітей з особливими потребами) до всіх аспектів навчання та шкільного життя. 

Слід відзначити, що науковці під терміном «педагогіка»  розуміють науку про спеціально організовану 

цілеспрямовану й систематичну діяльність із формування людини; зміст, форми і методи виховання, освіту і 

навчання. З огляду на вище вказане розглянуті поняття й складають основу інклюзивної педагогіки. Згідно з галузями 

конструктивної діяльності людини (мистецтво, спорт, медицина тощо) та з віковими й особистісними особливостями 

її розвитку, до структури педагогіки належать мистецька, спортивна, військова, медична, соціальна, корекційна, 

реабілітаційна та інші її різновиди. Вони виникли через необхідність диференціації дидактичної та виховної 

специфіки освіти різних категорій суб’єктів педагогічного процесу. Нині їм також властива інклюзія. Відтак 

виокремлюється нова галузь знань – інклюзивна педагогіка, під якою розуміється теорія і практика навчання і 

виховання осіб з різним рівнем психофізичного розвитку, залучених до сумісного навчально-виховного процесу в 

системах неперервної загальної та професійної освіти.  

Отже, інклюзивна педагогіка ‒ це новітня галузь знань теорії і практики спільного навчання й виховання 

дітей та молоді з особливими освітніми потребами зі своїми ровесниками з типовим розвитком у загальноосвітніх та 

професійних закладах освіти в аудиторних та позааудиторних умовах. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В 

КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ 

На сьогоднішній день в Україні застосовують різноманітні методики соціальної реабілітації та адаптації. 

Серед сучасних напрямків соціальної адаптації  дітей з інвалідністю найбільш поширеними є такі: арттерапія, 

дельфінотерапія, іпотерапія, нейрон-розвивальна терапія, Монтессорі-терапія, Війта-тералія, метод Петьо. 

Арттерапія - це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтв. При цьому дитина навчається 

спілкуватися з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові виражаючи 

засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і 

спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища. 
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Основна увага при проведенні соціальної арттерапії надається ставленню дитини до своєї діяльності, своїх 

малюнків, гри на музичних інструментах тощо. Головне завдання педагога спрямоване на розвиток мотивації дитини 

до діяльності, відбір прийомів арттерапії для кращого формування мотиваційної сфери в дітей із різними формами 

органічного ураження нервової системи. 

Арттерапію як інноваційний метод соціальної роботи доцільно використовувати в комплексній 

функціонально-системній медико-соціальній реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Застосування арттерапії 

підвищує пізнавальну активність дітей, сприяє сенсорному та руховому розвитку, концентрує увагу. Крім того, 

арттерапія дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування емоційної сфери, спонукає до подальшого 

розвитку компенсаторних властивостей збережених функціональних систем. 

Педагогічна корекція за допомогою арттерапії у дітей із обмеженими можливостями (клініко-

синдромологічними формами органічного ураження нервової системи) має свої особливості і визначає доцільність 

урахування загальних та індивідуальних напрямів і умов роботи, а саме: віку дитини, ступеня зрілості всіх 

функціональних систем, індивідуальних властивостей її особистості [3]. 

Дельфінотерапія - новий напрямок соціальної реабілітації, що працює в Україні не більше 5 років. За 

кордоном цей напрямок розвивається з 70-х років минулого століття. Дельфінотерапія є альтернативним, 

нетрадиційним методом соціальної роботи, де в центрі терапевтичного процесу перебуває спілкування людини й 

дельфіна. Це спеціально організований процес, що відбувається під наглядом групи фахівців: лікаря, ветеринара, 

тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога). У психотерапії беруть участь спеціально навчені 

тварини, які мають «хороший характер» [5]. 

Дослідники вважають, що спілкування з дельфінами приносить не лише естетичну насолоду, а й 

терапевтичну користь: емоції, які при цьому відчуває дитина, загоюють душевні рани й нормалізують психічний 

стан. За деякими припущеннями, сприятливим чином діють ультразвукові хвилі, які виходять від дельфінів.  

Дельфінотерапія включає два напрямки реалізації: 

1. Вільна взаємодія з твариною з мінімальною участю фахівців. У даному напрямку клієнт (пацієнт) сам 

вибудовує свої відносини з дельфіном, вибирає способи взаємодії в рамках припустимих можливостей. Роль фахівців 

обмежується забезпеченням безпеки клієнтів і дельфінів. 

2. Спеціально організоване спілкування. Спілкування з твариною здійснюється через фахівця, де 

спілкування з фахівцем для клієнта несе психотерапевтичне значення, а спілкування з дельфіном виступає як фон, 

середовище. У цьому напрямку дельфінотерапія може вирішувати різні завдання: психотерапевтичні, 

психокорекційні, психопрофілактичні, фізіотерапевтичні, соціально-реабілітаційні - це залежить від запиту клієнта й 

фахівця, що замикатиме терапевтичний ланцюг. 

Показаннями для дельфінотерапії є ДЦП, аутизм, олігофренія І-ІІ ступеня. Також дельфіни благотворним 

чином впливають на малюків, які зазнали сильного стресу. 

Іпотерапія - метод лікування, заснований на взаємодії дитини з конем, адаптованим до можливостей дитини 

у навчанні верховій їзді. При їзді на коні м'язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують м'язи ніг 

дитини. 

Цінність кінної терапії полягає у відпрацюванні навичок володіння своїм тілом, спілкування з іншими, із 

тваринами, підвищення самооцінки і перенесення нового досвіду у повсякденне життя. Що ж стосується верхової 

їзди, то її можна охарактеризувати таким чином. Під впливом лікувально-профілактичної дії іпотерапії в організмі 

дитини відбувається активна перебудова функцій. Спостерігається покращення фізичного и психічного стану, а 

також загальної ситуації в родинах дітей-інвалідів. Залучення батьків дітей-інвалідів до процесу реабілітації теж має 

певну мету, оскільки їх активна участь здатна підвищити самооцінку дитини, розвинути її можливості, фізичну 

активність, сформувати нові або відновити втрачені навички, знизити и протидіяти негативному впливу гіпокінезії, 

зумовленої як захворюванням, так і тим, що таких дітей занадто опікують дорослі, звільняючи їх від «зайвих» рухів. 

Також підвищується адаптація дитини до фізичних навантажень [2]. 

Іпотерапія є визнаним методом комплексної соціальної реабілітації, що допомагає відновити стан дітей, 

хворих на соматичні, психічні захворювання, а також хворих, які перенесли травми. Вона вдало застосовується при 

дитячому церебральному паралічі, олігофренії, синдромі Дауна, ранньому дитячому аутизмі, серцевих, шлунково-

кишкових та безлічі інших захворювань і відхилень у стані здоров'я. Іпотерапія не має обмежень щодо вікового 

цензу: нею можуть займатися діти різного віку. Протипоказань для проходження соціальної реабілітації методом 

іпотерапії майже немає. 

Значний внесок у розвиток методів реабітітації ДЦП внесли Берта і Карел Бобат. Ще у 40-х роках XX 

століття вони почали розробляти свій підхід, який базувався на клінічних спостереженнях Берти Бобат. Їхні погляди 

знаходилися під впливом існуючої в той час теорії рефлекторного та ієрархічного дозрівання нервової системи. 

Завдяки своїм публікаціям, лекціям та курсам, які інтенсивно проводили як вони особисто, так і їхні учні, Бобат-

концепція, відома також як «Нейро-розвивальна терапія» поширилась у всьому світі і мала істотний вплив на 

загальний розвиток принципів соціальної реабілітації дітей із ДЦП після другої світової війни [4]. 

Згідно Бобат, моторні проблеми при церебральних паралічах виникають унаслідок ураження центральної 

нервової системи. При цьому порушується розвиток постуральних антигравітаційних механізмів, сповільнюється і 

спотворюється нормальний моторний розвиток дитини. Метою відновлюваного лікування цих дітей є стимуляція 

нормального моторного розвитку і профілактика виникнення контрактур і деформацій. 

Нейро-розвивальний підхід Бобатів був спрямований на сенсомоторні компоненти м'язового тонусу, 

рефлексів, патологічних рухових моделей, постурального контролю, органів чуттів, сприйняття і пам'яті - тобто на ті 

компоненти, що найбільш ймовірно порушуються при ураженні центральної нервової системи [4]. 

Монтессорі-терапія - це лікувальна педагогіка, заснована на принципах Марії Монтессорі, яка розглядала 

дитину як особистість із самого народження. У цьому закладена її головна відмінність від інших інноваційних 



 

 

13 

методик. Дитина має можливість самостійно рухатися, розвиватися. Але якщо в якихось випадках їй необхідна 

допомога дорослого, вона її отримує [5]. 

Основний принцип методу Монтессорі ґрунтується на спостереженні за дитиною в природних умовах і 

прийнятті її такою, якою вона є. М. Монтессорі відкрила одну з найважливіших відмінностей дитячого світу від 

дорослого -наявність так званих сенситивних періодів сприйняття світу. Цих періодів декілька, і в дорослому житті 

вони вже ніколи не повторюються. 

Дитина вчиться самостійно за допомогою спеціальних Монтессорі-матеріалів, у яких закладена можливість 

самоконтролю - коли дитина сама бачить свої помилки, і дорослому не потрібно вказувати на них. Роль учителя 

постає не в навчанні, а тільки в керуванні самостійною діяльністю дитини. 

Діти починають займатись у групах Монтессорі зазвичай у 2,5-3,5 роки. Спочатку вони займаються в 

основному сенсорикою, а також практичними вправами - різного роду переливання води, пересипання піску та 

дрібних предметів, миття рук, посуду, прання, прасування, застібання ґудзиків, «блискавок», кнопок, соціальні 

навички і фізичні вправи тощо. Основною метою цих практичних вправ є розвиток дрібної і великої моторики, 

координації рухів, самостійності, звикання до виконання безлічі дрібних операцій у певній послідовності. 

Методика Монтессорі формує в дітей широкий кругозір, внутрішню мотивацію до пізнання нового, уміння 

концентруватися на роботі, спостережливість і самостійність. 

У 1954 році чеський лікар В. Війта, який багато років працював у Мюнхенському центрі ДЦП, запропонував 

основні моделі рефлекторного руху вперед, які пізніше були класифіковані та запропоновані як метод терапії - 

рефлексна локомоція або, на ім'я автора, Війта-терапія. 

Принципом Війта-терапії є вплив не тільки на рухову сферу, а й на все тіло - на сенсорну, вегетативну та 

психічну системи. При проведенні терапії спостерігаються зміни частоти пульсу, дихання та кров'яного тиску. 

Основним завданням методики є формування рухових навичок, адекватних віку дитини. Для вирішення цього 

завдання використовують рефлекси повзання і повороту, їхні основні феномени мають вплив на управління тілом в 

цілому, його вертикалізацію та можливість руху вперед [7]. 

Практичним результатом Війта-терапії є формування правильних рухових навичок. Ефективність терапії 

визначається за допомогою Війта-діагностики та клінічних даних. 

Кондуктивна педагогіка (метод Петьо), Кондуктивна педагогіка була розроблена після Другої Світової Війни 

угорським лікарем та педагогом А. Петьо. Спочатку цей підхід використовувався тільки в інституті кондуктивної 

педагогіки в Будапешті, який носить ім'я автора, а з часом набув популярності і став застосовуватися в багатьох 

країнах світу [5]. 

Кондуктивна педагогіка базується переважно на освітній моделі втручання та об'єднує педагогічні та 

реабілітаційні цілі в одній програмі. Ця концепція спрямована на те, щоб допомогти дітям із руховими порушеннями 

набути «ортофункції», що визначається як здатність брати участь і функціонувати у суспільстві незважаючи на свою 

неповносправність. Кондуктивна педагогіка базується на ідеї, що нервова система, незважаючи на своє пошкодження, 

усе ж таки має можливості до формування нових нервових зв'язків. 

На думку професора Петьо, моторні порушення розвиваються не лише за рахунок пошкодження центральної 

нервової системи, але переважно через недостатність координації та взаємодії між різними відділами мозку та їх 

функціями. Ця здатність нервової системи може бути мобілізована за допомогою відповідним чином спрямованого, 

активного процесу навчання [1]. 

При лікуванні хворих на ДЦП заняття проводяться в спеціальних групах чисельністю від 10 до 25 дітей. Діти 

разом займаються, спостерігають та заохочують один одного до виконання вправ. Кондуктори керують групою та 

забезпечують мотивуюче середовище й емоційну підтримку. Цілі програми визначаються загальним рівнем розвитку 

групи та вміннями кожної окремої дитини. 

Заняття у групах є структурованими і проводяться відповідно до розробленої програми. Програма включає в 

себе блоки, які складаються з комплексів вправ та педагогічних занять, які проводяться в ігровій формі. Комплекси 

вправ, а також завдання, які до них входять, підбираються у залежності від характеру патології дитини, її рухових та 

інтелектуальних можливостей. Усі вправи комплексу базуються на фізіологічних рухах. 

До комплексу входять вправи з різними предметами та спортивними знаряддями, вправи з м'ячем, на сходах, 

на гімнастичній лавочці, з гімнастичною палкою, а також хода з ускладненими завданнями та вправами біля 

шведської стінки. При проведенні рухових вправ використовується спеціально розроблене для цієї методики меблеве 

обладнання - драбинки, столи, бокси, виготовлені з дерев'яних заокруглених лакованих планок. 

Під час занять широко застосовують ритм та пісні у техніці, яка називається «ритмічний намір». Ритмічний 

намір - це словесні ритмічні інструкції, які подаються під час виконання серії завдань. За допомогою ритму, пісень та 

віршиків задається фоновий ритм рухової активності, який сприяє навчанню та мотивації дитини, а також допомагає 

привернути увагу до того руху, який здійснюється у даний момент. 

Ефективність участі дитини в реабілітаційному процесі залежить значною мірою від її мотивації. Як 

правило, діти з ДЦП пасивні у своїх діях. Метод кондуктивної педагогіки вимагає активної участі дитини у подоланні 

своєї неповносправності. Правильно поставлена мета дає дитині належну мотивацію до занять, підносить самооцінку. 

Програма занять передбачає безперервну участь дитини у різних видах діяльності, які навчають дітей думати і діяти в 

різних ситуаціях. Велике значення у формуванні мотивації має прагнення дитини до успіху та досягнення 

прогнозованого результату. Тому навіть дуже незначний успіх отримує позитивну підтримку та заохочення в 

кондукторів [5]. 

Психологічна допомога в системі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи може 

надаватись у формах, які інтегрують різні підходи, методи та методики, що показали свою ефективність на практиці. 

Однією з модифікацій методу холдинг-терапії у синтезі із застосуванням недирективних форм сугестії за патернами 

М. Еріксона із включенням переконаності в можливості позитивних змін, є методика ескалації тактильного контакту. 

Метод холдинг-терапії вперше був описаний американським психіатром М. Уелч та використовувався в лікуванні 
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раннього дитячого аутизму. Нині цей метод досить поширений як засіб вирішення широкого спектру психологічних 

проблем у дітей різного віку і навіть у дорослих. 

Незрілість дитячої уваги часто проявляється типовою картиною, коли діти не реагують на батьківський 

оклик, особливо якщо зайняті чимось цікавим. Щоб привернути увагу дитини, дорослий часто використовує лише 

один із сенсорно-модальних каналів перцепції, створюючи перевантаження у сприйманні їх дитиною. Здебільшого це 

аудіальний, слуховий канал сприйняття.  

Ми використовуємо поняття сенсорно-модальної інтеграції у взаємодії дорослого з дитиною та звертаємо 

увагу на важливість використання інших каналів сприйняття, окрім "говоріння-слухання", особливо візуального та 

тактильного. На роль тактильного контакту, як і контакту очей, указує американський дитячий психіатр Р. Кемпбелл: 

"При щоденному спілкуванні з дітьми люблячий погляд та лагідний дотик цілковито необхідні.  

Вони мають бути звичайними, діяти на дитину заспокійливо та не бути демонстративними і нав'язливими.  

Дитина, яка зростає у домі, де батьки щиро надають їй ці безцінні дари, відчуватиме себе впевнено та 

спокійно й сама з собою, і з людьми. їй буде легко спілкуватися з іншими, вона користуватиметься загальною 

симпатією і матиме гарну самооцінку." Комбінуючи та інтегруючи такі сенсорно-модальні канали взаємодії, як 

"говоріння—слухання", "показ — зорове сприймання" та "дотик—тактильне сприймання" можна суттєвим чином 

полегшити дитині можливість краще зосередитися на інформації, яка надходить від батьків. 

Показаннями до застосування методики ескалації тактильного контакту є такі: ранній дитячий аутизм та 

елементи аутичної поведінки, депресія, деприваційний синдром, деструктивна агресивність, маніпулятивна 

поведінка, пристрасть дитини до володарювання ("дитячий тиранізм"), виражена хронічна гіперактивність, підвищена 

здатність відвертати увагу та синдром підвищеного дефіциту уваги, затримка мовленнєвого розвитку, гіпертрофована 

впертість, некерованість дитини батьками — протистояння та опір до елементарних прохань, інші ускладнені 

взаємини: недостача довіри та любові, відчуття захищеності та ін. 

Основні протипоказання: психози (у клінічній формі); наявність у батьків або дитини захворювань, які 

можуть викликати біль під час утримання; недостатня батьківська мотивація до проведення терапії (мотиваційна 

амбівалентність); схильність до використання методики як засобу покарання; підвищена конфліктність між батьками 

в період проведення ескалації тактильного контакту (ЕТК), що призводить до нових вогнищ конфліктності; 

схильність до сексуальних зловживань із боку когось із батьків; застосування батьками фізичного покарання, як 

домінуючого засобу виховання дитини. Ми маємо позитивні результати застосування методики ЕТК у дитини з 

частими (щоденними неодноразовими) судомами. 

Отже, вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо 

зазначити, те, що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до 

реабілітації та адаптації в суспільстві. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 

ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Україна здійснила чималий крок в Європу та в європейське суспільство, і доказала, 

що здатна здійснювати реформи на європейському рівні. Конституція України визначає, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 

всебічний розвиток її особистості. 

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, та гарантує рівні можливості 

у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує державні програми щодо навчання, підготовки та 

перепідготовки кадрів відповідно до потреб в суспільстві. 
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Також відповідно до статті 46 Конституції України, кожен громадянин має право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 

законом. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 

рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом [1]. 

Але наш основний закон держави, гласить, що надає всім громадянам рівні права, тобто всі рівноправні [1]. 

Але дані права щодо працевлаштування закріплюються Кодексом про працю України, Законами України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про зайнятість населення», «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» та іншими нормативно-правовими актами, які допомагають особам з обмеженими можливостями  щодо 

реалізації певних заходів по працевлаштуванню інвалідів. Але проблема залишається, так як працевлаштувати 

інваліда тяжко на сьогоднішній день або знайти роботу, тому відповідальність покладено на державу, яка повинна 

здійснювати інтеграцію та розвиток ринку праці [5; 6; 7; 8]. 

Мета статті полягає в аналізі роботи Державної служби зайнятості так як дана установа являється 

провідним елементом у реалізації щодо працевлаштування осіб з функціональними обмеженнями (інвалід) в нашій 

державі. 

Виклад основного матеріалу. В Україні є основні підходи до праворозуміння виокремлюються залежно від 

характеру вирішення основних питань: що таке право, що є критерієм розмежування права та інших соціальних явищ 

та проблем, які повинні вирішуватися на законодавчому рівні та мати силу права [4, 89].  

Упродовж останніх 20 років у більшості країн Європи замість терміна «інвалід» вживають вираз «людина з 

функціональними обмеженнями» або «людина з обмеженими можливостями». В Україні поширене дане поняття як 

«людина з особливими потребами». 

За даними Державної служби статистики України станом на 1 серпня 2017 року в Україні проживає 42 млн 

456 тис. осіб, тоді як у 2016 році проживало на 200 тис. більше [9]. 

У 2016-2017 роках в Україні було працевлаштовано близько тринадцяти тисяч осіб з інвалідністю. А це 

більше ніж у попередні періоди та свідчить про позитивну динаміку залучення осіб з особливими потребами до ринку 

праці. 

Середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю у          2017 року збільшилась на 50 осіб або 

на 0,8 відсотка та складає 6 641 осіб, у порівнянні з 2016 роком зменшилась на 256 осіб або на 3,7 відсотка [10]. 

Але в Україні здійснюється фінансування державних соціальних програм на підтримку та захист інвалідів 

від 18 липня 1991 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 92 створено фонд соціального захисту інвалідів та 

знаходиться у складі Міністерства соціальної політики України. 

Також в Україні розроблено Комплексну програму освіти та фахової підготовки інвалідів, спрямовану на 

створення сприятливих педагогічних, психологічних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав 

інвалідів на отримання освіти відповідно до інтелектуальних та фізичних можливостей особистості. Основним 

завданням даної програми є, забезпечення конституційних прав інвалідів на профорієнтацію, освіту, професійне 

навчання, широке сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, створення сприятливих умов для фізичного, психічного 

і духовного розвитку, забезпечення їх правового і соціального захисту, та формування у населення позитивного 

ставлення до інвалідів,  забезпечення освіти і фахової підготовки до трудової діяльності, самообслуговування, 

самозабезпечення і сімейного життя.  

Для суспільства професійне навчання інвалідів — це зниження напруженості на ринку праці, підвищення 

суспільної продуктивності, розв'язання соціальних проблем інвалідів. Основна мета професійного навчання інвалідів 

— інтеграція їх у суспільство [3, 526]. 

Але ми повинні пам’ятати, що невід’ємним правом інвалідів є право на працю, не зважаючи на обмежену 

працездатність. Право інвалідів на працю встановлено законами України "Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні" відповідно статті 18, яка проголошує, що  забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та 

оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього 

звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості. 

У Законі України "Про зайнятість" і Кодексі про працю визначаються загальні засади зайнятості та 

працевлаштування населення [3, 529]. 

Для допомоги інвалідам в Україні створено досить розвинену систему реабілітаційних установ, розроблена 

та реалізується низка соціальних програм і заходів. Одним із пріоритетних завдань державної служби зайнятості 

завжди залишається допомога незахищеним верствам населення, в тому числі людям з особливими потребами. 

Значну увагу такі громадяни отримують у центрах зайнятості під час індивідуальної роботи з консультантом із 

вивчення можливих шляхів їх трудової реабілітації та працевлаштування. 

Так, протягом поточного року за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 2,6 тис. осіб з інвалідністю.  

Державна служба зайнятості відповідно до законів України «Про зайнятість населення» та «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» сприяє трудовій реабілітації та працевлаштуванню громадян з 

особливими потребами з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на вільні та 

новостворені або пристосовані для них робочі місця, заявлені підприємствами. 

Але важливим кроком у забезпеченні прав інвалідів у сфері працевлаштування є Національна програма 

професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки, яку 

затверджено Указом Президента України від 13 липня 2001 р. № 519/2001. 

Тому слід зазначити, що державна служба зайнятості підтримує осіб з обмеженими можливостями та 

намагається вдосконалити систему заходів, орієнтованих на поліпшення життєдіяльності, відновлення їх соціального 

статусу, які спрямовані на створення інвалідам реальних можливостей продуктивно працювати і передбачати 

конкретні механізми їх реалізації та досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції у суспільство.       

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063483.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063483.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063483.html
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СЕКЦІЯ ІІ. СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

СУСПІЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на законодавчому рівні не чітко визначено структуру 

соціальних установ по реабілітації осіб з особливими потребами. Тобто, зараз в Україні діють заклади по реабілітації 

різного спрямування (медичного, соціального, професійного), різних форм власності, різні за кількістю послуг, що 

ними надаються, і при цьому на державному рівні не достатньо регулюється їх кількість і типи. Так, при необхідності 

пройти курс реабілітації, перед особою з інвалідністю постає велика кількість питань. 

Мета – теоретично дослідити діяльність соціальних установ по реабілітації інвалідів та реабілітаційний 

процес в цілому. Для досягнення поставленої мети було досліджено нормативно-правову базу з реабілітації осіб з 

інвалідністю. 

Основний спеціальний Закон у цій сфері – «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 

орієнтується на «соціальний захист» осіб з інвалідністю (надання адресної матеріальної допомоги, забезпечення 

спеціальними технічними засобами та ін.). При цьому, відсутні механізми соціалізації осіб з інвалідністю в 

суспільство, сім’ю. Так, зокрема, у Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю зазначено, що 

«Удосконалення системи соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю є актуальним завданням у сфері 

соціального захисту…» [4]. 

В більшості людей, права осіб з інвалідністю, що найкраще дотримуються, асоціюються з пенсіями, 

пільгами, матеріальною допомогою, безкоштовним проїздом у транспорті й т.п. 

А ось такі фундаментальні права і свободи, як, наприклад, свобода вираження поглядів, право на приватність 

або не згадуються взагалі у цьому контексті, або згадуються дуже рідко. 

Питання дотримання прав осіб з інвалідністю починається з проблеми рівності прав і недискримінації. Тут і 

далі мова буде йти скоріше не про якісь специфічні блага, якими мають бути наділені особи з інвалідністю, а про 

проблеми дотримання прав особи, яка має інвалідність, та про проблеми дискримінації за станом здоров’я в контексті 

таких важливих для кожної людини питань, як охорона здоров’я, працевлаштування і т.п.  

І. Рівність і недискримінація. 

Конституція гарантує рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом усіх. Відповідно до 

статті 1 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: «…інваліди в Україні володіють усією 

повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод». Там же вказано, що «дискримінація 

інвалідів забороняється і переслідується за Законом» [1]. У той же час саме поняття «дискримінація» щодо людей з 

інвалідністю не визначене жодним законодавчим актом. 

ІІ. Свобода вираження поглядів та доступ до інформації. 

Свобода вираження поглядів, а також доступ до інформації, для осіб з інвалідністю мають, звичайно, той 

самий зміст, як і для кожного. Однак здійснення цього права є можливим лише за умови особливих зусиль з боку 

держави, оскільки особам з інвалідністю потрібні додаткові умови. При цьому треба враховувати стан здоров’я, 

особливості захворювань, наявність та рівень функціональних обмежень тощо. 

Закон «Про телебачення та радіомовлення» не містить чітких норм щодо відповідальності національних 

телеканалів за відсутність сурдоперекладу. Вказане відбувається за рахунок застосування адміністративних методів 

через діяльність Національної ради з питань телебачення і радіомовлення [3].  

ІІІ. Недоторканність приватного життя, повага до особистої та психічної цілісності нарівні з іншими та 

повага до житла та сім’ї. 

Досліджуючи законодавство, можна побачити, що держава так захищає суспільну мораль, що відносить 

сексуальну взаємодію з особами, які мають явні ознаки інвалідності, до аномальних та збочених форм сексуальної 

взаємодії. Експерти також відзначають, що практика є такою, що сім’ї інвалідів дуже складно усиновити дитину. 

IV. Доступ до правосуддя. 

Законодавством не забезпечені механізми ефективного доступу людей з інвалідністю до правосуддя. 

Зокрема: 

1) інваліди не звільнені від сплати державного мита за розгляд справ у суді; 

2) за рахунок державних коштів оплачувалась робота адвокатів у кримінальних справах лише за наявності 

постанови відповідного органу дізнання, слідства чи суду; 

3) відповідно до Закону «Про прокуратуру»: «…прокурор самостійно визначає підстави для представництва 

у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, 

передбаченому процесуальним законом». Указана норма не зобов’язує прокуратуру представляти інтереси інвалідів у 

судах, а лише дає право це робити, самостійно визначаючи підстави такого представництва [2]. 

Проблемою залишається відсутність фізичного доступу до будинків судів, а також проведення судових 

засідань за участю осіб з інвалідністю через відсутність технічних можливостей (наприклад, забезпечити переклад 

мовою жестів, надати певні документи абеткою Брайля тощо). 

V. Право на освіту. 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1217069053#_ftn3
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Забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю – є однією із найболючіших проблем. Без належної освіти 

вони приречені залежати від соціального захисту, невзмозі забезпечити себе самостійно. 

Останнім часом, переважно за ініціативи недержавних організацій, почали піднімати питання інклюзивної 

освіти. За даними моніторингу – досі термін «інклюзивна освіта» не є поширеним. Скупі коментарі про те, що 

«…система освіти ще не достатньо адаптована для включення людей з інвалідністю…» вміщують у себе велику 

кількість проблем, починаючи від архітектурної доступності навчальних закладів, відсутності належних навчальних 

програм, підготовлених фахівців і т.п. і закінчуючи проблемою готовності суспільства. До речі, щодо останнього, то у 

цьому сенсі держава майже не здійснює просвітницької роботи, яка є чи не єдиним способом впливу на вирішення 

цієї проблеми.  

Окремо проблема стоїть для дітей із психічними вадами. Починаючи з того, що їх не приймають до 

дошкільних закладів, а в спеціалізованих – відсутні спеціалісти, що можуть працювати з ними (яскравий приклад – 

визнання МОЗ патології у вигляді «аутизму», у той же час – відсутність затверджених програм роботи з такими 

дітьми та проходження спеціалізованої підготовки педагогів та психіатрів). 

Практично доступність до вищих навчальних закладів обмежена в зв’язку з відсутністю спеціалізованих 

закладів для таких дітей та обмеженістю квоти місць у ВНЗ. 

VI. Доступність. 

Законодавство покладає обов’язок щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю до різної 

інфраструктури на відповідні органи влади, підприємства, організації, які: 

- «зобов’язані створювати…»; 

- «обов’язково передбачають…»; 

- «мають обладнати…» і т. п. 

Частина 3 ст. 6 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачає, що службові 

особи (…), винні в порушенні прав інвалідів, визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством 

матеріальну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність [1]. Прикладів такої відповідальності 

за порушення прав саме особи з інвалідністю не встановлено. Водночас закон не передбачає ні індивідуальної, ні 

колективної відповідальності в цій сфері. 

VII. Охорона здоров’я та реабілітація. 

Система охорони здоров’я, безперечно, потребує перегляду інструкцій, положень та інших підзаконних 

актів, якими регламентуються питання надання послуг у сфері охорони здоров’я особам з інвалідністю. Комплексом 

реабілітаційних заходів, за даними Генеральної прокуратури, було охоплено лише 10% дітей-інвалідів. Не 

виконувались вимоги закону щодо необхідності складання індивідуальних програм їх реабілітації. Так, зокрема, у 

Донецькій та Закарпатській областях 350 дітям-інвалідам такі програми було розроблено тільки після втручання 

прокурорів. 

VIII. Праця і зайнятість. 

У питаннях права на працю і зайнятість спостерігається чи не найбільша розбіжність між думкою посадових 

осіб місцевої влади, представників недержавних організацій, ЗМІ та самих осіб з інвалідністю. Така тенденція є 

досить проблемним явищем. У той час, коли посадові особи не бачать особливих проблем у цих питаннях, особи з 

інвалідністю наводять приклади, що вказують на значні обмеження в можливості заробляти собі на життя вільно 

обраною працею.  

IX. Належна просвітницько-виховна робота з боку держави з метою якнайкращої інтеграції в суспільство 

осіб з інвалідністю. 

Навіть на рівні законодавства, норми щодо проведення державою в особі уповноважених органів відповідної 

просвітницької та виховної функції в суспільстві щодо відношення до осіб з інвалідністю – відсутні. 

Виховна робота стосується лише самих осіб з інвалідністю і передбачає різні види реабілітації осіб з 

фізичними та психічними вадами здоров’я. Необхідні функції перебрали на себе громадські організації. 

Підсумовуючи все вищевикладене, можна сказати, що проблеми осіб з інвалідністю не залишаються поза 

увагою, але ще багато питань залишаються невирішеними. Зокрема, існують значні проблеми щодо зайнятості, 

забезпечення безпосереднього доступу особам з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури, потребує 

суттєвого вдосконалення та покращання робота медико-соціальних експертних комісій по встановленню інвалідності. 

Також потрібно зазначити, що вдосконалення потребує і розгалуженість правової захищеності осіб з 

інвалідністю, незнання своїх прав, а також невміння керуватись правовими засадами задля створення сприятливого 

соціального середовища. 
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ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 

Сьогодні, в умовах реформування базової освіти, пріоритетним напрямком діяльності Міністерства освіти і 

науки України є оновлення змісту освіти і впровадження інформаційно-цифрової компетентності в навчальному 

процесі. У формулі нової української школи лежить різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору і самореалізації. 

Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК- компетентності) вчителя інформатики 

стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні і є одним з 

найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого 

підвищення рівня його професійної компетентності.  

Розповсюдження цифрових технологій сприяє перетворенню навчання на неперервний, індивідуально-

орієнтовний, гнучкий та динамічний процес. ЮНЕСКО приділяє особливу увагу розвитку високотехнологічних 

освітніх компетенцій та навичок XXI століття засобами використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

Проаналізувавши велику кількість наукових робіт, присвячених питанню цифрової компетентності вчителя 

інформатики, ми дійшли висновку, що єдиного терміну для визначення професійної компетентності педагога у сфері 

ІКТ не існує. 

Зарубіжними дослідниками використовуються такі терміни, як цифрова компетентність (англ. digital 

competence), цифрова грамотність (англ. digital literacy), компетентність у сфері ІКТ (англ. ICT competence), 

інформаційно-комунікаційно-технологічна грамотність (англ. ICT literacy) та інші.  

Розбіжності, що мають місце у визначенні поняття «цифрова компетентність» стосовно формування і 

застосування сфери ІК-технологій, пов’язані з контекстом, у якому вони застосовуються. У звітах OECD 

сформульована думка, що стан розвитку суспільства та інших сфер, наприклад, нова економіка (new economy), е-

економіка (e-economy), ІКТ- сектор (ICT sector), зумовлюють застосування різної термінології щодо сфери ІК-

технологій, а це, в свою чергу, призводить до нечіткої термінології стосовно поняття «цифрова компетентність» [3]. 

Одним із понять, яке використовують міжнародні кола разом із поняттям «цифрова компетентність», є поняття 

«цифрова грамотність» або «інформаційна грамотність». 

У дослідженні, яке оприлюднила Європейська Комісія «Цифрова компетентність на практиці: рамковий 

аналіз», зазначено, що в рамках Європейських рекомендацій Євросоюзу (2006 р.) саме цифрова компетентність 

визнана однією з ключових у контексті навчання впродовж життя у країнах Європейського Союзу. Вона визначена, 

як здатність впевнено, критично та творчо використовувати інформаційно-комунікаційні технології для досягнення 

цілей, що відносяться до галузі роботи, зайнятості, навчання, дозвілля, включення та участі у житті суспільства [1, с. 

1]. 

Цифрова компетентність належить до категорії «інтерактивне використання засобів», де виокремлені такі 

ключові компетентності:  

 здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку, тексти;  

 здатність використовувати знання (інформаційна грамотність);  

 здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології. 

Саме поняття цифрової компетентності використовується в освітній системі Норвегії, яка стала першою 

країною, що включила до національного навчального плану, а згодом і до загального плану педагогічної освіти 

цифрову компетентність педагога [2]. 

Дослідники Т. Сабаліускас, Д. Букантате та К. Пукеліс виділили сім окремих сфер цифрової компетентності, 

а саме: базову, технологічну, сферу стратегічного розвитку ІКТ, етичну, сферу інтеграції ІКТ у конкретний предмет 

викладання, дидактичну та сферу управління навчальним процесом з використанням ІКТ [4]. В свою чергу, такі 

дослідники, як П. Кіршнер, І. Воперайс та П. Ван ден Дул розглядають компетентність педагога у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій, яка складається з наступних компонентів: особистий (базові навички при 

роботі з офісними програмами, пошуком у мережі Інтернет, різними типами пошукових систем, засобами 

комунікацій та ін.), як засіб мислення (англ. mind tool) (використання спеціального програмного забезпечення, що 

сприяє розвитку професійного мислення); як засіб навчання (питання ефективного застосування та адаптації ІКТ для 

результативного навчального процесу, виховання, планування групової та індивідуальної форм роботи, створення 

спеціальних навчальних матеріалів з використання ІКТ, тощо), як засіб педагогічного та методичного застосування 

ІКТ (вміти використовувати ІКТ як при синхронному (відео, аудіо, чат), так і у асинхронному (електронна пошта, 

форуми) середовищі; як соціальній компонент (здатність поширювати знання, розуміти вплив інформаційного 

середовища на освітні процеси) [4]. 

Варто зазначити, що поняття «цифрова компетентність» стосовно формування і застосування сфери ІК-

технологій перебуває в стані розвитку. Однак слід визнати, що наукові розвідки здебільшого обумовлені 

суб’єктивними потребами дослідників при наданні характеристики цьому поняттю. Тому зміст, який вкладається в 

нього, відповідає цілям і темам дослідницьких розробок. Цим обмежується або розширюється зміст поняття 

«цифрова компетентність» до спектру необхідних їм досліджуваних питань. 

Зважаючи на всі наведені вище міркування щодо поняття «цифрова компетентність» та його трактування, ми 

ствердились у думці, що стосовно навчання природничо-математичним у межах основних середніх навчальних 
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закладів, а також тих знань, умінь і навичок, способів діяльності, яких набувають під час такого процесу учні нової 

української школи, доречно використовувати поняття «ІТ-компетентність». 

Згідно результатів дослідження, на сьогоднішній день у світовому освітньому просторі не існує єдиного 

терміну для чіткого означення цифрової компетентності вчителя та його умінь і навичок у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Водночас, визначення компетентності вчителя у даній сфері, що даються вченими різних країн, 

перетинаються між собою, відрізняючись, при цьому, своєю наповненістю та широтою. 

Слід також додати, що в Україні досі не впроваджено єдиного технологічного стандарту для вчителів, 

відсутній механізм оцінювання рівня їх інформаційно-цифрової компетентності, не здійснюється сертифікація 

педагогів за міжнародними стандартами, відсутня єдина стратегія підвищення кваліфікації вчителів у сфері ІКТ. 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Більшість людей і не підозрює, що насильство має безліч облич. Воно не тільки носить фізичний характер, 

але й може бути моральним, психологічним, економічним та сексуальним. Найжахливішим є те, що майже кожна 

дитина в своєму житті стикається з випадками та проявами якогось з цих видів насильства. Насильницькі дії членів 

сім’ї по відношенню один до одного мали місце у всіх суспільствах і у всі часи, але не завжди вони розглядалися в 

якості соціальної проблеми. 

Одним з найважливіших факторів розвитку домашнього насильства є економічний. Побої та глузування 

набагато частіше трапляються в сім’ях, де є безробітні, та в економічно неблагополучних родинах. 

Другий фактор ризику – соціальний. Суспільство в цілому, як мінімум, не протистоїть насильству, а, як 

максимум, в певних ситуаціях заохочує його через демонстрацію останнього у ЗМІ. Це починається з дитячого садка і 

підліткових груп, продовжується в юності і зрілому віці і закінчується в старості. Люди похилого віку, які протягом 

життя знущалися над дітьми, дружинами або батьками, частіше стають жертвами насильства в старості. 

Третій фактор ризику – індивідуальний. Він має медичні і психологічні аспекти. До медичних відносять 

алкоголізм, наркоманію, неврологічні розлади, до психологічних – досвід домашнього насильства в анамнезі (якщо 

дитина була жертвою або свідком насильства у власній сім’ї). 

Соціально-психологічний підхід розглядає насильство в сім’ї як продукт соціалізації, відтворення тієї моделі 

поведінки, того життєвого досвіду, який дитина отримала в сім’ї. 

Наприклад, з одного боку, серед чоловіків, що б’ють своїх дружин, кількість тих, хто в дитинстві був свідком 

подібного ставлення батька до матері, в три рази більше, ніж число тих, хто виховувався в благополучних сім’ях. З 

іншого боку, нагальна потреба у самоствердженні в чоловічій ролі зазвичай спостерігається у тих насильників, які в 

дитинстві придушувалися матір’ю, знаходилися під її жорстким контролем. Відчуття такого материнського 

домінування зберігається в сфері несвідомого і буває настільки травматичним, що детермінує скоєння тяжких 

посягань на жінок, глибинним змістом яких є розрив психологічних зв’язків з матір’ю. Чоловіки часто жінок та дітей 

ізолюють від оточуючих, контролюють всі їхні контакти з сім’єю і друзями, забороняють їм проходити навчання або 

влаштовуватися на роботу. Виявлено також, що кожен другий з тих дітей, хто виховувався в жорстких умовах, 

згодом застосовує насильство щодо своїх літніх батьків, тоді як тільки один з чотирьохсот серед тих, хто не 

піддавався поганому поводженню в дитинстві, надалі поводиться агресивно. 

Насильство тісно пов’язано з соціальним стресом в сім’ї. Серед безлічі проблем, які можуть підвищити 

рівень напруженості і привести до жорстокості, слід назвати такі як розбіжності у вихованні дітей, секс, вагітність, 

грошові труднощі, безробіття, необхідність в довготривалій медичній допомозі. 

Найжахливішим психологічним наслідком домашнього насильства є його самовідтворюваність, оскільки 

колишні жертви самі часто стають ґвалтівниками, людьми, здатними на різні види насильства. Як в рамках кількох, 

так і одного покоління в сім’ї. Пережитий у дитинстві шок від ситуацій домашнього насильства міцно фіксується в 

підсвідомості жінки або чоловіка як програма поведінки, а за відсутності спеціальної терапії веде до повторення 
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ситуації. При цьому дівчата імовірно стають жертвами у дорослому житті, а хлопці – нападниками. Крім того, діти 

наражаються на ризик розвитку депресії, імпульсивності, суїцидних намірів, зниження самооцінки, можуть отримати 

серйозні фізичні травми під час інциденту. 

Окрім катастрофічних наслідків для здоров’я жінок, випадки домашнього насильства вкрай негативно 

впливають на немовлят та ще не народжених (у випадку агресії проти вагітних жінок) дітей [1]. 

Зазвичай існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах - це проблема тільки 

неблагополучних родин, і майже завжди сімейне насильство пов'язане з пияцтвом і бідністю. Однак за деякими 

дослідженнями це зовсім не так. Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного 

становища родини в цілому. Приємно вражає той факт що, домашнє насильство вважають злочином всі респондентки 

віком до 15 років - 100.0%; 86.5% - віком 15-20 років; 88.5% - віком 20-35 років і 87.9% - віком після 35 років [2]. 

В Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася. Тільки протягом останнього часу тема 

насильства у родині стали предметом публічного обговорення. Для того, щоб перемогти реальне зло, його треба 

зазнати, відкрито обговорити проблему та шукати шляхи вирішення [1]. За даними Інституту соціологічних 

досліджень НАН, 68 відсотків жінок в зазнають знущання в сім'ї, з них чверть "як правило" або "часто" потерпає від 

побоїв. Кожна десята дівчина зазнає постійного насильства.. За визначенням Закону України "Про попередження 

насильства в сім'ї", який Верховна Рада України ухвалила 2001 року, насильство в сім'ї — це "будь-які умисні дії 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого 

члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю". Отже, жертвою домашнього насильства 

може стати будь-хто: жінка, яку постійно лає і б'є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від сексуальних 

переслідувань свого вітчима, хлопчик, якого лупцює мати-алкоголічка, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти 

[2]. 

Причини ж того, чому жінки не подають скарг у зв’язку з насильством, є тиск суспільних і родинних 

обставин та бажання зберегти відносини. Культурні та релігійні традиції також присутні серед перешкод, що 

ускладнюють боротьбу з насильством. Вдосконалення правової оцінки насильства в сім’ї багато в чому залежить від 

усвідомлення громадськістю та самими жінками того, що насильство в сім’ї є злочином. 

Якщо насильника не навчити іншому ефективному способу спілкування з близькими людьми, то він буде 

продовжувати чинити над ними насильство. У першу чергу ефект дають програми та проекти, що змінюють 

громадську свідомість в бік попередження та припинення насильства через зміну ставлення суспільства до 

домашнього насильства проти жінок, пропагування культурної нетерпимості щодо насильства та створення клімату, в 

якому воно стає неприйнятним. 

Інформацію щодо неприпустимості домашнього насильства як способу вирішення проблем потрібно 

включити у програму шкільної освіти. Знання та навички з виявлення, попередження і припинення домашнього 

насильства є життєво необхідними і мають стати складовою у навчанні медичних працівників. Особиста участь 

кожного полягає у наданні допомоги постраждалим родичам, сусідам, колегам, у вихованні дітей на власному 

прикладі ненасильництва [1]. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р., положення якої розвивають і уточнюють міжнародні 

стандарти в цій галузі. Відповідно до цієї конвенції Україна визнала, що катування означає будь-яку дію, якою будь-

якій особі умисно заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від 

третьої особи відомості чи зізнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона 

підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на 

дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи 

іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. Україна є 

учасницею Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., яка в ст.3 передбачає свободу особи від 

катувань чи нелюдського або такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання. Україна також ратифікувала 

24 січня 1997 р. Європейську конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню і покаранню 1987 р., яка не дає визначення катувань, але передбачає дійовий міжнародний 

механізм реалізації ст.3 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. 

Таким чином, законодавство про попередження насильства в сім'ї наділяє нас досить широкими 

можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за 

собою вжиття визначених заходів по його запобіганню. Захист від насильства врегульований навіть на міжнародному 

рівні, про що свідчать ратифіковані Конвенції. Проте законодавство з питань попередження сімейного насильства 

стане ефективним інструментом захисту від насильства в родині лише за умови широкого доступу до інформації із 

проблеми профілактики насильства в сім'ї, плідного співробітництва громадських організацій та органів влади й 

місцевого самоврядування, а також активної протидії кожного з нас в цьому принизливому для людської гідності 

явищу [2]. Немає рецепту на усі випадки життя, тому що ситуації можуть бути дуже-дуже різними. У різних людей 

різні духовно-моральні сили, різні можливості. Те, що один може сам осмислити, зрозуміти і змінити ситуацію, 

інший - не в силах. Але боротися з насиллям просто необхідно для нормального повноцінного життя. 
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НЕПОВНА СІМ’Я ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДИСФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 

В цілому зміна функцій, втрата одних із виникнення інших називається дисфункцією. Результатом 

дисфункції сім’ї стає виникнення нових типів сім’ї. Цей процес існував завжди, але в другій половині ХХ ст. зміна 

функцій відбувається так швидко, що змінилися майже всі функції, в тому числі репродуктивна функція. Це привело 

до масової появи нетипових сімей. Одні вчені називають це кризою і навіть кінцем світу. Інші ж стверджують, що 

відбувається черговий етап зміни одних типів сімей іншими. Просто як і всі інші соціальні процеси цей процес зміни 

до кінця ХХ ст. надбав дуже велику швидкість. Нові типи сімей, які зараз виникають, приходять на зміну розширеної 

і навіть нуклеарної сім’ї, їх називають немодальними або нетиповими. В основі цього процесу лежать дві головні 

причини та ряд другорядних. До основних належать: зміна економічної ситуації у світі, котра призвела, по-перше, до 

економічної спроможності жінок; по-друге, до забезпеченої старості; по-третє, до матеріальної допомоги державних 

та громадських інститутів, що дозволило розірвати традиційну залежність жінки від чоловіка-годувальника, батьків 

похилого віку від дітей-годувальників і вплинуло на розмір та типи  сім’ї; загальна демократизація, яка наділила 

рівними правами жінок та чоловіків, суттєво посилила права дітей. Тим самим жінці самій надано право вирішувати 

питання про необхідність виконання ролі дружини й матері, це змінило внутрішньо сімейні стосунки. 

Для сучасного світу типово: 

• неповні сім’ї чи сім’ї з однією дитиною; 

• сім’ї, які не реєструють шлюб; 

• одинаки, що відмовляються від будь-якої форми сім’ї; 

• нетипові форми; 

• паралельне проживання двох чи більше сімей [3, с. 112-120] 

Положення неповних сімей в нашому суспільстві заслуговує на особливу увагу. Неповна родина – це один з 

основних соціально-демографічних типів сучасної сім’ї. Неповна сім’я – це мала група з частково неповними 

зв’язками, де відсутня традиційна система відносин мати-батько-дитина. 

Зростання кількості неповних родин безпосередньо пов’язане зі сферою шлюбно-сімейних відносин: 

• зміна моральних норм в області взаємовідносин статей; 

• розповсюдження дошлюбних зв’язків; 

• зміна традиційних ролей ( сімейних) чоловіка та жінки; 

• втрата родиною своєї відтворювальної функції; 

• непідготовленість молоді до шлюбу; 

• завищені вимоги по відношенню до шлюбного партнера; 

• алкоголізм та наркоманія [2] 

Сукупність неповних родин складна і вкрай неоднорідна. Неповні сім’ї класифікуються за різними ознаками: 

• причинами утворення; 

• статтю батьків; 

• структурою; 

• кількістю членів; 

• етапами життєвого циклу; 

• розподілом ролей і т.д [2] 

Накопичена дослідниками соціологічна інформація свідчить про те, що найбільш поширеними причинами 

розлучень є алкоголізм, несхожість характерів, зрада чи створення іншої сім’ї. Серед мотивів розлучень, які 

проаналізовані в працях вітчизняних соціологів А.Г. Харчева, М.С. Мацковского, Л.І. Чуйко, В.І. Чуйко, В.І. Лисенко, 

одне з провідних місць займає вживання алкоголю чи наркоманія одного з подружжя, конфлікти та скандали, погані 

стосунки між подружжям, зрада чоловіка чи дружини і їх втручання у стосунки між подружжям, зрада чоловіка чи 

дружини, сексуальна несумісність. Звертає на себе увага і той факт, що в переважній більшості випадків ініціатором 

розлучень стає жінка. Ще Л.У. Чуйко констатувала той факт що ініціатором розлучень в переважній більшості (понад 

60%) виступають дружини. Перевага жіночної ініціативи складається за рахунок розлучень якраз в сім’ях з дітьми 

(близько 70%), а в сім’ях без дітей число розлучень за ініціативою чоловіків та дружин приблизно однакове. Чоловіча 

ініціатива перевалює в сім’ях, де вік подружжя перевищує 40 років. Діти в цих сім’ях найчастіше вже повнолітні, 

тому відповідальність за них не утримує батьків від розлучення. Чоловіки старше 40 років мають більше шансів на 

повторний шлюб, ніж жінки. Друга дружини цих чоловіків зазвичай набагато молодше, ніж вони самі і їх колишня 

дружина.  

Стосовно ранніх шлюбів, то вони виявляються менш життєстійкими, ніж звичайні. Це, безперечно, 

стимулюється соціальною та громадянською незрілістю подружжя, їх легковажним ставленням до родини, а також 

великою кількістю вимушених шлюбів, внаслідок вагітності й народження дитини. 

Формуванню неповних сімей значною мірою також сприяє непропорційне зростання смертності чоловіків, 

що спостерігається в останнє десятиліття.  

Також у всіх вікових групах вдівці-чоловіки мають більший шанс одружитися знову, аніж вдови-жінки. 

Необхідно відмітити, що вдівці складають більшість одиноких батьків у власне «батьківських» сім’ях. В Україні 

налічується 2 млн. сімей, де діти виховуються однією матір’ю,питома вага «батьківських» сімей незначна – усього 

приблизно 1%. [4, с. 175-195] 
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За період незалежності доля позашлюбних народжень зросла майже вдвічі. Це пояснюється як і все більшою 

розповсюдженостю незареєстрованих шлюбів, так і зростанням вагітностей у наймолодших вікових групах, які, 

частіше з все, є незапланованими і небажаними.  

Можна виокремити  3 категорії жінок, які вирішили народити дитину без чоловіка: 

• матері,які народили дитину без чоловіка свідомо; 

• матері, які народили дитину без чоловіка вимушено; 

• матері, які всиновили дитину без чоловіка. 

А.Р. Міхеєва, аналізуючи проблематику позашлюбного материнства, виокремлює : 

• позашлюбні народження внаслідок розпаду громадянського шлюбу; 

• позашлюбні народження, не орієнтовані на спільне життя з батьком дитини; 

• позашлюбні народження в стабільному співмешканні; 

• народження, котрі стали позашлюбними внаслідок овдовіння чи розлучення під час вагітності жінки. [4, 

с. 220-225] 

Отже, сім’я – найважливіший соціальний інститут людського суспільства. Вона завжди виступає моделлю 

конкретного історичного періоду розвитку суспільства, відображає його моральні й духовні суперечності. В сім’ї 

закладаються основи особистості, засвоюються головні цінності людського спілкування, формується базис ставлення 

людини до світу. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

Фіксуючи основні принципи демократичного устрою громадянського суспільства, Організація Об’єднаних 

Націй у 1975 році прийняла Декларацію про права інвалідів. У цьому документі зазначено, що інвалід - будь-яка 

особа, яка не може самостійно забезпечити повністю чи частково потреби нормального особистого та (чи 

соціального) життя у зв’язку з наявністю недоліку, вродженого чи набутого, її фізичними та розумовими 

можливостями. 

Упродовж останніх 20 років у більшості країн Європи замість терміну «інвалід» вживають вираз «людина з 

функціональними обмеженнями» або «людина з обмеженими можливостями». В українській літературі також 

поширеними є поняття «людина з особливими потребами», «неповносправна людина».  

У рекомендаціях 44-ої сесії Парламенту Асамблеї Ради Європи від 5 травня 1992 року інвалідність визначено 

як обмеження в можливостях, зумовлені фізичними, психологічними, сенсорними, соціальними, культурними, 

законодавчими бар’єрами, що не дають змоги людині, яка має інвалідність, бути інтегрованою до суспільства і брати 

участь в житті сім’ї чи суспільства на таких самих засадах, що й інші члени суспільства. Тому суспільство 

зобов’язане адаптувати наявні в ньому стандарти до особливих потреб людей, які мають інвалідність, щоб вони 

могли жити належним життям. 

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), слід розмежовувати: 

- дефект як втрату психічної, фізіологічної / анатомічної структури чи функції або відхилення від 

неї; 

- інвалідність як обмеження чи відсутність (внаслідок дефекту) здатності здійснювати ту чи іншу 

діяльність таким чином чи в таких межах, які вважаються нормальними для людини; 

- непрацездатність як стан обмеженості конкретного індивіда, спричинений дефектом чи 

інвалідністю, що перешкоджає чи позбавляє його можливості виконувати роль, визнану цим індивідом нормальною, 

залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних чинників; непрацездатність визначається стосунками між 

людиною, що функціональну обмеженість, та навколишнім середовищем і виявляється при зіткненні  інвалідів з 

фізичними і соціальними бар’єрами, які перешкоджають їхньому користуванню різними сферами життя, доступними 

іншим членам суспільства. 

Ефективним шляхом забезпечення доступу до якісної освіти молоді з обмеженими фізичними можливостями 

виступає реалізація варіативних моделей соціальної адаптації в умовах інклюзивного освітнього простору. 

Найважливішою умовою моделі інклюзивної освіти є не тільки розроблення методології розвитку та змісту 

інноваційного освітньо-виховного середовища, але й наявність грамотної системи соціального-педагогічного 
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супроводу, що охоплює розроблення індивідуальних програм навчання та корекції, а також роботу із соціальним 

середовищем студента з обмеженими фізичними можливостями. 

Особливості процесу адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями полягають у тому, що під 

час життєдіяльності вони стикаються з необхідністю активного  пристосування до різних елементів соціального 

середовища, а саме: соціально-психологічних, культурних, професійних, побутових та інших. Початком процесу 

соціальної адаптації для цієї категорії студентів найчастіше стає усвідомлення того факту, що попередньо засвоєні 

соціальні стереотипи не забезпечують досягнення цілей, тому актуальним стає переосмислення поведінки відповідно 

до вимог нових соціальних умов або нового для адаптанта соціального середовища.  

Дослідники вирізняють чотири стадії процесу адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями 

до нового для них соціального середовища: 

         1. початкова, коли студенти з обмеженими фізичними можливостями        усвідомлюють, як вони 

повинні поводитися у новому для них соціальному середовищі, але ще не готові визнати і прийняти систему 

цінностей нового середовища, а тому прагнуть дотримуватися колишньої системи цінностей; 

         2. стадія терпимості, коли студенти з обмеженими фізичними можливостями і нове соціальне 

оточення проявляють взаємну терпимість до системи цінностей і зразків поведінки один одного; 

         3. акомодації, тобто визнання і ухвалення студентами з обмеженими фізичними можливостями 

основних елементів системи цінностей нового середовища за одночасного визнання деяких цінностей студентів з 

обмеженими фізичними можливостями групою, новим соціальним середовищем; 

       4.  асиміляції, тобто повний збіг системи цінностей студентів з обмеженими фізичними можливостями, 

групи і середовища. 

Таким чином, бажання «бути таким як усі», спонукає студентів з обмеженими фізичними можливостями 

здоров’я максимально зануритися в освітній процес, здолати всі бар’єри. Проте має місце низка причин, що 

впливають на процес соціальної адаптації. 

Перелік причин соціально-психологічного характеру охоплю негативну або низьку самооцінку, відсутність 

стійкої довіри до світу, сприйняття оточення як ворожого. Це виявляється в агресивності, конфліктності, замкнутості. 

У студентів з обмеженими фізичними можливостями можуть проявлятись афективні вади первинного або вторинного 

порядку: агресивність, імпульсивність, почуття тривоги, гніву, невпевненості в собі. Коло проблем таких студентів 

доповнюється порушеннями психічних пізнавальних процесів, заниженою самооцінкою, заниженим рівнем домагань 

тощо. 

Це також постає причиною як внутрішньо особистісного, так і міжособистісного конфлікту під час навчання 

у вищому навчальному закладі. 

Важливу роль у процесі соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями відіграє 

ефективність особистісного впливу викладача на студентів. Освіта для таких студентів має розглядатися насамперед 

як партнерське співробітництво між ними в викладачами. Це потребує глибокого індивідуального підходу до 

кожного студента з обмеженими фізичними можливостями, щоб визначити його можливості у засвоєнні тих знань і 

умінь, які пропонує вищий навчальний заклад. Лише під час бесіди, партнерського діалогічного спілкування з такими 

студентами можливо виявити приховані недоліки у знаннях, відкрити можливість зміцнити слабшу ланку та 

розставити правильні акценти щодо спрямованості навчання. 

Слід враховувати, що для студентів з обмеженими фізичними можливостями сам процес навчання, за умови 

грамотної організації, має реабілітаційний характер, оскільки сприяє поверненню сенсу життя, позбавленню 

психологічних проблем, пристосуванню до навколишнього середовища. Дослідники вирізняють ряд компенсаторних 

функцій, зумовлених залученістю в освітнє середовище вищої школи: 

- відновлення повноцінності, життєво важливих функцій; 

- відтворення втрачених можливостей; 

- відновлення чи поліпшення психологічного стану, самопочуття; 

- поліпшення настрою; 

- позбавлення негативних рис характеру, емоцій, переживань таких, як агресія, закомплексованість, розпач, 

страх; 

- максимальне позбавлення психологічних фізичних проблем; 

- поштовх у прояві своїх здібностей, переключення уваги людини-інваліда з фізичного каліцтва на власні 

здібності; 

- відновлення, відтворення соціальних взаємозв’язків і взаємовідносин, їх налагодження; 

- відновлення статусу; допомога, підтримка з відновлення, відтворення якостей і рис особистості; 

- соціальне відродження людини. 

Для студентської молоді з числа інвалідів важливим є не стільки зміст процесу виховання (адже серед 

студентів з обмеженими фізичними можливостями загалом не помічено значних проблем з дисципліною), скільки 

створення певних педагогічних умов, які б полегшували процес навчання, зокрема: 

- комплексність та системність у вирішенні освітньо - виховних завдань; 

- диференційований підхід до студентів з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням 

специфіки хвороби, патологічного стану, психологічної чи соціальної проблеми, яка може трапитися у 

повсякденному житті і в процесі навчання інваліда; 

- уникнення надмірного акцентування уваги на вадах фізичного розвитку; завданням інклюзії є 

навчання людини примирення із власним статусом, мінімізація наслідків інвалідності і максимальна орієнтація на 

продуктивне життя у суспільстві; 

- партнерська, діалогічна форма взаємодії, емоційна причетність до навчального процесу, 

вироблення адаптованих (залежно від типу нозології) методик викладання дисциплін, урізноманітнення джерел 

отримання інформації, поєднання індивідуальних та групових форм роботи; 
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- дотримання принципу рефлексивності, запобігання синдрому професійного вигорання у 

викладачів та кураторів, надання психологічного розвантаження, супервізії. 

Загалом, успішну соціальну адаптацію студентів з обмеженими фізичними можливостями можна розглядати 

як їх включеність: у нове соціальне середовище; у нову систему відносин, за загальної мінімізації соціальних 

наслідків інвалідності; у навчально-виховний процес, орієнтований на здобуття фахових знань. 

Під соціально-педагогічними умовами  соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними 

можливостями розуміємо сукупність певних обставин, що спеціально створюються у середовищі вищого навчального 

закладу та забезпечують: 

- орієнтацію особистості студента на гуманістичні та смисло-життєві цінності; 

- компетентний підхід як єдиний соціально-педагогічний континуум, який забезпечує критеріальну 

основу результативності всіх педагогічних зусиль; 

- соціально-педагогічний супровід та психологічну підтримку студентів з обмеженими фізичними 

можливостями за принципами «рівний-рівному» (студент-студент) та «ділове партнерство» (викладач-студент); 

- активізацію адаптивного потенціалу особистості; 

- взаємодію та взаємне пристосування студентів та освітньо- виховного середовища вищого 

навчального закладу; 

- засвоєння і прийняття студентами з інвалідністю цінностей, норм та правил вищої школи; 

- мінімізацію соціальних наслідків інвалідності, інтеграцію особистості у групу однокурсників та 

соціальне й освітнє середовище ВНЗ; 

- засвоєння нових форм соціальної взаємодії, корекцію моделі батьківської поведінки; 

- визначення цілей життєдіяльності майбутнього фахівця; 

- рефлексію та супервізію упродовж періоду соціальної адаптації. 

Зважаючи на те, що у ВНЗ розвиток вирішення соціально-педагогічних проблем студентів з особливими 

потребами відбувається в межах навчально-виховного процесу, то цілком закономірно є те, що суб’єктами цього 

процесу виступають соціальний педагог, куратор академічної групи (на якого покладається відповідальність за 

забезпечення соціальної адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ, виховна робота, організаційна та ін.), викладачі 

(нерозривність процесу навчання і виховання передбачає роботу зв студентами на аудиторних заняттях під час 

вивчення фахових дисциплін), корекційний педагог (залучення таких спеціалістів є епізодичним у викладка, коли 

студент потребує корекційної допомоги або для підвищення рівня знань викладацького складу з питань організації 

роботи зі студентами з різним рівнем розвитку здоров’я), психологи, тьютори, батьки, представники громадських 

організацій та ін. 

Підкреслимо, що сьогодні, коли у більшості вищих навчальних закладів України ще немає фахівця – 

соціального педагога, значна кількість функцій, пов’язаних із упровадженням інтегрованого навчання виконується 

кураторами академічних груп. Так, на куратора покладається відповідальність за формування студентського 

колективу, що в умовах інтегрованого навчання має певні особливості та складності. Куратор має враховувати 

особливості розвитку студентів з інвалідністю, нозології їх захворювань, визначити перспективи розвитку колективу 

й шляхи компенсації дефекту студента груповою взаємодією. Контроль, що повинен здійснювати куратор, 

відбувається не тільки на аудиторних заняттях, але й позааудиторній діяльності, яка відіграє особливо важливе 

значення в процесі розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами. 

Отже, необхідність вирішення соціально-педагогічних проблем зумовлює потребу у налагоджені взаємодії 

між суб’єктами виховання у ВНЗ. При чому, подолання проблем студентської молоді з інвалідністю має бути 

важливим завданням соціально-педагогічної діяльності ВНЗ. Відбуватися це має шляхом розвитку про соціальних 

якостей студентів із особливими потребами, соціальне виховання студентської молоді, організоване фахівцями 

соціально-педагогічної сфери, за умови впровадження загальнодержавної системи соціального виховання в цілому.      

 

Список використаної літератури: 

1. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика). К.: Каравела, 2016 – 368 с. 

2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. 

3. Качан Л. Через професію – до соціальної реабілітації // Соціальний захист. – 2003. - № 11. – С.9-11 

4. Соціальна робота. В 3ч.  - Ч.2. Теорії та методики соціальної роботи / За ред. Т.В. Семигіної, І.М. 

Григи. – К.: Києво – Могилянська академія, 2004 

5. Ще один крок до суспільства рівних можливостей // Соціальний захист. – 2004. – №2. – С.7 – 10. 

 

 

Лавренюк Григорій Петрович, 

студент І курсу спеціальності «Соціальна 

робота» ОС – магістр Житомирського 

економіко-гуманітарного інституту ВНЗ 

«Університет «Україна» 

 

ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ЯВИЩА «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ» 

У сучасному світі торгівля людьми  є одним з найбільш брутальних та масових порушень прав і свобод 

людини. 

Глобалізація в світовому масштабі, зростаюча взаємозалежність та взаємопов’язаність держав, 

нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих регіонів світу спричинили небачене до цього часу 

поширення наприкінці XX ст. такого ганебного і антигуманного явища як торгівля людьми. 
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Існує багато причин торгівлі людьми. Ці причини є комплексними  та  взаємопов’язаними. Якщо розглядати 

торгівлю людьми як світовий ринок,  то  жертви  торгівлі  становитимуть  пропозицію,  а  корумповані роботодавці 

чи сексуальні експлуататори представляють попит.  Пропозиції  жертв  торгівлі сприяють  чимало  чинників, зокрема  

бідність,  привабливість  уявного  кращого  життя  за кордоном, слабкі соціальні та економічні  структури,  

безробіття,  організована    злочинність,    насильство  проти  жінок  та  дітей, дискримінація  жінок,  корумпованість  

влади,  політична нестабільність,  збройні  конфлікти,  а  також  такі  культурні традиції,  як  традиційне  рабство.  

Зростанню попиту на торгівлю людьми сприяють такі чинники,  як  сексуальна  індустрія та  зростаюча  

потреба  в експлуататорській праці. Сексуальний туризм та дитяча  порнографія стали індустріями, які широко відомі 

в усьому світі, розповсюджуються  через  такі  технології,  як  Інтернет.  Торгівлі людьми також сприяє світовий 

попит на дешеву та нелегальну робочу  силу.  Бідність  та  відсутність  економічних  можливостей робить жінок та 

дітей потенційними жертвами торгівців людьми, пов’язаними  з  міжнародними  злочинними  організаціями.  Хоча 

переважно  жінки  та  діти  стають  особливо  вразливими потенційними жертвами   сексуальної    індустрії, проте   

торгівля людьми не  обмежується  сексуальною  експлуатацією. [3, с.18-33]. Торгівля  людьми  також включає у себе 

осіб, які постраждали від «примусових» шлюбів або яких було продано на ринку праці, наприклад,  на  виробництва,  

сільськогосподарські  плантації  та принизливу хатню роботу. Зовнішні причини торгівлі:   

1.  Недієву  систему  протидії  торгівлі  людьми  у світі    (відкриття  кордонів,    спрощення    можливості    

для  подорожування;    невідповідність  міжнародної  нормативно-правової   бази щодо   запобігання торгівлі   

людьми   та   захисту  потерпілих  осіб  реальним  умовам, брак механізмів  реалізації  законів;   корумпованість    

відповідальних  органів,  які забезпечують  дотримання  законності;  неузгодженість міграційної  політики  з реаліями 

ринку праці в  країнах; лояльне законодавство до занять проституцією у багатьох країнах світу; формування  

міжнародних    кримінальних  об’єднань;  інтернаціоналізація тіньової економіки).  

2.  Попит  на  торгівлю  людьми    (обумовлений існуванням  попиту  на  низькооплачувану  працю  та  

комерційну сексуальну  експлуатацію,  особливо  на  експлуатацію  дітей; працю  у  галузях,  де  основне  населення    

не    хоче    працювати  через  низку  причин,  зокрема  через небезпечні умови праці).  

3.  Наявність  можливостей  для  торгівців  людьми  (фінансові  винагороди    за    торгівлю   людьми;   

безкарність    за  вчинення    злочинів,  мінімальний  ризик  настання  негативних наслідків  для  самих  торгівців;  

відсутність  справедливості  для потерпілих  та  потенційних  жертв,  яка  дає  змогу  торгівцям маніпулювати своєю 

безкарністю).  

4.  Пропозиція,    наявність    потенційних    жертв  (бідність  та  економічна нерівність між  країнами  та 

регіонами; обмеження  пропозиції    щодо    працевлаштування    всередині  своїх    країн;    наявність  війн    чи    

збройних    конфліктів;  відсутність   реєстрації   при   народженні, легального статусу та громадянства  значної  

частини  населення,  особливо національних меншин). [2, с.108-126]. 

Внутрішні передумови торгівлі людьми:  

1.  Економічні  (економічна  нестабільність  у  державі; наявність тіньової   економіки;   деформація   у   

сфері   розподілу  благ;  порушення  принципів  соціальної  справедливості; соціальна нерівність у країні; високий 

рівень безробіття у країні; обмеженість можливостей працевлаштування;   низький   рівень  матеріальних  доходів  

населення; низький рівень життя більшої частини населення, перш за все молоді; несприятливі побутові умови; 

матеріальна зацікавленість).  

2.  Соціальні    (склад  сім’ї  –  реструктурованість, багатодітність  тощо;  розлучення;  стосунки  в  сім’ї  –  

відсутня батьківська  опіка  над  дітьми;  наявність  насильства    в    сім’ї;  авторитарна  поведінка  батьків,  жорстоке  

поводження    та  занедбаність часто  з боку батьків, членів родини або оточення; очікування фінансової допомоги від 

одного  з членів сім’ї; виїзд членів  родини  за  кордон;  девіантна  поведінка    батьків    –  вживання   алкоголю,   

наркотичних   речовин    та  залежність від них,  кримінальна  діяльність;  низький  рівень  освіти;  слабкі професійні 

навички).  

3.  Психологічні    (викривлення  моральних  цінностей значної  частини  населення    та    їхня    деформація,  

що  обумовлено    низкою    причин:  неблагополуччя  у  родині; бездоглядність або надмірно жорсткий контроль, 

який провокує протест,  незалежно  від  статків  родини;  порушення    емоційних  контактів    з    членами    родини;    

недоліки  статево-рольового виховання;  несформованість  позитивного  образу  «Я»;  система цінностей  у  

батьківській  сім’ї;  відсутність  духовних  принципів; бажання ствердитись за рахунок іншого; кризовий стан, у 

якому знаходяться  українські  громадяни  та який призвів до  зниження самозахисту, погіршення психологічного 

самопочуття людей).  

4.  Інформаційні    (погана    обізнаність    українських  громадян    щодо  можливостей  працевлаштування  

та перебування  за  кордоном  та  їх  наслідки;  публікації багатообіцяючої  реклами  в  пресі  та  «агітація»;  низька 

обізнаність  щодо  прав  людини;  соціальні  стереотипи виховання).  

5.  Правові  (відсутність  належної  системи  захисту потерпілих; недостатня  захищеність  українських  

громадян  від  рук «торгівців  людьми»  як  в  Україні,    так    і    за    її  межами; недостатнє покарання злочинців). [1, 

с.25-38]. 

З приведеного вище випливає, що торгівля людьми – це сукупність таких ознак: вербування, перевезення, 

передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у 

військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до 

заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, 

використання шантажу, погроз, насильства. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

На нинішньому етапі формування в Україні громадянського суспільства важливе місце посідає проблема 

виховання громадянина України здатного жити у правовій державі, орієнтуватися в соціумі, реалізовувати свої права 

та задовольняти інтереси. Саме тому сьогодні багато науковців, викладачів, вчителів звертаються до проблеми 

формування соціально-правової компетентності особистості, розглядаючи це поняття у контексті необхідності 

оволодіння не лише достатнім об’ємом правових знань, але і моральними цінностями, і соціальним досвідом. По суті, 

мова йде про нове інтегроване поняття, яке, на нашу думку, у науковому розрізі слід розглядати на різних рівнях: на 

особистісному, що передбачає її наявність у кожної людини, формування протягом всього життя і реалізацію у 

взаємовідносинах особистості з соціумом; на професійному, що передбачає цілеспрямоване формування соціально-

правової компетентності у процесі професійної підготовки фахівців для компетентного розв’язання соціально-

правових задач.  

Тобто соціально-правова компетентність може трактуватися і у широкому (особистісному), і у вузькому 

(професійному) значеннях. Виходячи з цього, далі перейдемо до визначення сутності та змісту соціально-правової 

компетентності саме з позицій особистісного підходу до розгляду даного поняття. Так, у працях Н. Євпалової, 

С. Кожевнікова, Л. Мостовщикова, Н. Щербакова, Н. Галустяна, С. Жевакіна соціально-правова компетентність 

особистості розглядається через призму правосвідомості, правової активності та соціальної поведінки людини [2]. 

При такому підході під соціально-правовою компетентністю розуміється здатність людини при вирішенні проблем 

взаємодії з суспільством ефективно вирішувати їх в межах правового поля, на основі актуалізації знань і досвіду в цій 

галузі життєдіяльності. Регулятором соціально-правового впливу виступає ступінь розвитку правосвідомості людини, 

рівень включення правових норм у систему цінностей особистості [1, с. 18].  

На думку Т. Волох, процес становлення і розвитку соціально-правової компетентності починається з 

моменту входження людини в суспільство і триває протягом усього її життя. При цьому на різних етапах життя 

людини, в різних життєвих ситуаціях, в її діях може домінувати одна складова (наприклад, в дитячому віці домінує 

соціальна компетентність дитини), але в більшості випадків вони виступають в нерозривній єдності [1, с. 18]. 

Відмітимо, що у підлітковому і юнацькому віці завдання соціально-правової грамотності вирішуються, в 

першу чергу, в загальноосвітній школі: 1) системою вивчення в середніх навчальних закладах суспільствознавчих 

предметів; 2) системою позаурочної роботи в школі із соціально-правового виховання. Взагалі, завдання розвитку 

соціально-правової компетентності у шкільному віці (базовий рівень освіти) полягають у поетапному формуванні 

основ ключової соціально-правової компетентності, необхідної для вирішення відповідних проблем, що виникають у 

будь-яких видах майбутньої життєдіяльності особистості. 

Cтановлення основ соціально-правової компетентності в межах базової середньої освіти передбачає: 

• формування ціннісно-усвідомленого ставлення: до дотримання соціально-правових норм поведінки, до 

прав і обов'язків громадянина своєї країни, до законів своєї держави, до свого громадянського статусу, до способу 

життя і традицій інших народів; 

• формування когнітивної орієнтаційної основи – базових суспільствознавчих знань, достатніх для адаптації 

школяра в сучасному світі; знань про основні види науково-популярних та довідкових джерел соціально-правових 

знань, про способи отримання і засвоєння інформації з цих джерел; 

• набуття досвіду вирішення соціально-правових ситуацій: уміння виділяти соціально-правовий компонент в 

особистісно-значущих життєвих проблемах; реально оцінювати рівень своєї соціально-правової компетентності; 

самостійно вирішувати соціально-правові проблеми, адекватні рівню компетентності особистості, або, в разі, якщо 

ситуація перевищує рівень компетентності особистості, правильно планувати і здійснювати дії щодо їх вирішення за 

допомогою оволодіння додатковою інформацією; за допомогою компетентних органів (досвід на рівні учнівського 

моделювання), або самостійного оволодіння новими способами комунікативної діяльності;  

• набуття досвіду: комунікативного спілкування в навколишньому соціумі, в тому числі – міжнаціонального 

спілкування; досвіду (на рівні навчального моделювання) поведінки в конфліктних ситуаціях і ситуаціях, що 

загрожують здоров'ю та життю особи; досвіду саморегуляції поведінки в суспільстві.  

Відмітимо, що після закладання цих основ подальше формування соціально-правової компетентності 

людини відбувається або стихійно у процесі життєдіяльності, або під час отримання професійної освіти. Зокрема, у 

межах університетської освіти набуття загальної соціально-правової компетентності передбачає: поглиблення та 

систематизацію правових знань, норм та механізмів соціально-правового захисту у різних ситуаціях життєдіяльності 

та професійної практики; оволодіння уміннями виявляти соціально-правові проблеми та реально оцінювати власні 
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можливості щодо їх вирішення; набуття здатності вирішувати соціально-правові проблеми самостійно або за 

допомогою компетентних органів; набуття досвіду нормативного спілкування в соціумі (у суспільстві, державі, у 

навчальних, трудових колективах, громадських організаціях і т. д.); вмінь регуляції своєї поведінки в суспільстві; 

досвіду (на рівні навчального моделювання) запобігання конфліктам, досвіду поведінки в ситуаціях, що загрожують 

здоров'ю та життю, як власному, так і інших людей.  

Сучасні дослідники приходять до висновку, що наявність правової культури особистості, яка включає 

правову свідомість та правову поведінку, передбачає існування соціально-правової компетентності у будь-якій її 

діяльності. При цьому виняткова значущість цього утворення у цілісній особистісній структурі пов’язана 

з її функцією регуляції процесу пізнання, поведінки, комунікації, оцінки тощо. Наведемо також 

складові соціально-правової компетентності особистості, які виділяє О. Ткачук: 1) соціальне пізнання світу через 

формування правової компетентності (правові освіченість, позиція та досвід); 2) можливість проявити активну 

життєву позицію; 3) правова соціалізація (усвідомлення і прийняття соціальних цінностей, які знаходять своє 

відбиття в праві) [3, с. 93].  

Підсумуємо, що сформована соціально-правова компетентність особистості забезпечує ефективність її 

взаємодії з соціальним середовищем, успішну самореалізацію та соціалізацію в сучасних умовах, реалізацію прав у 

процесі життєздійснення, захищеність особистості, набуття соціально-правового досвіду.  
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. ЧИ У ВСЬОМУ ВИННЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ? 

Актуальність теми: Сучасний світ називають  жорстоким та агресивним, забуваючи про те, що агресія є 

одним з основних факторів виживання біологічних видів. Чи справді засоби масової інформації настільки впливові, 

щоб керувати психічними процесами людини? 

«В селі Малинівка  батько зарубав власну дочку сокирою», «В Гощанському районі чоловік вбив дружину 

через недосолену їжу», «Житель Немирова спотворив дівчину через те, що вона відмовила йому в коханні», «В селі 

Петриківка 17-річний хлопець завдав 5 ножових поранень своєму 14-річному брату через комп'ютерну гру »,« В 

Чернігові чоловік облив бензином цивільну дружину і підпалив її »,« В Калинівці брат відрубав голову 16-річній 

сестрі ». 

Такими заголовками зустрічають нас нині засоби масової інформації, що інформують читачів про сучасні 

реалії. «Ще 20-30 років тому, інформація про якийсь жоррстокий злочин викликала у оточуючих справжній шок. 

Сьогодні суспільство швидко «перетравлює» такі новини. Люди стали більш «толерантними», звикли до проявів 

агресії. В чому ж причина значного зростання агресії серед людей в усьому світі? 

Однією з причин зростання агресії в сучасному суспільстві дослідники вважають сучасні «моделі героїв», які 

створені і впроваджуються ЗМІ в свідомість людей,  як зразок для наслідування. 

Спостережуване в даний час зростання числа злочинів, пов'язаних з насильством, особливо серед дітей та 

підлітків, змушує замислитись над тим, які соціальні умови ведуть до цього. 

Можливо, зростанню насильства сприяє посилення індивідуалізму і матеріалізму в суспільстві? Або 

причиною є прірва між могутністю багатства і безсиллям бідності, яка все більш поглиблюється? А може, настирливе 

смакування сцен насильства в «виробах» масової культури веде до такого результату? Останнє припущення виникає 

тому, що сплеск фізичного насильства по часу співпав з почастішанням появи в ЗМІ, особливо на телебаченні, 

кривавих сцен. Чи є спостережуваний зв'язок просто випадковим збігом обставин? Які результати натуралістичного 

зображення насильства в кіно і на телебаченні? 

Численні дослідження агресивної поведінки, її придбання і модифікації провів канадський психолог Альберт 

Бандура (Albert Bandura) в рамках соціально-когнітивної теорії. Цей підхід передбачає, що моделювання впливає на 

«научіння» в основному через його інформативну функцію. Іншими словами, спостерігаючи зразок, учні набувають 

символічні образи моделюємої діяльності, яка є прототипом для відповідної або невідповідної поведінки. Такий 

процес, названий А. Бандурою «навчання через спостереження», регулюється чотирма взаємопов'язаними 

компонентами: 

увагу (розуміння моделі): людина стежить за поведінкою моделі і точно сприймає цю поведінку; 

процеси збереження (запам'ятовування моделі): поведінка моделі, що спостерігалась раніше, зберігається 

людиною в довгостроковій пам'яті; 

моторно-репродуктивні процеси (переніс пам'яті в поведінку): людина переводить закодовані в символах 

спогади про поведінку моделі в нову форму своєї поведінки; 

мотиваційні процеси: якщо потенційно присутнє позитивне підкріплення (зовнішнє, непряме або 

самопідкріплення), людина засвоює модель поведінки. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_8_23
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Очевидно, що не кожне «навчання» через спостереження веде до соціально прийнятних результатів. Дійсно, 

людина може навчитися небажаним і навіть антигромадським формам поведінки за допомогою тих же процесів, які 

сприяють розвитку співпраці, співпереживання, альтруїзму і навичок ефективного вирішення проблем. 

Зараз телебачення міцно увійшло в побут наших сучасників. У середньостатистичної сім'ї він працює до 

семи годин в день. Які типи соціальної поведінки моделюються в ці години? 

Американський психолог Джордж Гербнер (George Gerbner) з Пенсільванського університету, починаючи з 

1967 року вивчав сітку мовлення телебачення США. Що ж було виявлено? Дві з кожних трьох програм містили 

сюжети насильства ( «дії фізичного примусу, що супроводжуються погрозами побиття чи вбивства, або побиття чи 

вбивства як такі»). Таким чином, до моменту закінчення середньої школи дитина переглядає по телебаченню близько 

8 тис. сцен з вбивствами і 100 тис. інших дій із застосуванням насильства. 

Розмірковуючи з приводу своїх досліджень, Дж. Гербнер зауважує: 

«В історії людства бували й кровожерливі епохи, але жодна з них не була до такої міри просякнута образами 

насильства, як наша. І хто знає, куди нас понесе цей жахливий потік зримого насильства, який просочується в кожен 

будинок через мерехтливі екрани телевізорів у вигляді сцен бездоганно зрежисованої жорстокості ». 

Чи імітують екранні глядачі моделі поведінки? В опитуванні, проведеному серед в'язнів тюрем США, кожні 

дев'ять з десяти допускали, що телевізійні програми про злочинний світ можуть навчити новим кримінальним 

трюкам, а кожні четверо з десяти зізналися, що намагалися скоїти злочини, побачені колись на екрані телевізора. 

Яких же висновків приходять вчені, які займаються вивченням цієї проблеми? 

Починаючи з лабораторних досліджень, зроблених А. Бандурою і його колегами в 60-х роках, було зібрано 

значну кількість даних про вплив телевізійного насильства на соціальну поведінку. Ці праці показують, що тривала 

експозиція насильства по телебаченню може: збільшувати агресивність поведінки глядачів; зменшувати фактори, що 

стримують агресію; притупляти чутливість до агресії; формувати у глядачів образ соціальної реальності, не цілком 

адекватний дійсності. Зупинимося детальніше на цих впливах. 

Найбільше число фактів, що свідчать, що насильство, демонстроване на екрані, сприяє агресивній поведінці, 

отримано в результаті лабораторних досліджень. Зазвичай випробуваним пропонували для перегляду фрагменти 

програм або з демонстрацією насильства, або збуджуючих, але без показу насильства. Потім їм надавали можливість 

висловити агресію по відношенню до іншої людини. Найчастіше це робилося за допомогою регульованого 

електричного розряду, який, як вони знали, буде болючим. Зазвичай дослідники виявляли, що випробовувані, які 

дивилися програму, яка показує насильство, діяли агресивніше, ніж ті, хто бачив просто збудливу програму. 

Хоча таке дослідження дуже наочне, воно має і деякі обмеження. Так, вчені відзначають, що вплив на 

піддослідних побаченої сцени насильства зберігається протягом короткого проміжку часу. Крім того, дії, за 

допомогою яких експериментатор пропонує завдати шкоди іншій людині (натискання кнопки електричного розряду), 

далекі від реального життя. Отже, постає запитання, наскільки істотна для повсякденного життя інформація про 

вплив телебачення і «агресивних» фільмів, отримана за допомогою цих досліджень? 

Відповіддю на це питання може служити лонгитюдное статистичне дослідження, проведене Іроном (Егоn) і 

його колегами, які в 1960 році обстежили школярів третього року навчання (875 хлопчиків і дівчаток) в невеликому 

містечку північної частини штату Нью-Йорк. Були вивчені деякі поведінкові і особистісні характеристики цих дітей, 

а також зібрані дані про їхніх батьків і домашнє оточення. На цьому початковому етапі дослідження було 

встановлено, що восьмирічні діти, які віддають перевагу телевізійним програмам з елементами насильства, значилися 

в школі серед найбільш агресивних. 

Через десять років вчені повторно обстежили 427 дітей цієї групи з метою виявлення зв'язку між кількістю і 

змістом телевізійних програм, які вони дивилися у віці восьми років, і тим, наскільки агресивними вони стали. Було 

виявлено, що часте спостереження насильства в дитинстві визначило агресивність у віці 18 років. Іншими словами, 

спостерігалася стабільна агресивна поведінка протягом десяти років. Фактично єдиним провісником чоловічої агресії 

у віці 18 років (навіть після контролю на ворожість по іншим факторам) був ступінь насильства в тих телевізійних 

програмах, які любили дивитися діти. 

У 1987 році Ірон і його колеги оприлюднили дані ще одного дослідження - 400 індивідумів з тієї ж групи, 

яким на той час було приблизно по 30 років. Як і раніше, агресивна поведінка була стабільною протягом усього 

минулого часу. Ті, хто був агресивний в дитинстві, до 30 років мали не тільки неприємності з законом, а й проявляли 

жорстокість по відношенню до своїх дружин і дітей. Більш того, вченими був виявлений стійкий зв'язок між 

кількістю програм з елементами насильства, які діти дивилися в восьмирічному віці, і ймовірністю того, що вони 

здійснять серйозні злочини, ставши дорослими. Проведені експерименти викликали стурбованість громадськості і 

змусили звернути увагу на цю проблему Головне медичне управління США. Була проведена серія нових досліджень, 

які підтвердили попередній висновок: спостереження насильства викликає агресію. 

Але…  Не тільки телебачення впливає на рівень агресивності. Адже тисячі років тому телебачення не було, а 

агресія в усі часи була невід'ємною частиною життя суспільства і особистості. Сучасні вчені стверджують, що агресія 

не тільки володіє величезною енергетичною силою, але і є заразливою. Багато людей на словах відкидають агресію, а 

в реальному житті застосовують її повсякчасно. Агре́сія у людей — фізична або вербальна поведінка людини, 

спрямована на пошкодження або руйнування. Найбільш частими проявами агресії є конфліктність, негативне 

оцінювання загрози, лихослів'я, застосування фізичної сили і тиск на людину. Існують так звані приховані форми 

агресії, тобто відхід від конфлікту, самогубство, пасивне ставлення до ситуації. Якщо говорити про цілі агресії, то це 

може бути не тільки заподіяння страждань, але і використання агресії як інструмент досягнення поставленої мети.  

Факторами агресивної поведінки виступає сукупність причин і умов, що ініціюють агресію або визначають її 

характер і окремі риси. У сучасній літературі простежується тенденція, відповідно до якої багато дослідників 

відмовляються від абсолютизації якогось одного фактора, який би детермінував людську агресію. Переважним стає 

підхід, згідно з яким надається перевага багатофакторному розумінню причин агресії і врахуванню її різних 

детермінантів. Серед факторів агресивної поведінки розглядаються наступні: 
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1. Соціально-психологічні чинники, тобто ті,що формуються на рівні соціальних груп і мають вплив на 

агресивність індивіда; 

2. Мікросоціальні фактори, які визначається характеристиками батьківської сім'ї (її складу, якості виховання, 

сприятливими або несприятливими умовами виховання), самого індивіда (соціальне і майнове становище, рівень 

освіти, трудовий статус), особливостями міжособистісної взаємодії (формальний, неформальний статус індивіда, міра 

індивідуальної адаптації, комунікативні переваги і ін.). Проагресивними факторами серед перерахованих, як правило, 

визнаються: вживання батьками алкоголю, наркотиків, негативне виховання дитини, недостатній рівень його 

соціалізації, вплив антисоціального середовища, особливості виховання та соціалізації у хлопчиків у порівнянні з 

дівчатками і т.д. 

3. Макросоціальні чинники, що забезпечують зв'язок агресії з найбільш загальними тенденціями розвитку 

популяції в цілому (соціальними, економічними, демографічними процесами). Передбачається, що на 

макросоціальному рівні важливу роль у розвитку агресивності грають різні групові атрибуції. Наприклад, вважається 

встановленим, що упереджені люди схильні приписувати погані наміри членам тієї групи, до якої самі відчувають 

неприязнь. Цей процес отримав назву «упереджена атрибуція ворожості» і, як вказують деякі дослідники, він грає 

важливу роль у формуванні расової та міжнаціональної ненависті. 

4. Особистісно-психологічні чинники, тобто якості особистості, що формуються в процесі соціалізації на 

рівні окремого індивіда і так чи інакше пов'язані з його агресивністю. До таких можуть бути зараховані когнітивні, 

емоційні, вольові, якості особистості, особливості її несвідомої сфери. 

5. Біолого-психологічні чинники, тобто такі, що формуються в процесі онтогенезу (індивідуального розвитку 

людського організму) і визначають поведінку індивіда на біологічному рівні. До них відносяться генетичні, 

гормональні, нейромедіаторні, нейроанатомічні і статеві чинники. Дослідження показали, що якщо порівнювати 

чоловіків і жінок, то перші демонструють вищі рівні прямої, а останні - непрямої, тобто не вираженою в фізичних 

діях агресії. 

Самі по собі перераховані чинники агресивної поведінки не є фатальними, тобто не вказують на неминучість 

прояву агресії індивідом. Прямо чи опосередковано вони проявляють свій вплив лише в певному контексті, 

наприклад, в конкретній ситуації, в констеляції обставин і умов, що створюють специфічні відносини між агресором і 

жертвою. Такі ситуації (події в навколишньому середовищі, зовнішні обставини) діють не самі по собі, а тільки в 

тому випадку, якщо індивід, виходячи з власного життєвого досвіду, стереотипів, своїх переконань і установок, 

інтерпретує їх як загрозу своїй безпеці. 

Агресія може як посилюватися, так і придушуватися за рахунок тих аспектів ситуації, які впливають на 

ступінь і характер особистісної самосвідомості. Коли людина погоджує свої вчинки з реакцією потенційної жертви 

або представників правопорядку, говорять про публічну самосвідомість; коли людина зосереджена переважно на 

власних думках і переживаннях - говорять про приватну самосвідомість. Будь-який з двох зазначених типів 

особистісної самосвідомості сприяє зниженню ймовірності прояву агресивних реакцій. 

Таким чином, роблячи висновок, можна сказати, що у кожного з нас в характері присутня агресивність. У 

когось вона має оборонні, доброякісні форми, у когось, можливо, вже перейшла і в деструктивну, злоякісну область. 

Але як би то не було, як істота розумна, людина має механізми запобігання появі агресії і контролю над нею. 

Доклавши певних зусиль, людство має реальні можливості зробити певні висновки і повернути свою агресію в 

конструктивне русло. 
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СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І МОРАЛЬНОСТЬ У  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ 

Постановка проблеми. Основна мета професійної освіти - це підготовка компетентного кваліфікованого 

працівника відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, відповідального, який вільно володіє 

професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності. Це гарантує здатність випускника ПТНЗ до ефективної 

роботи на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної 

мобільності, що забезпечує задоволення потреб особистості у здобутті вищої професійної освіти [1].  

Пріоритетним напрямком досягнення цієї мети в нових соціально-економічних умовах є компетентнісно-

орієнтований підхід до підготовки кваліфікованих кадрів. Європейським співтовариством виділено вісім ключових 
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компетенцій, що визначають професійну підготовку фахівців на основі соціальної, комунікативної, соціально-

інформаційної, когнітивної, спеціальної, культурної, підприємницької, математичної та природничо-наукової 

компетенції. 

В нових соціальних умовах особливої актуальності набуває проблема формування загальнокультурних 

компетенцій та її важливої складової - соціальної компетенції як інтегрального компоненту якості підготовки 

фахівців, що забезпечують активний вплив на міжособистісні відносини в соціумі [3].  

Аналіз попередніх досліджень. З аспектів формування соціальної компетенції учнів проведено ряд 

досліджень. Обґрунтовано необхідність оптимізації професійної підготовки у навчальних закладах (А.Н.Андриянчик, 

К.Х.Махметова, С.А.Смирнова та ін). У ряді досліджень виявлено фактори впливу психолого-педагогічних 

особливостей на динаміку професійного самовизначення учнів ПТНЗ (А.Б.Каганов, Т.В.Кудрявцев). Досліджувалися 

основні напрямки розвитку мотиваційної сфери молоді (К. І. Божович, Р.С.Вайсман, Р.Х.Шакуров та ін). 

В останні роки виконано ряд докторських дисертацій (С.Е.Родіонов, А.М.Кочнєв, Н.П.Пучков та ін), 

присвячених проблемі компетентнісного підходу, а також кандидатських дисертаційних досліджень (С.Д.Кінаш, 

О.Е.Козлова, О.Н.Мачехина, А.С.Тарасенко, Е.С.Ткачук, О.Ю.Щербакова та ін).  

Метою нашої статті є висвітлення питання щодо соціальної компетентності і моральності у  професійно-

технічній освіті. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна компетенція - це здатність вступати в комунікативні стосунки з 

іншими людьми, орієнтуватись у соціальній ситуації і керувати нею. Вона передбачає готовність і бажання 

взаємодіяти з іншими, впевненість у собі, а також вміння поставити себе на місце іншого (емпатія, толерантність).  

Сутність компетентнісного підходу визначається сукупністю принципів, структурою і змістом професійно-

технічної освіти, організацією навчально-виховного процесу[5]. 

Соціальна компетентність має ряд складових, до яких належить і моральность, яка у професійній-

теоретичній підготовці формує професійну та моральну культуру, професійну і соціальну зрілість випускника.  

Моральна культура (моральність) - це об'єктивно свідома діяльність людини по формуванню соціально і 

професійно значущої поведінки на основі морально-світоглядних принципів буття. Формування компонентів 

моральності як фундаменту соціальної компетентності в системі професійно-технічній освіті визначається 

соціальними, виробничими, психологічними та іншими умовами і функціями соціуму[2].   

Новітні технології в соціальному середовищі передбачають особистісно-діяльнісну спрямованість навчання, 

для якої моральні аспекти і ціннісні орієнтації особистості повинні формуватися як системні соціальні компетенції.  

В останні роки в психолого-педагогічній науці всебічно вивчається професійна та моральна культура, однією 

з складових якої виступають моральні аспекти професійної, управлінської діяльності. Моральність, морально-

особистісні орієнтири все частіше розглядаються як необхідна умова ефективності професійної діяльності учнів. 

Структура соціальної компетентності - детермінована категорія, яка включає три складові: соціально-

особистісну, соціально-діяльнісну та соціально-професійну компетенції. Соціальна компетенція має структуру, 

компонентами якої є: знання, вміння, особистісні характеристики (якості особистості) і її здібності[4]. 

До основних методів формування соціальних компетенцій належать: 

- метод «золотої середини»; 

- метод професійного проектування; 

- метод діяльнісно значущих асоціацій; 

- метод рольової гармонізації; 

- метод професійної самоорганізації; 

- метод аналогів об'єктів професійної середовища; 

- метод змінної тактики; 

- метод (дидактичний) побудови робочих характеристик професії; 

- метод варіювання параметрів діяльності. 

Дані методи сприяють успішній соціальній адаптації і гідного застосування набутих професійних і 

моральних якостей[2]. 

При проектуванні системи формування соціальної компетенції учнів ПТНЗ слід виходити із сучасних теорій 

і концепцій організації навчально-виховного процесу:  

- теорії розвивального навчання;  

- концепції активізації навчально-виховного процесу;  

- особистісно-діяльнісного підходу;  

- особистісно-орієнтованої професійної освіти;  

- концепції творчого саморозвитку особистості.  

До психолого-педагогічних умов формування соціальної компетенції належать: 

- формування мотивації учнів до майбутньої соціально-професійної діяльності; 

- створення сприятливого навчального соціально-професійного середовища та позитивного емоційного 

ставлення до навчання у ПТНЗ; 

- підвищення кваліфікації викладачів; 

- спрямування діяльності педагогічного колективу на формування морального компонента соціальної 

компетенції майбутніх спеціалістів; 

- введення в навчальний план підготовки фахівців спеціального курсу, що забезпечує формування 

етичного компоненту соціальної компетенції майбутніх спеціалістів; 

-  використання сучасних засобів, форм і методів навчання; 

- облік індивідуальних особливостей майбутніх учнів ПТНЗ. 

Основу проектування системи формування соціальної компетенції та моральності складають: принцип 

професійної спрямованості, наступності, мотивації навчання та праці, гуманізації, культуровідповідності, єдності та 
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узгодженості дій навчального закладу і способу життя учня, регіоналізації, спрямованість системи на цілісний 

розвиток особистості майбутнього працівника[1]. 

Соціальна компетенція учнів ПТНЗ є вершиною соціалізації, а також дозволяє прогнозувати більш гнучку 

соціальну поведінку індивіда, комфортність перебування в суспільстві, ефективність виконання ним певних 

соціальних ролей, успішне функціонування в соціумі. 

Висновок. Таким чином, соціальна компетентність - це інтегрована властивість особистості, що виникла 

внаслідок професійної підготовки учнів ПТНЗ, при якому рівень його підготовленості до життя і діяльності в 

суспільстві на основі зазначеної структури знань, умінь, навичок і освоєних соціальних норм і ціннісних орієнтирів 

дозволяють прогнозувати і продуктивно взаємодіяти з професійним та соціальним середовищем. Це забезпечує 

комфортну і ефективну організацію виробничого процесу і розв’язання професійних завдань, бути відповідальним за 

своє соціальне благополуччя [5]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЮ СІМ’ЄЮ 

Сім’я є надзвичайно важливим соціальним інститутом в державі. Саме від цього інституту значною мірою 

залежить перспектива розвитку всього суспільства. Роль сім’ї у суспільстві незрівнянна за своєю силою ні з якими 

іншими соціальними інститутами, тому що саме в ній формується і розвивається особистість людини, відбувається 

оволодіння соціальними ролями, необхідними для безболісної адаптації індивіда в суспільстві. Сім’я виступає як 

перший виховний інститут, зв’язок з яким людина відчуває протягом усього свого життя. Саме в сім’ї закладаються 

основи моральності людини, формуються норми поведінки, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості 

особистості. Вона сприяє не тільки формуванню особистості, а і самоствердженню людини, стимулює її соціальну, 

творчу активність, розкриває індивідуальність. За статистичними даними, в Україні згідно з традиціями шлюбно-

сімейної ментальності, 88,6% населення проживає сім’ями. 

Дослідженням сім’ї як соціального інституту та явищ, пов’язаних із її функціонуванням, займалося багато 

вітчизняних та зарубіжних вчених (Ю.Азаров, М.Буянов, А.Волкова, В.Гуров, З.Зайцева, В.Постовий, 

В.Сухомлинський, А.Харчев та ін). Вивченням особливостей життєдіяльності неповних сімей займались такі вчені, як 

Н.Арістова, О.Вакуленко, Т.Гурко, А.Желєзнова, В.Захаренко, І.Звєрєва, А.Капська, І.Козубовська, І.Мигович, 

С.Толстоухова, І.Трубавіна, О.Яременко. 

Незважаючи на широкий науковий інтерес до проблеми соціальної роботи з неповними сім’ями, вона і 

сьогодні залишається надзвичайно актуальною та малодослідженою, оскільки змінюються умови, в яких функціонує 

неповна сім’я, вдосконалюються технології вирішення її проблем. Саме це і зумовило вибір теми курсової роботи – 

«Технології соціальної роботи з неповною сім’єю». 

Мета дослідження: дослідити теоретичні засади технологій соціальної роботи з неповною сім’єю, розкрити її 

зміст та визначити шляхи вдосконалення на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Об’єкт дослідження: неповна сім’я. 

Предмет дослідження: зміст соціальної роботи з неповною сім’єю. 

1. Розкрити зміст поняття «неповна сім’я», проаналізувати різновиди неповної сім’ї, виявити особливості її 

життєдіяльності. 

2. Дослідити правові аспекти соціальної роботи з неповною сім’єю. 

3. Проаналізувати зарубіжний досвід соціальної роботи з неповною сім’єю. 

4. Дослідити основні види, форми і методи соціальної роботи з сім’єю. 

5. Виявити особливості діяльності соціального працівника з неповною сім’єю. 

6. Визначити шляхи вдосконалення соціальної роботи з неповною 

Сім’я – це соціальна група, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка і жінки, їхніх дітей (власних чи 

усиновлених), інших осіб, пов’язаних з подружжям родинними зв’язками, біологічних або кровних родичів. 

Життєдіяльність сім’ї відбувається на основі спільного економічного, побутового, морального укладу та виховання 

дітей. 

Протягом останніх років сім’я переживає складний етап еволюції – від традиційної моделі до нової 

(змінюються види соціальних відносин, ролі та функціональна залежність, становище дітей). Це призводить до 

зниження народжуваності, збільшення кількості розлучень, звідси – збільшення кількості одиноких людей. За 

об’єктивним ризиком виникнення соціальної проблеми сім’ї поділяють на: 
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– конфліктні сім’ї – це подружні союзи, де потреби і інтереси їх членів перебувають у постійному протиріччі 

і систематично викликають негативні емоційні стани; 

– кризові – це подружні союзи, де протистояння потреб і інтересів носить різко виражений характер і 

стосується усіх сфер життєдіяльності сім’ї, партнери займають ворожі і непримиренні один до одного позиції 

(швидко розпадаються або постійно перебувають на межі розлучень); 

– проблемні – це сім’ї, які в силу певних обставин опиняються в складній життєвій ситуації, що може мати 

негативний вплив на стабільність даного шлюбу (тривала хвороба, засудження, незадовільні матеріальні умови): сім’ї 

одиноких матерів, неповні сім’ї, сім’ї військовослужбовців строкової служби з дітьми, сім’ї з дітьми-інвалідами або 

батьками-інвалідами, багатодітні сім’ї, сім’ї з малолітніми дітьми до трьох років, студентські сім’ї, сім’ї біженців і 

вимушені переселенці, сім’ї безробітних, які мають неповнолітніх дітей, девіантні сім’ї (сім’ї алкоголіків, наркоманів, 

правопорушників, злочинців). 

Поняття «неповні» стосується тих категорій сімей, в яких дитина неповнолітнього віку проживає з одним із 

батьків, що несе за неї повну відповідальність . На жаль, статистика враховує лише такі категорії неповних сімей, у 

яких хтось один з подружжя проживає з дитиною (дітьми) окремо від інших родичів чи з одним із своїх батьків або 

батьків колишнього чоловіка (дружини), і виключає ті випадки, коли, наприклад, з дитиною проживають і бабуся, і 

дідусь. Не фіксується також той факт, що багато батьків, які юридично перебувають у шлюбі, фактично проживають 

окремо, тобто сім’я, по суті, розділена. З іншого боку, при статистичному обліку до неповних сімей відносяться і ті 

випадки, коли одинока мати проживає разом з батьком дитини (або навпаки) чи з іншим чоловіком (жінкою). 

Неповні сім’ї потрібно класифікувати за різними ознаками: причинами, внаслідок яких вони утворились, 

статтю одного з батьків, структурою (кількістю дітей, наявністю чи відсутністю родичів, що спільно проживають з 

ними), наявністю і мірою участі другого з батьків у вихованні дитини (дітей), етапом життєвого циклу сім’ї 

(визначається як за віком одиноких батьків, так і за віком дітей), розподілом ролей . Нерідко в неповних сім’ях 

виховується по декілька дітей. Розглянемо найпоширеніші різновиди неповних сімей. 

Неповною вважається сім’я, яка утворюється внаслідок позашлюбного народження дитини (тоді 

утворюється «материнська» сім’я). Сьогодні у нашій країні 13% дітей народжують матері, які не перебувають в 

зареєстрованому шлюбі . «Материнська» сім’я (сім’я матері-одиначки) – це різновид неповної сім’ї, що виникає в разі 

народження жінкою дитини поза шлюбом. Більшість жінок зважуються на такий крок свідомо: щоб уникнути 

самотності, задовольнити потребу материнства. Основні фактори, які впливають на психологію такої сім’ї: наявність 

другого з батьків і характер відносин з ним, ставлення батьків жінки до цієї позашлюбної дитини, відносини матері і 

дитини. Відсутність батьків чи стійких зв’язків з ними обмежують сферу життєдіяльності сім’ї – турбота про бюджет 

і виховання дитини на першому місці. У цьому випадку коло спілкування обмежується старими знайомими. 

Отже, сім’я є надзвичайно важливим соціальним інститутом в державі. Саме від цього інституту значною 

мірою залежить перспектива розвитку всього суспільства. Сім’я – це соціальна група, що складається з поєднаних 

шлюбом чоловіка і жінки, їхніх дітей (власних чи усиновлених), інших осіб, пов’язаних з подружжям родинними 

зв’язками, біологічних або кровних родичів. Неповна сім’я – це сім’я, яка складається лише з одного із батьків з 

однією неповнолітньою (або декількома неповнолітніми) дитиною. Розрізняють такі різновиди неповних сімей: 

«материнська» сім’я; «батьківська» сім’я; сім’я, яка утворилась після розлучення батьків; сім’я, яка виникла в 

результаті смерті одного з членів подружжя; сім’я, яка утворилась при офіційному усиновленні (удочерінні) 

дитини; неповна розширена сім’я; сім’я, де подружжя юридично перебуває у шлюбі, а фактично мешкає окремо; 

«громадянський» шлюб. Неповні сім’ї є особливою категорією сімей, які потребують соціального захисту з боку 

держави, оскільки в них виникає багато соціальних проблем (матеріальних, соціально-психологічних, виховних) і 

простежуються певні негативні явища, пов’язані з малозабезпеченістю, порушенням традицій розподілу сімейних 

ролей, вихованням дітей, функціонуванням. 

В Україні розроблено ряд законодавчих і нормативно-правових актів які є основою для соціальної роботи з 

неповними сім’ями. До таких документів відносяться: Конституція України, Цивільний та Сімейний кодекси України, 

Закони України: «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про соціальні послуги», 

«Про попередження насильства в сім’ї», Укази Президента України: «Про першочергові заходи щодо захисту прав 

дітей», «Про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту», «Про додаткові заходи щодо посилення 

соціального захисту багатодітних і неповних сімей», Постанови Кабінету Міністрів України: «Про утворення 

Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді», «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів 

молодим сім’ям», «Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах» затверджений наказом міністерств України у справах сім’ї молоді та спорту, охорони здоров’я, праці та 

соціальної політики, освіти і науки, внутрішніх справ, транспорту і зв’язку, Державного комітету України з питань 

виконання покарань. Від виконання завдань, поставлених цими нормативними документами залежить рівень 

життєдіяльності конкретної неповної сім’ї, а відтак – благополуччя значної частини нашого суспільства. 

Проблема існування неповних сімей є актуальною не лише в Україні, але й за кордоном. Зарубіжний досвід 

соціальної роботи з неповною сім’єю є багатогранним. Стратегії надання матеріальної і соціальної допомоги 

неповним сім’ям в різних країнах відрізняються за обсягом і характером. Крім завдання із забезпечення прожиткового 

мінімуму, медичного обслуговування матері та дитини, перспективними напрямами діяльності соціальних служб є 

стратегії, спрямовані на поєднання батьківських і професійних ролей, організацію дозвілля, створення груп 

взаємодопомоги. Зарубіжний досвід соціальної роботи з неповною сім’єю, вартує детального вивчення, інтерпретації 

і осмисленого застосування на теренах України. 

Соціальна робота з неповною сім’єю – це система взаємодії соціальних органів держави і суспільства а сім’ї, 

спрямована на поліпшення матеріально-побутових умов життєдіяльності сім’ї, розширення її можливостей у 

здійсненні прав і свобод, визначених міжнародними та державними документами, забезпечення повноцінного 

фізичного, морального й духовного розвитку усіх її членів, залучення до трудового, суспільно-творчого процесу. 
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Метою соціальної роботи з неповною сім’єю є забезпечення нормальних умов для функціонування неповної сім’ї, її 

розвитку та задоволення потреб її членів. Основними принципами соціальної роботи з неповною сім’єю є: 

індивідуальний підхід, постійний контакт з сім’єю протягом тривалого періоду часу, довірливі відносини між 

працівниками служби і членами сім’ї, незвинувачення (замість нього реальна допомога, захист), повага, ділове 

співробітництво, орієнтація на розвиток на основі позитивного потенціалу сім’ї, її здатності до самодопомоги, 

гнучкість у виборі методів, підходів і засобів впливу. У роботі з неповною сім’єю реалізуються всі найважливіші 

функції діяльності соціального працівника: діагностична, прогностична, превентивна, правозахисна, соціально-

педагогічна, соціально-побутова, комунікативна, морально-гуманістична, організаційна. 

Основні форми соціальної роботи із неповними сім’ями розподіляються на: за обсягом впливу: 

індивідуальні, групові, масові; за тривалістю: одноразові заходи, постійно діючі, «пульсуючі»; за перспективою: 

розраховані на близьку перспективу, розраховані на середню перспективу, розраховані на віддалену перспективу; за 

місцем проведення: стаціонарні, виїзні, пересувні, циклічні; за ступенем самостійності учасників: групи 

самодопомоги, взаємодопомоги, допомоги сім’ям, які працюють за допомогою консультанта; за рівнем творчості: 

інформаційні, репродуктивні, тренувальні, творчі; за видом діяльності: ігрові, комунікативні, трудові, навчальні; за 

умовами здійснення: екстрені, звичайні; за характером спілкування: безпосередні, опосередковані; за метою: 

спрямовані на збір та аналіз інформації, участь у формуванні сімейної політики і завдань соціальної роботи, участь у 

реалізації сімейної політики і проведенні соціального супроводу з сім’єю, профілактику неблагополуччя та його 

рецидивів, узагальнення результатів, контроль за якістю соціально-педагогічної роботи; за складністю побудови: 

прості, складні, комплексні. 
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ПІДЛІТКОВОГО ПЕРІОДУ 

Психічний розвиток залежить не тільки від віку, але і від різноманітних шкідливих біологічних і соціально-

психологічних впливів. Відповідно, вплив патологічних факторів нерідко призводить до виникнення різних аномалій. 

В основі вікового своєрідності клініки психічних розладів дітей і підлітків лежать: 

1) різний ступінь незакінченості психічного розвитку (так зване функціональне недосконалість); 

2) бурхливий темп психологічного дозрівання; 

3) безперервність і нерівномірність розвитку. 

Більш ніж у 30% підлітків виявляється затримка статевого дозрівання. З числа підлітків, визнаних 

непридатними до строкової військової служби в мирний час, більше 40% складають особи з психічними розладами. 

Проблема порушеного розвитку найбільш актуальна стосовно підліткам з психічними розладами і стійким 

діссоціальние, агресивним, протиправною поведінкою. Серед них є високий відсоток осіб (від 50 до 98%) з 

порушеним психічним або психологічним розвитком в онтогенезі. 

Серед різноманітних форм психічних і поведінкових розладів підліткового віку найбільш частими є різноманітні 

форми порушеного розвитку (дизонтогенетические розлади): 

1) асинхронії - в термінах, циклах і темпах формування психічної (фізичного, сексуального) системи 

відзначаються парціальні явища несвоєчасності, нерівномірності і деякого неспівпадання у структуруванні: 

акселерація, негруба ретардация, соціогенні або соматогенний парціальнийнекроз інфантилізм (відставання в 

розвитку нехворобливих характеру), парціальний психічний (частіше особистісний) інфантилізм; 

2) аномалії - стану порушеного розвитку особистості, що супроводжуються дисгармонією, спотворенням і 

дисоціацією в часі, темпі і якості формування: дисгармонический психофізичний інфантилізм, відхилення у розвитку 

при вираженій особистісної патології (психопатії), органічних ураженнях головного мозку, деяких формах 

шизофренії (доманіфестний етап) , шізотіпіі, патологічному перебігу пубертатного кризу; 
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3) дефекти - випадання, пошкодження, стійка затримка або необоротне зміна як психічних функцій (афективної, 

інтелектуально-когнітивної, поведінкової), так і компонентів розвитку (психічного, фізичного і сексуального): 

затримки і пошкодження розвитку у вигляді психопатоподібних станів, змін особистості по органічного, 

шизофренічному і псевдоолігофреніческому типам, нерідко в поєднанні з фізичними, ендокрінопатіческімі, 

епілептиформними розладами або іншими соматичними порушеннями 

Виділено кілька типів психічного дизонтогенеза: 

1) затримане психічний розвиток, що в дитячому віці проявляється інфантилізмом, в юнацькому - ювенілізмом; 

2) дісгармоніческое психічний розвиток у вигляді нерівномірності структурування психічних функцій, що 

проявляється патохарактерологіческімі порушеннями, розладами особистісного та псіхонатоподобного регістру; 

3) затримка психічного розвитку у вигляді значної призупинення темпів дозрівання психіки; 

4) спотворене психічний розвиток - нерівномірність розвитку окремих психічних функцій (афективної, вольовий, 

інтелектуально-когнітивної, поведінкової, психофізичної і психосексуальной); 

5) дефіцітарную психічний розвиток - нестача або відсутність необхідного функціонування одного або декількох 

психічних компонентів, що зумовлено як соціогенними (депріваціонного тип розладів), так і ендогенними 

причинами; 

6) диссоциированное психічний розвиток - багатовимірність порушення часу і темпу розвитку, а також 

розшарування, змінність формування окремих структур психічної, поведінкової, фізичної та сексуальної сфер; 

7) пошкоджене психічний розвиток - зміна темпу і часу дозрівання в результаті якого-небудь патологічного 

процесу. 

Проблема дизонтогенетических психічних і поведінкових розладів має не тільки клінічне, а й велике соціальне 

значення. Це пов'язано з тим, що різноманітні аномалії розвитку представляють свого роду предиспозицию до 

формування різного роду залежної поведінки (алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, ігроманії і т.д.). Тому до 

організації медичної допомоги таким підліткам залучаються фахівці різного профілю. 

Роль вікового фактора в розвитку і клінічному оформленні психічних розладів доведена численними 

дослідженнями і визначається тим, що в цей час ми маємо справу не зі звичайним віковим відрізком, а з періодом, 

найбільш значним і відповідальним для формування особистості, періодом бурхливого псіхоендокрінного дозрівання, 

в якому " перебудова охоплює в цілому всі органи і системи, призводить до психічного і статевого дозрівання, зміни 

фізіологічних і біохімічних процесів і нерідко до пубертатного кризу ". Основу цього кризу становить незакінчене, 

дуже інтенсивне і нерівномірне дозрівання органів і систем, що обумовлює підвищену реактивність і крихкість 

нервово-психічної організації, порушення характеру і темпу статевого дозрівання, що може стати джерелом 

патологічного формування психіки з усіма витікаючими з цього соціальними наслідками. Встановлено, що чим більш 

нерівномірно, дисгармонійно або асинхронно протікає пубертат, тим імовірніше його участь у патогенезі психічних 

розладів.  

Роль пубертатного кризу в розвитку психічної патології може бути різною - від Преципітуючих (тобто 

підштовхує розвиток хвороби, що почалася ще в дитинстві), патопластіческой до причинного, етнопатогенетіческой. 

Саме в цей період починаються або загострюються хронічні психічні хвороби, виникають декомпенсації ранніх 

резидуально-органічних станів, відбувається бурхливе формування психопатій і психопатоподібних станів, 

почастішання психогенних реакцій, починаються психогенні і невротичні розвитку особистості, виявляються 

епілепсія та ін. 

У перебігу пубертатного періоду традиційно виділяють дві фази: 

• "негативна" (12-15 років) - фаза дезорганізації, вираженої психічної нестабільності - найбільш значима для 

виявлення або початку психічних розладів; 

• "позитивна" (16-18 років) - фаза стабілізації і гармонізації. 

При патології може відбуватися зсув фаз у часі, порушуватися темп, масивність, вираженість підліткових 

психологічних проявів. 

У патології, в залежності від ряду факторів, у тому числі нозологічної форми, клінічна характеристика кожної з 

фаз і їх тривалість, як правило, значно змінюються. Наприклад, при затримках розвитку негативна фаза, будучи 

пролонгованої, може захоплювати не тільки весь період, що відповідає в нормі позитивній фазі, але і продовжуватися 

після 18 років. Навпаки, раннє і різке виявлення психологічної кризову симптоматики при тривалій відсутності 

тенденції до гармонізації психіки позначають як "хронічний криз дозрівання". Звертає на себе увагу, що при 

патологічному протіканні негативної фази навіть в позитивній середовищі значно посилюється ризик 

антигромадської поведінки, здійснення кримінальних вчинків. Це, мабуть, пов'язано з тим, що період, найбільш 

важливий для формування адаптаційних здібностей, протікає спотворено, в результаті виникає соціальна 

інадаптірованность. У період пубертату можуть починатися або загострюватися хронічні психічні захворювання 

(шизофренія, епілепсія та ін.). 

Девіантна протікання пубертатного кризу вже саме по собі може проявлятися як психічна 

патологія.Найчастіше зустрічаються три варіанти: 

1) психологічний криз дозрівання, який вичерпується тільки кількісним посиленням властивих цьому віку 

психологічних особливостей і протиріч, відрізняється парциальностью відхилень, диспропорціями психічного 

дозрівання; 

2) дисгармонический пубертатний криз, який вичерпується особистісними порушеннями по психопатичного і 

психопатоподібних типам. Відповідно, психологічний криз дозрівання тут виражений більш значно, як і порушення 

поведінки (аж до делінквентних форм), і особистісні (патохарактерологические, психопатичні) реакції, і соціальна 

дезадаптація; 

3) патологічний пубертатний криз, при якому окрім психічних розладів особистісного регістра у вигляді 

пубертатної психопатології (патологічні фантазії, пубертатна астенія, надцінні освіти, невротичні та неврозоподібні 

синдроми, афективні порушення, розлади потягів, гебоідного стану) спостерігаються наступні розлади: 
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а) карикатурне і труднокоррігіруемое прагнення до самоствердження за допомогою механізмів 

псевдокомпенсации; 

б) спотворення підліткової емоційності, аж до ступеня псіхоестетіческой пропорції (за Е. Кречмеру) у вигляді 

сполучення сенситивности з черствістю і жорстокістю; 

в) опозиційність, аж до ворожості; 

г) вкрай непримиренний максималізм в оцінках і рішеннях; 

д) тенденція до утворення моноідеістіческіх комплексів, надцінний характер захоплень, пошук "абсолютних" 

істин і сверхідеалов; 

е) схильність до патологічного індукування; 

ж) завзята схильність до рефлексії. 

Виділення станів, що протікають як патологічний пубертатний криз, принципово важливо і для більш повного 

розуміння вікової динаміки різних нозологічних форм, і для уточнення ролі пубертатного кризу в генезі психічних 

розладів, і для більш адекватної та повної систематики пубертатної психопатології, і для вирішення правових питань. 

Серед психічних розладів підліткового віку крім негативно-дезонтогенетіческіх синдромів виділяють також 

синдроми продуктивно-дизонтогенетические, патогенетичну основу яких складають механізми вивільнення 

онтогенетически більш ранніх форм нервово-психічного реагування з-під субордінірующего впливу пізніше 

сформованих функціональних систем мозку, а також механізм фіксації незрілих типів реакцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

Демографічна ситуація у ХХІ ст. характеризується збільшенням частки людей похилого віку в соціальній 

структурі суспільства. Питання соціальної роботи з людьми похилого віку і, зокрема, проблема соціальної допомоги 

літнім людям в закладах соціального обслуговування, перебувають у центрі уваги громадськості. Результати 

різноманітних соціологічних досліджень свідчать про тенденцію зростання кількості людей похилого віку та їх 

дискримінацію. У зв’язку з цим, все більшої актуальності набуває соціальна робота з цією групою населення. Для 

повноцінного функціонування в суспільстві люди похилого віку часто потребують захисту, підтримки та піклування. 

Саме тому необхідно вдосконалювати систему соціального захисту людей похилого віку, розробляти нові методи, 

методики та технології роботи з такою категорією клієнтів соціальної роботи та успішно впроваджувати їх у 

відповідних закладах соціального обслуговування [2]. 

До державних закладів, які надають соціальні послуги людям похилого віку і тим самим забезпечують 

процес їх підтримки в суспільстві є: територіальні центи соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 

геріатричні пансіонати. До недержавних закладів ми можемо віднести громадські організації, благодійні фонди.  

Дивлячись на стрімкий розвиток соціальної підтримки непрацездатної частини населення, у державі почали 

розвиватися Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які, окрім відділень 

соціальної допомоги вдома, включали в себе ще й відділення соціально-медичних послуг, відділення соціально-

побутової адаптації, відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги тощо. На 

сьогоднішній день, практично у кожному місті і районі функціонують Територіальні центри соціального 

обслуговування, які опікуються громадянами непрацездатного віку. 

За останніми даними, якщо в 2008 році на Землі проживало близько 506 мільйонів осіб віком 65 років і 

старше, то до 2040 року їх кількість зросте до 1,3 мільярда. При цьому частка людей похилого віку в чисельності 

світового населення зросте із 7% до 14%. При цьому дослідники зазначають, що нині з 25 країн світу із найстарішим 

населенням 23 містяться в Європі. Вони прогнозують, що до 2040 року кожен четвертий європеєць буде доросліше 65 

років, а кожен сьомий – доросліше за 75. Така статистика говорить про те, що і система надання соціальних послуг у 

територіальних центрах повинна вдосконалюватись відповідно до даної демографічної ситуації. 

Зважаючи на зростання кількості людей похилого віку та негативне відношення до них держави та 

суспільства в цілому, одним із головних завдань діяльності Територіальних центрів стало забезпечення такої 

соціальної допомоги, за якої людина мала б змогу підтримувати звичні обов’язки, функції, види діяльності та якісні 

стосунки з оточуючим середовищем [1]. 

Основними завданнями територіального центру є: виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з 

числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, 

затвердженому МОЗ; формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх 
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індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); забезпечення якісного соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями 

всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою 

сприяння в здійсненні соціального обслуговування [2]. 

Узагальнюючи вищевикладений матеріал, ми дійшли висновку, що сьогодні спостерігається постійне 

зростання частки літніх людей як в Україні так і у світі стає впливовою соціально-демографічною тенденцією, 

відповідно зростає також кількість людей, які потребують соціальної допомоги. Логічно, що державні та недержавні 

організації самостійно не в змозі повноцінно забезпечити таку допомогу. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Останнім часом в Україні активно стимулюється благодійна та волонтерська діяльність, які визнані на 

державному рівні, та знайшли своє підтвердження в законах України „Про благодійництво та благодійні організації”, 

„Про соціальні послуги”, „Про волонтерську діяльність” та ін. Відомо, що у соціально-педагогічній сфері працюють 

волонтери з числа учнівської та студентської молоді, які під час роботи набувають знань, умінь та професійних 

навичок [1]. 

Залучення та пропаганда серед студентської молоді суспільно-корисної діяльності, що ґрунтується на 

загальнолюдських принципах рівності, поваги, довіри, гуманізму мотивується бажанням та невід’ємною потребою 

активної участі в організації власного життя і сприяє формуванню рис соціальної зрілості, суспільної компетентності, 

особистої відповідальності, благодійності й активності студентів вищих навчальних закладів [2]. 

Залучення студентів до освоєння своєї майбутньої професійної діяльності може, з одного боку, зміцнювати 

професійну мотивацію, а з іншого – слугувати зразком для побудови власної життєвої стратегії. У цьому зв’язку 

надзвичайно важливо, щоб студенти були залученими у спеціально організовану роботу. Такою роботою може бути 

волонтерська діяльність студентів під час навчання у вищому навчальному закладі.  

Зважимо на те, що волонтерська робота студентів під час навчання у вищому навчальному закладі є як раз 

однією із важливих форм участі студентів у громадському житті як провідного напряму соціалізації, або соціального 

виховання особистості, та одним із засобів набуття умінь й навичок професійної діяльності.  

Вияв специфіки соціалізації студентів у волонтерській роботі є актуальною проблемою не лише науки, а й 

сфери практичної діяльності. Відомо, що соціалізація особистості – багатогранний і водночас складний процес, який 

включає соціально-педагогічні (виховання і самовиховання; об’єктивні умови життєдіяльності, соціальні інститути) 

впливи, які виділяються у поглядах і поведінці студентів, та виступають у сукупності, забезпечуючи як 

безпосередній, так і опосередкований вплив на особистість студента. При цьому вищий навчальний заклад як 

соціальний інститут виступає важливим фактором мікросередовища, індивідуалізує процес соціалізації й відіграє у 

ньому пріоритетну роль [1]. 

Участь людини у волонтерському русі розглядається науковцями як елемент її особистісного розвитку, 

набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулювання ініціативи та творчості. Тому особливою 

рисою волонтерського руху є самовиховання, саморозвиток та самореалізація волонтерів та добровільних помічників 

через доброчинну неприбуткову та вмотивовану діяльність, яка носить суспільно-корисний характер [2]. В процесі 

такої діяльності студенти набувають знання про соціальні проблеми суспільства, розуміють принципи, сфери та 

шляхи допомоги людям і собі. Тобто формується громадянин, здатний взяти на себе відповідальність за процеси, що 

протікають в суспільстві. 

Волонтерська робота як складова частина процесу соціалізації дає можливість майбутньому фахівцю 

включитися до всієї сукупності соціальних ролей, норм і поведінкових стереотипів суспільства; ознайомлює із 

загальною культурою й специфічними субкультурами певного соціуму. Вона сприяє розвитку різних соціальних 

ролей шляхом примірювання їх на себе, порівнювання, відповідного вибору: аніматора (організатора, модератора, 

координатора діяльності з розробки, створення, реалізації різноманітних соціальних проектів); соціального 

організатора, менеджера, завдання якого – бачити реальну мету, планувати етапи її досягнення, проводити 

моніторинг процесу змін і оцінку результатів; залучати громадян до розвитку, навчання засобами сучасних 

технологій; ініціювати участь дітей та дорослих у доброчинних справах; упроваджувати різноманітні масові форми 

соціальної роботи, як, наприклад, благодійні акції, фестивалі; представляти інтереси громади в органах влади; вести 

переговори, встановлювати ділові стосунки; педагога (ця роль вимагає сформованості таких якостей, як: емпатія 

(співпереживання), повага (прийняття тих, хто навчається), щирість (відкритий прояв своїх почуттів), конкретність 
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комунікації (точний опис почуттів і переживань); консультанта для встановлення довірливих стосунків із клієнтом, а 

також інтерпретації даних соціального та персонального характеру, домовленості щодо мети послуг, які надаються, 

досягнення змін у когнітивній, емоційній та поведінковій сферах клієнта, наставника, посередника, експерта [1]. 

Отже, для отримання у майбутньому компетентного спеціаліста та громадянина, – відповідального, 

соціально активного, поважаючого інших, чесного, альтруїстичного – необхідно надати можливість молодій людині 

набути цих рис в процесі суспільно-корисної діяльності рівного серед рівних. Інститутом та засобом творення такої 

людини може виступати добровільна участь студентів у волонтерському русі. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНИМИ ОСОБАМИ 

На сьогодні малодослідженими є проблеми професійної соціалізації студентів – майбутніх фахівців з 

соціальної роботи. Наукового рішення вимагають питання визначення форм і засобів підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців, ступені готовності до професійної діяльності, результативності професійної соціалізації та 

адаптації. 

Професійне становлення особистості можна розглядати як процес, що триває протягом всього життя та має 

свої особливості на кожному окремому етапі професійного шляху. На кожній стадії професійного становлення 

існують певні цілі та завдання, які відповідають суспільним вимогам, реалізуються у відповідності до власних 

потреб, інтересів, ціннісно-мотиваційних орієнтирів, особистісних властивостей тощо. 

Комплексний аналіз категорії «готовність» висвітлюється у наукових розвідках як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників. Зокрема у працях П. Атутова, А. Вайсбурга, Ю. Васильєва, В. Дорохіна, А. Кочетова, 

В. Моляко, С. Равікова.  

Виявленню особливостей готовності в різних видах діяльності присвячені роботи Б. Ананьєва, 

Ю. Васильєва, Ф. Генова, В. Дорохіна, К. Дурай-Новакова, Л. Кандибовича, Л. Карамушки, Д. Каца, О. Ковальова, 

Л. Кондрашової, В. Копоруліної, О. Лазурського, С. Максименка, О. Мороза, В. Сластьоніна, М. Сметанського, 

Р. Хмелюка, Д.  Узнадзе та інших. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в Україні та за кордоном стала предметом 

наукового розгляду О. Безпалько, Р. Вайноли, Л. Долинської, О. Карпенко, Г. Костюка, Є. Мілеряна, П. Перепилиці, 

А. Капської, С. Савицької, В. Бочарової, І. Звєрєвої, І. Миговича, В. Сидорова, Л. Тюпті, Г. Лактіонової, С. Калаур, 

І. Трубавіної, І. Пєши, М. Фірсова. 

Перед нами постає мета – виявити структуру професійної готовності майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціально виключеними особами на основі вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Аналіз вітчизняної системи підготовки соціальних працівників дає підстави зазначити, що на сьогодні 

програма підготовки покликана здійснювати фундаментальну психолого-педагогічну та науково-практичну 

підготовку соціальних працівників, забезпечувати безперервність освіти та їх фахову спрямованість. Тому однією з 

потреб професійної освіти є створення умов, які забезпечать формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до професійної роботи з різними категоріями клієнтів, в т.ч. з соціально виключеними. 

В загальному розумінні готовність до діяльності – це складна динамічна система, що характеризується 

інтелектуальними, емоційними, мотиваційними та вольовими аспектами психіки. Д.І. Узнадзе зазначає, що готовність 

до діяльності містить усвідомлені та неусвідомлені настанови, моделі ймовірної поведінки, визначення оптимальних 

засобів діяльності, оцінку своїх можливостей відповідно до майбутніх труднощів та необхідності досягнення певного 

результату [3, с. 276]. 

Науковці надавали великої уваги певним особливостям феномена готовності до професійної діяльності. Ці 

ідеї та концепції окреслились у розумінні готовності особистості як цілісного стану її підготовленості, що забезпечує 

її професійну спрямованість та обґрунтовує необхідність виконання виробничих функцій. З точки зору І. Підласого, 

«...основною функцією педагога є управління процесами навчання, виховання, розвитку і формування особистості 

вихованця. Не вчити, а спрямовувати учіння, не виховувати, а керувати процесами виховання покликаний вчитель» 

[6].  

Теоретико-методологічний аналіз наукової та фахової літератури дає змогу визначити поняття «готовність» 

як цілісну, відносно стійку, особистісну структуру, що містить комплекс взаємопов’язаних мотиваційно-ціннісних, 

когнітивно-інтелектуальних та операційно-діяльнісних парадигм неперервного професійного зростання соціального 

працівника, які забезпечують оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації у його професійній 

діяльності. В.Ананьєв акцентує увагу на тому, що готовність «починає формуватись ще до початку професійної 
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трудової діяльності, а потім розвивається разом з професійною працездатністю як потенціалом основної діяльності...» 

[5].  

Важливим є термін «соціально виключені люди». Мається на увазі, що люди ці виключені з основного 

потоку життя. У Великобританії до цієї категорії відносять правопорушників, бездомних, а у Франції та Німеччині 

сюди додають ще й безробітних та бідних, які бідують упродовж тривалого часу [1].  

Отже, соціально виключені особи – це особи, які позбавлені можливостей брати участь у загальноприйнятих 

видах діяльності. Соціальне виключення породжується тим, що людина не має доступу до загальноприйнятих 

ресурсів у суспільстві. Соціальне виключення не можна подолати, працюючи з окремим випадком, воно долається 

шляхом роботи з громадою. 

Узагальнюючи існуючі в наукових джерелах визначення даної категорії, пропонуємо власне тлумачення 

даного терміну: «соціально виключена особа» – це об’єкт соціальної роботи, який через економічні, політичні, 

релігійні, соціальні, психологічні та медичні бар’єри повністю або частково втратив зв’язки з суспільством [7, с. 10]. 

У. Лоренц зазначає, що «...соціальні працівники працюють з людьми, які є потенційно відторгнутими: 

бездомними, тими, хто є виключеним з основного потоку життя внаслідок бідності, фізичних або психічних проблем, 

що ускладнює пристосування до соціальних вимог, а також з тими, хто став жертвою нерівності у родині» [4]. 

К.М. Дурай-Новакова в структурі професійної готовності як цілісного явища (складне особистісне 

утворення, багатопланова і багаторівнева система якостей, властивостей і станів, які в своїй сукупності дозволяють 

певному суб'єкту більш чи менш успішно здійснювати діяльність) розрізняє: 

1) мотиваційний компонент (професійно значимі потреби, інтереси та мотиви професійної діяльності); 

2) орієнтаційно-пізнавально-оціночний компонент (знання та уявлення про зміст професії і вимоги до 

професійних ролей, засоби вирішення професійних завдань, самооцінка професійної підготовленості); 

3) емоційно-вольовий компонент (почуття відповідальності за результати діяльності, самоконтроль, вміння 

керувати діями, з яких складається виконання професійних обов'язків); 

4) операційно-діяльнісний компонент (мобілізація та актуалізація професійних знань, умінь та навичок, 

адаптація до вимог професійних ролей і умов діяльності); 

5) настановочно-поведінковий компонент (налаштованість на якісну роботу) [2]. 

З вищесказаного можемо зробити такі висновки: 

 – державна політика повинна спрямовуватися на вироблення нової стратегії підготовки працівників 

соціальної сфери; 

 – одним із шляхів оптимального вирішення проблеми соціальної освіти є формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної роботи;  

– існує необхідність в детальному вивченні категорії осіб соціальної роботи – соціально виключені особи; 

– існує необхідність розробки форм і методів для підготовки майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності – до роботи з соціально виключеними особами 

 –готовність до соціальної роботи дозволить майбутнім фахівцям стати спеціалістами, професіоналами 

високої кваліфікації з особистісно-моральною спрямованістю, професійно значущими якостями, які будуть 

вирішувати гострі та нагальні проблеми. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ НАСИЛЛЯ НАД ЖІНКАМИ 

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу насильство над жінкою та загалом в сім’ї не 

обговорювалось у зв’язку з домінуванням в суспільстві патріархальних поглядів. Жінки й діти були абсолютно 

безправними і повністю підпорядкованими чоловікові - голові сім'ї. Влада чоловіка підтримувалась за допомогою 

жорстокості. Культурні традиції, підтримувані релігією часто виправдовували насильство в сім'ї. 
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Проте демократичні перетворення в світі заклали основу для побудови нової політики, орієнтованої на зміну 

уявлень про сім’ю, статус в ній жінки, чоловіка і дітей. 

Анотація. Звернення уваги суспільства до проблематики насильства в сім’ї щодо жінок знайшло 

відображення у вітчизняних наукових працях, де досліджуються аспекти цього явища.  

Так, насильство над жінками в сім’ї як одну з проблем великих міст розглядають у своїх дослідженнях 

Г.Лактіонова[11] та В.Христенко; Як порушення прав людини в роботах П.Власова, 0.Кісь, К.Левченко[12], 

Т.Мельник[14,13], О.Руднєвої;[10]. Віктимологічні аспекти поведінки потерпілих від насильства в сім’ї жінок 

проаналізовано в роботах О. Бовть[3], А.Ільяшенка, В.Медведєва, Т.Лактіонової, Л.Чеханюк. Дослідження впливу 

насильства в сім’ї на психологічне здоров’ я жінок представлене у доробках А. Бови[2], І. Грабської[5], Ю. 

Онишка[15], О. Савчук[16], С.Фролової, О. Шинкаренко. 

Проблема насильства над жінкою є поширеною у соціальному просторі, а також однією з найбільш 

розповсюджених форм порушення прав людини. Насильство над жінкою вважається проблемою в кожній 

цивілізовній країні. Насилля зазнають жінки всіх вікових і соціально - економічних груп. Саме тому метою статті є 

висвітлення проблеми насильства над жінками. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, проти кожної 

п’ятої жінки світу хоч раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне насильство, отже, кожна п’ята жінка хоча б 

один раз у житті зазнає побиття або зґвалтування.  

Проте суспільство поступово прогресує, як наслідок цього ми бачимо посилення уваги до жіночих проблем. 

Про це, зокрема, свідчать визнання прав жінок як винятково важливої складової частини прав людини, розробка та 

прийняття Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (1979), проведення міжнародних та 

всесвітніх конференцій, присвячених розгляду питань становища жінки в суспільстві. В багатьох розвинених країнах 

вживаються спеціальні заходи, спрямовані на подолання гендерної нерівності.  

Шляхом до подолання гендерної нерівності прямує і Україна. З 1 січня 2006 року вступив в силу Закон 

України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків”,[9] який передбачає комплекс 

спеціальних заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків у реалізації рівних 

прав, наданих їм Конституцією і законами України. 

Нажаль загалом в світі гендерні стереотипи відіграють істотну роль у розповсюдженості насильства в сім'ї, в 

першу чергу над жінками. Під впливом цих стереотипів, як правило, знаходяться насильники-чоловіки, часто - 

жертви їх насильства та оточуючі їх особи. 

Насильники чоловічої статі, які чинять насильство в сім'ї, часто схильні підкреслювати перевагу чоловічої 

статі, особливу відповідальність чоловіка за добробут сім'ї, роль годувальника, лише завдяки якому сім'я існує. Це 

дає йому підстави вимагати від оточуючих особливої поваги, виконання всіх його примх і забаганок.  В даний час 

насильство щодо жінок є одним з основних соціальних механізмів, за допомогою якого жінок примушують займати 

підлегле становище порівняно з чоловіками. Насильство, звернене на жінку, відображає структуру підпорядкування і 

влади, всю глибину відмінностей між статями. 

Поняття «Насильство щодо жінок» за документами ООН означає будь-який акт насильства, що чиниться на 

підставі статевої ознаки, який спричиняє або може заподіяти фізичний, статевий, психологічний збиток або 

страждання жінці, а також загрози скоєння таких актів, примус або свавільне позбавлення свободи, у громадському 

чи особистому житті.[7] 

Є.Р. Ярська - Смирнова виділяє наступні відмітні особливості домашнього насильства щодо жінок: 

1. Воно являє собою повторювані в часі інциденти (патерни) множинних видів насильства (фізичного, 

сексуального, психологічного та економічного). Наявність патерну – важливий індикатор відмінності домашнього 

насильства від просто конфліктної ситуації в сім'ї. Л. Уокер у своїх дослідженнях вперше підкреслила, що для того, 

щоб сімейний конфлікт міг потрапити в категорію домашнього насильства, необхідно, щоб це повторилося хоча б 

двічі. Якщо конфлікт має локальний ізольований характер, то насильство має системну основу і складається з 

інцидентів, що слідують один за одним.   

Конфлікт звичайно має у своїй основі якусь конкретну проблему, яку можна вирішити. У «хронічної» 

ситуації насильства в сім'ї одна людина постійно контролює або намагається контролювати і управляти поведінкою і 

почуттями іншого, в результаті чого піддався насильству людина може отримати психологічні, соціальні, економічні, 

сексуальні чи фізичні шкоду, шкоду або травму .[14] 

Домашнє насильство, за зауваженням Т.А. Забєліної, - це повторюваний зі збільшенням частоти цикл 

фізичного, сексуального, словесного, емоційного і економічного образи по відношенню до своїх близьких з метою 

набуття над ними влади і контролю. 

2. Друга принципова відмінність домашнього насильства від інших агресивних актів полягає в особливостях 

відносин між об'єктом і суб'єктом насильницьких дій. На відміну від злочину, скоєного на вулиці незнайомцем, 

домашнє насильство відбувається у відносинах між близькими людьми, які включають в себе подружжя або близьких 

партнерів, колишнього подружжя, батьків, дітей, інших родичів, людей, які були заручені або збираються (збиралися) 

одружитися. З огляду на це, можна дати визначення феномену «домашнє насильство»[15] 

3. Третя особливість домашнього насильства має чіткі обриси гендерної проблеми. Найчастіше жертвами цього виду 

насильства стають саме жінки. Жінка вдається до насильства в основному після того, як сама тривалий час 

неодноразово опинялася в становищі жертви свого чоловіка або партнера. Нерідко жінки застосовують насильство 

по відношенню до чоловіків як засіб самозахисту або в цілях припинення насильства чоловіків по відношенню до їх 

самих. Лише деякі жінки систематично застосовують насильство, щоб панувати над чоловіком. Статистичні дані з 

США та Канади, складені на основі опитувань жінок і чоловіків, відомостей з судових баз даних і поліцейських 

звітів, демонструють, що жінки є жертвами агресії в 90-96% випадків домашнього насильства . Ці дані 

підтверджуються і деякими іншими відомостями. Так, наприклад, дослідження, проведені в Шотландії, показали, що 
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за статистикою правопорушень, пов'язаних зі злочинами проти своїх близьких, жінки є постраждалими в 94% 

випадків, а кривдниками - лише в 6%.[16] 

4. Говорячи про небезпеку, яку представляє собою насильство в сім'ї, і про масштаби його впливу, необхідно 

враховувати, що навіть якщо насильницькі дії спрямовані лише проти однієї людини, то всі інші члени родини все 

одно страждають від «вторинної віктимізації» це полягає в переживанні свідками насильства тих самих 

психологічних наслідків, що відчуває жертва. Особливо важкі переживання відчувають діти, що спостерігають за 

тим, як батько знущається над матір'ю. 

Н.В. Табарін виділяє так званий цикл насильства, що складається з трьох фаз: 

1. Перша фаза: чоловік стає агресивнішим, дратівливим і напруженим. Зростає кількість образ, критики та 

морального тиску. Гнів викликає що завгодно. 

2. Друга фаза: напруга наростає. Жінка починає сперечатися з ним і намагається захиститися, викликаючи в 

ньому ще більше роздратування. Він може штовхнути, жбурнути на підлогу, вдарити. Іноді чоловіки в таких 

випадках кажуть, що вони хочуть чогось навчити. 

3. Третя фаза: чоловік починає приносити вибачення і обіцяє змінитися. Зміни змушують сподіватися, що 

стосунки ще можна врятувати, і що насильство більше не повториться. Але, як правило, відносини, що 

супроводжуються насильством, розвиваються за сценарієм кола: після фази "пом'якшення" наступає новий, ще більш 

жорстокий виток. 

Причини (фактори) насильства в сім'ї поділяються на: 

- психопатичні (схильність до насильства батьків і дітей); 

- соціальні (вплив зовнішніх (соціальних) факторів: бідність, безробіття, соціальна ізоляція, низький освітній 

та культурний рівень); 

- психосоціальні (фактори насильства поділяються на структурні, ситуативні і комунікативні; комунікативні 

чинники є визначальними) 

 Найчастішими проявами насильства, від яких страждають жінки, є (в порядку зменшення): 

психологічне насильство (нецензурна лайка, картання, приниження гідності у присутності сторонніх, залякування, 

плітки); фізичне насильство (побиття, загроза для життя); сексуальне насильство; економічне насильство.[6,8] 

Види насильства: 

1.Психологічне насильство. 

На перший погляд психологічне насильство не є таким очевидним, як фізичне. Проте воно може мати не 

менш тяжкі наслідки. Образи, чіпляння, приниження руйнують самооцінку жертви, викликають пригніченість і 

почуття безсилля, можуть стати причиною самогубства. Загальновідомо, що словесне насильство передує грубим 

формам фізичного насильства і супроводжується побиттям. Важливим аспектом прояву є ізоляція жертви 

кривдником. Це виражається в тому, що він поступово руйнує її соціальне оточення і контакти, починаючи з 

батьківської сім'ї. Це відбувається не відразу, не очевидно, а шляхом поступових маніпуляцій 

В деяких випадках жінки не вважають себе жертвами насильства. Так, кожна третя з опитаних розлучених 

жінок стверджувала, що вона не стикалася з фактами насильства в сім’ї. Така відповідь була дана переважно жінками, 

що проживають у сільської місцевості. Тут можна зробити припущення, що для даної групи жінок притаманний 

консервативний, патріархальний спосіб сприйняття сімейного життя. Неусвідомлення ними різних видів агресії як 

насильства є скоріше наслідком виховання в батьківській родині, спостережень за взаємостосунками між батьками, 

прикладами покірності жінки в оточуючому середовищі, ніж відсутністю проявів насильства . 

Нерозуміння і неусвідомлення жертвою того, що вона втягнута в примусові, насильницькі відносини, 

позбавляє її можливості отримати допомогу, переосмислити своє життя і змінити його на краще. Тим більше, що 

психологічні наслідки тривалих стосунків у атмосфері словесного насильства не такі вже й малосуттєві. Передусім, 

жертва може перестати довіряти сама собі. І рівень недовіри може доходити до сумнівів у власній психічній 

повноцінності. Втрачається будь-яке бажання будь-що робити з власної ініціативи. У кращому випадку всяка 

діяльність викликає подвійне, "амбівалентне” ставлення, в гіршому - розвиваються пасивність, страх зробити вчинок. 

Жертва психологічного насильства втрачає здатність розслабитися - вона весь час очікує пастки, якоїсь халепи. Для 

неї характерне депресивне світосприйняття. Самооцінка жертви страждає. Їй важко приймати самостійні рішення, 

робити логічні висновки. Самогубство може бути одним із трагічних наслідків словесної агресії. Тому важливим 

моментом є "розпізнання" жінкою характеру усталених відносин, усвідомлення себе як жертви, а потім поступова 

зміна самооцінки. 

За допомогою психологічного насильства агресор  прагне встановити контроль по відношенню до своєї 

жертви. Цей тип насильства є найбільш поширеним і присутній практично у всіх випадках насильства в 

сім'ї. Психологічне насильство важко діагностувати. Якщо всі інші форми насильства легко визначаються(також 

окрім економічного), оскільки мають чіткі фізіологічні наслідки, то явні ознаки психологічного впливу рідко видно, а 

наслідки при цьому можуть бути надзвичайно важкими. 

2. Фізичне насильство. 

Фізичне насильство проявляється у формі погроз застосування фізичної сили (загроза вдарити, побити, 

вбити); лякаючі жести (спроба замахнутися, вдарити); умисного застосування сили, нанесення ударів (поштовхи, 

утримання силою, заподіяння сильного болю – викручування рук, погрози застосування зброї або небезпечних для 

здоров’я предметів);  у формі нанесення побиттів. Це один із найбільш поширених і небезпечних типів 

насильницьких дій. Даний тип насильства являє серйозну загрозу здоров'ю жінки. Слід зазначити що даний тип 

насильства трапляється частіше в сім’ях з низьким культурним розвитком. Жінки, які піддаються фізичного 

насильства, скоріш за все мають надмірне терпіння і готовність до багаторазового прощення кривдника. Це терпіння 

пов'язане з почуттям страху економічних ускладнень, небажанням залишати дітей без батька, жалістю до чоловіка, 

побоюванням втрати поваги суспільства. 

3. Сексуальне насильство. 
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Сексуальне насильство в сім'ї щодо жінок включає в себе секс без обопільної згоди, проти бажання, із 

застосуванням фізичної сили, погроз, залякування, насильницьке вчинення статевого акту після побоїв, секс як засіб 

приниження та образи. 

Сексуальне насильство також включає в себе такі дії, як шантаж, згвалтування, примус до статевих стосунків 

у неприйнятній для жінки формі, примус до статевих стосунків у присутності інших людей або з третіми особами, 

заподіяння болю і шкоди здоров'ю жертви вигляді дій сексуального характеру. 

4. Економічне насильство. 

Економічне насильство щодо жінки відмова в утриманні дітей; приховування доходів, трата сімейних 

грошей, самостійне прийняття більшості фінансових рішень, найсуворіший контроль витрат. Часто жінки залежні від 

чоловіків економічно в силу різних причин: народження дитини, заборони з боку чоловіка йти на роботу, безробіття, 

дискримінація на ринку праці. 

Економічний тиск є одним з найпоширеніших видів насильства. Жінки змушені регулярно просити гроші в 

чоловіка, звітувати за всі або більшу частину вироблених витрат. Вони не мають, на відміну від чоловіка грошей, які 

можуть витратити на себе. Часто економічне насильство проявляється як заборона з боку чоловіка вчитися і робити 

кар'єру, загрози залишити без засобів до існування, погані відгуки про роботу дружини, висловлювання про те, що від 

неї на роботі ніякого толку, відмова в грошах через «погану» поведінки дружини . 

Ця форма насильства не підпадає під визначення правопорушення і дуже небезпечна. Вона створює 

передумови до безнаказанному скоєння психічного, фізичного та сексуального насильства, так як жертва стає 

залежною від свого кривдника.[17,4] 

Висновки.  Отож не всі жінки здатні й можуть зважитися на розлучення з чоловіком, від якого зазнали 

кривди. Існує чимало причин, які зупиняють жінку зробити рішучий крок: сором за своє принизливе становище; 

страх за своє майбутнє; економічна залежність; побоювання помсти з боку чоловіка; невпевненість в отриманні 

допомоги від соціальних і державних структур; страх наразитися на громадський осуд; відсутність житла тощо. 

Таким чином, жінки є досить вразливими щодо насильства через свою залежність і пасивність, нездатність захистити 

себе, а одними з основних причин насильства є нерівність становища жінок, неправильне гендерне виховання, 

низький рівень культури, саме це заважає жінкам позбутися почуття залежності й відчути себе вільною, 

рівноправною особистістю. 
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МОДЕЛЬ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

 

 Соціальна робота – це розмаїття теоретичних концепцій і практичних підходів, правових, законодавчих, 

психологічних, педагогічних, соціологічних, адміністративних та інших аспектів. Соціальна робота – це безмежний 

простір, що вміщує в собі безліч суперечливих ідей і визначних етичних принципів, технологій і послуг, людських 

якостей і людських потреб. 

 В умовах соціально-економічних змін потрібні висококваліфіковані фахівці, які зуміють реалізувати 

гуманістичний потенціал соціальної роботи, допоможуть тим хто потребує допомоги не втратити почуття власної 
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гідності та поваги оточуючих, по іншому поглянути на себе, на власне становище та знайти вихід із здавалося б 

замкненого кола особистих проблем. 

 Першою ланкою в досягненні наших цілей є соціальний робітник. 

Якщо спробувати уявити собі людину, яка володіє знаннями та навичками порадника, лікаря, адвоката, 

психолога-консультанта, кулінара та має бажання допомогти незахищеним верствам населення, то це і буде образ 

сучасного соціального робітника. 

 

 
За ініціативи тодішнього керівника Обласного 

управління соціального захисту населення Шафранського Віктора Володимировича Житомирська область була 

вибрана, як пілотний регіон впровадження передового європейського досвіду організації соціальної роботи. Протягом 

6-ти років спеціалісти соціальної сфери Житомирської області та інших областей України, працівники державних 

органів виконавчої влади проходили навчання та стажування в Швеції.  

В їх числі були: 

* Шушпан В.П. 

* Єнько О.М. 

* Іщенко І.Г. 

* Яремчук О.І. 

* Лось Н.В. та інші. 

Як результат були розробленні навчальні матеріали, видані навчальні посібники, що дозволило Проект 

українсько-шведського співробітництва  використати в підготовці і навчанні соціальних робітників на базовому рівні.  

Так на базі ЖВПУі у 2000 році була відкрита нова робітнича професія «Соціальний робітник», за основу 

підготовки взята шведська модель, як найбільш сучасна і досконала.  

Спеціалісти базового рівня, кваліфіковані робітники відповідно до закону України про соціальні послуги 

який покладено в основу державних стандартів підготовки соціальних робітників опановують необхідні в роботі 

знання та навички 

  

Згідно державним стандартам випускники повинні знати: ведення домашнього господарства, 

організацію надання комунальних, побутових послуг, норми та вимоги щодо догляду за громадянами похилого віку 

та непрацездатними, правила користування побутового обладнання, приладів, інструментів; основи дієтології і 

приготування страв, основи надання долікарської допомоги, санітарії, гігієни, правила етики та поводження з 

громадянами похилого віку, непрацездатними, правила охорони праці та безпечного ведення робіт у домашньому 

господарстві.  
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Повинні уміти: виконувати під керівництвом соціального працівника або фахівця з соціальної роботи 

комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого 

віку і зважаючи на їх немічність, інвалідність або хворобу, надавати на підставі зазначених у медичній карті 

висновків лікаря про ступінь втрати здатності до самообслуговування. Доставляти додому на замовлення їжу, харчові 

продукти, медикаменти, промислові та інші товари. Готувати звичайні страви, а також дієтичні страві за 

рекомендацією лікаря. Прибирати житлові приміщення. Здавати, одержувати і доставляти речі та предмети 

домашнього вжитку в пральні, підприємства хімічного очищення, ремонтування. Вносити за дорученням плату за 

комунальні послуги, одержувати пенсію. Вимірювати температуру, АТ, викликати лікаря, супроводжувати до 

лікувальної установи, провідувати в лікарні. Допомагати клієнтові під час проведення заходів особистої гігієни. 

Брати участь в простому ремонті житлових та допоміжних приміщень, забезпечити клієнта паливом, обробити 

присадибну ділянку, збирати врожай, тощо. 

 
 

 

 

Коли людина усвідомлює свою потребу в допомозі та послугах, вона стає клієнтом соціальної роботи. 

Кожній випадок є неповторним. 

Разом з тим, процес соціальної роботи має свою логіку і проходить такий цикл: 

 
Після проходження цього циклу можливі такі варіанти: 

1. Закінчення стосунків; 

2. Вихід на друге коло процесу; 

3. Повернення до будь-якої стадії та перегляд рішень, висновків. 
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В Україні зі складною демографічною, соціально економічною та екологічною ситуацією потреба у 

соціальній роботі велика бо за таких умов з’являється чимало людей котрі не можуть обійтися без захисту і допомоги 

з боку інших членів суспільства. Тому гостро виникає потреба в підготовці соціальних робітників, як першої ланки 

між державою і людьми які потребують соціальної допомоги. 
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АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА СТАРОСТІ В КОНТЕКСТІ НАУКИ 

З нині існуючих геронтосоціологічних теорій, що намагаються осмислити феномен старості, найбільш 

популярними є наступні: роз'єднання, активності, субкультури й вікової стратифікації, символічного інтеракціонізму. 

Всі названі теорії належать американським соціологам.  

Теорія соціального роз'єднання або соціального звільнення яку запропонували Дж. Розен й Б. Ньюгартен, Е. 

Каминг та В. Генрі є найбільш відомою в нашій країні, тому що була описана М. Д. Александровою [7].  

За даною теорією, процес старіння супроводжується неминучим відчуженням людини від суспільства, його 

соціального і економічного життя; зниженням взаємодії з іншими людьми; зменшенням соціальних ролей, що веде до 

повного соціального дистанціювання. Змушене «звільнення» від професійних обов’язків (пов’язане з виходом на 

пенсію), від багатьох сімейних обов’язків (викликаних самостійністю дорослих дітей), зниження соціальної 

активності і усамітнення (пов’язані зі смертю близьких та друзів) та інше – зменшують життєвий простір старої 

людини.  

Старість посилює індивідуальність людини, звільняючи її від зобов’язань перед суспільством - надає 

можливість звернутися до свого внутрішнього світу і підготуватися до смерті.  

Роз’єднання функціонально значиме як для самих людей похилого віку так і для інших членів суспільства, 

таким чином суспільство самовідновлюється, надаючи дорогу новим поколінням. Якщо прийняти цю теорію як 

безперечно достовірну, треба визнати, що «успішне» старіння – це спокійне сприйняття соціального відчуження, яке 

починає сама похила людина і яке схвалюється соціальними нормами. «Втрата минулих соціальних ролей в 

сукупності з погіршенням стану здоров’я веде до порушення існуючого динамічного стереотипу особистості, до 

зміни її світогляду і поведінки. Явище роз’єднання виражається у зміні мотивації, звуженні кола інтересів і 

зосередженні їх на своєму внутрішньому світі» [5]. 

В погляді зауважується на відмінностях у потребах, бажаннях, мотиваціях, виконуваних ролях похилих і 

більш молодих людей, що може актуалізувати політику сегрегації,  навіть байдужості до людей пізнього віку і 
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провокувати деструктивне переконання про не важливість похилого віку. Багато авторів піддають дану теорію 

критиці. Дослідження Шанас показало, якщо людина похилого віку здорова, має достатній рівень матеріальної 

забезпеченості, то її активність з віком не знижується. Д. Бромлей критикуючи теорію, говорить, що з віком втрата 

певних соціальних зв’язків замінюється іншими, й при зменшенні їх кількості, вони стають більш значимими і 

важливими. Зважаючи на те, що люди похилого віку мають менше соціальних обов’язків, у них є більше 

можливостей займатися улюбленою справою і проявляти активність [6]. 

Дослідження Маддокса показали, звільнення в основному відбувається у тих людей, які завжди були 

«затворниками» і така поведінка була характерна для них протягом усього життя і це не є відповіддю на старіння. 

Розглядаючи дану теорію треба виходити з того, що «роз’єднання» може відбуватися як один із варіантів життя 

людини похилого віку, але воно не є обов’язковим для усіх і проявляється індивідуально в залежності від внутрішніх 

ресурсів похилої людини, її особистісних рис, фінансової ситуації, освіти, життєвого досвіду та ін. Ця теорія не 

бездоганна в моральному відношенні. Цей підхід не сприяє виробленню соціальної політики спрямованої на 

включення похилих громадян в активне суспільне життя, захист їх від дискримінації й ейджизму, навпаки формує 

залежність людей похилого і старого віку від держави, а соціальну роботу з людьми похилого віку зводить до 

соціального обслуговування, догляду [17]. 

Отже з вище наведеного можна зробити висновок що для продовження нормального функціонування і 

розвитку суспільства старі люди повинні поступово дистанціюватися від соціальних систем і знижувати свою 

взаємодію з іншими людьми. Таке звільнення від соціальних ролей і віддалення від міжособистісних контактів надає 

їм можливість підготуватися до наступного етапу - смерті. Відповідно до теорії звільнення процес відчуження людей 

старшого віку, у соціальному аспекті, є неминучим, оскільки посади, що вони займають, у певний момент повинні 

переходити до людей більш молодих, здатних працювати більш продуктивно. Ряд критиків називають цю теорію 

найбільш нелюдською [15]. 

Передова ж наука значною мірою орієнтована на створення нового соціального образу «переможної 

старості».  

Концепція «переможної» чи благополучної старості протиставляється теорії відчуження. Вона спирається на 

принцип діяльності і активності, акцентує увагу на створенні в суспільстві і в самій людині таких умов, які б 

забезпечили оптимальне проходження процесу старіння як природного циклу життя людини. Похилі люди мають 

бути активними членами суспільства, намагаючись зберігати потреби і бажання, стиль життя і цінності, що були 

властиві для них протягом попередніх, середніх років життя [10]. 

Теорія активності є альтернативною до попередньої. Автори даної теорії Хеваюрст, Ньюгартен, Мобін 

(Havighurst, Neugarten, Mobin 1961,1968) говорять, що вступаючи в старість, люди зберігають ті ж потреби й бажання, 

що й у середньому віці, і всіляко чинять опір будь-яким намірам виключити їх із життя суспільства. Згідно даної 

теорії під благополучною старістю розуміється збереження соціальних зв’язків, соціальних ролей і підтримання 

активності середнього віку. Під емоційним благополуччям (задоволеністю життям) розуміється наявність 

позитивного образу-Я, оптимістичного настрою; задоволення своїм минулим життям і прийняття нових умов; 

отримання задоволення від активності повсякденного життя. Цей підхід активно підтримується на Заході і є базисом 

соціальної політики стосовно похилих людей, яка орієнтується на включення їх у активне суспільне життя, створення 

умов для розвитку здібностей і можливостей. У своїй крайній формі теорія активності так само не приваблива, як і 

теорія роз’єднання. На думку Я. Стюарт-Гамільтона неприємно спостерігати орди соціальних працівників, котрі 

змушують людей похилого віку «зливатися» з іншими «для їхнього власного блага» з обов’язковими прогулянками й 

т.д. Він висловлює загальну точку зору, що «теорії звільнення і активності описують оптимальні стратегії для деяких, 

але не для всіх людей, і питання яка з них краща, залежить від набору факторів, таких як фінансові обставини 

(наприклад, чи може людина дозволити собі активний образ життя?), здоров’я (наприклад, чи має людина все ще 

сили для яких-небудь хобі?) і типу особистості (наприклад, інтроверти можуть ненавидіти активний образ життя)» 

[12]. 

Можна припустити що, у нинішній період набуває поширення теорія активності, прихильники якої 

стверджують, що старіючі люди, розлучаючись зі своїми ролями, відчувають свою непотрібність в суспільстві. Тому 

для підтримки морального духу і позитивної самосвідомості їм слід не відмовлятися від активного життя, а, навпаки, 

зайнятися новою діяльністю.  

Продовжуючи виконувати активні, соціально значущі ролі і спілкуватись з оточуючими (наприклад, 

працювати неповний робочий день чи займатися добровільною громадською діяльністю), люди старшого віку 

можуть зберігати психологічний спокій. Науковці стверджують, що ступінь пристосування людей до старості 

значною мірою залежить від характеру їхньої діяльності на ранніх етапах життя. Люди, які мали емоційну і 

психологічну стійкість і активність у віці до 30-ти років, зберігають життєву енергію і після 70-ти років; якщо для 

людей у віці до 30-ти років характерними є страх і консерватизм, то вони виявляють тривогу до кінця свого життя 

[11]. 

Між цим підходом (негативним та ідеалістичним) є й проміжні оцінки старості. Вони дають наступну її 

соціокультурну характеристику. Старість - це слабкість, на відміну від сили молодості, але закон виживання сильного 

відходить у неї на другий план: у старого не забереш його «місце під сонцем». Старі люди повністю 

розпоряджаються собою і своїм дозвіллям, у них менше стресів, менше справ, відкладених на потім. Люди цього віку 

перестають виконувати суспільні функції, вони стають самі собою, набуваючи самоідентичності. У старості 

поступово приходить усвідомлення якості речей, їх значущості у власному житті, міцно утверджується цінність 

сьогоднішнього дня. 

 Відповідно до теорії субкультури (А. Роуз), культура стає стрижнем, який поєднує людей похилого віку, і 

створює особливу близькість між ними й у той же час відокремлює їх від інших вікових когорт. Причому автор теорії 

стверджує, що культура похилих людей особлива, відмінна від культури всіх інших вікових груп [16]. 
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У практичному плані А. Роуз пропонував створення селищ, житлових будинків, домів-інтернатів для 

пенсіонерів. Що стосується субкультури, то вона не є якоюсь знову створюваною культурою для похилих людей, це 

ті норми моралі й поведінки, традиції, духовні цінності, котрі засвоїло колись їхнє покоління. Вона дійсно може 

поєднувати людей у певну групу [9].  

Але розвиток культури відбувається безперервно і більшою мірою поєднує різні покоління, чим розводить 

їх. Не виправдала себе ідея створення різного роду сепаратних поселень для людей похилого віку. Але можна 

вважати, що ця ідея стала базою для створення клубів за інтересами для літніх, будинків для проживання та ін.  

Отже, теорія субкультури відносить осіб старшого віку до певної субкультури старості, яка визначається як 

сукупність своєрідних норм і цінностей, відмінних від тих, що панують у суспільстві. Причиною появи субкультури 

старості називають дискримінацію у ставленні до осіб старшого віку і відчуття ними своєї спільності. Якщо 

старіючим людям вдається завести друзів і зберегти зв'язки, що вже склалися раніше, це допоможе зберегти їм 

почуття психологічної стабільності. На думку авторів вказаної теорії, збільшення числа поселень для пенсіонерів і 

інших подібних житлових комплексів, закладів сприяло б формуванню самобутньої субкультури старих людей. 

Теорія вікової стратифікації припускає вікову диференціацію поряд із соціальною, розглядає суспільство як 

сукупність вікових груп, котрі мають обумовлені віком відмінності у здібностях, рольових функціях, правах і 

привілеях. У межах цієї теорії важливими стають проблеми суспільного статусу літніх людей, індивідуальні 

відмінності при переході із одного вікового періоду в наступний, механізми розподілу соціовікових ролей, 

взаємовідносини з іншими віковими групами. За даною теорією, з виходом на пенсію людина втрачає свій престиж, 

втрачає владу над іншими і над самою собою, тобто старість характеризується втратою контролю над ситуацією.  

Соціальна політика, що базуватиметься на даній теорії, не в змозі враховувати реальні бажання і потреби 

похилих людей [9]. 

Деякі спеціалісти вважають найбільш плодотворною теорію «вікової стратифікації», відповідно до якої 

кожне покоління людей унікальне і володіє лише йому властивим досвідом [7].   

Теорія символічного інтеракціонізму була сформульована американським соціологом і психологом 

Джорджем Мідом. Вона приваблює побудовою концепції старості на фундаменті ідей з різних галузей науки: 

геронтології, демографії, психології, медицини, теорії й методики соціальної роботи. В її основу покладена ідея 

комунікації як засобу взаємного пристосування індивідів, що є найважливішою умовою існування й розвитку 

суспільства.  

Для літньої людини це пристосування: а) до представників нових, молодих когорт; б) до «узагальнених 

інших», які в цьому випадку виступають як змінене суспільство у цілому; в) до самого стану старості, тобто до 

самого себе в новій якості. З іншого боку, суспільство повинне пристосуватися до того, що значною його частиною є 

люди старших віків, що його демографічна структура прийняла новий вид - "сивого суспільства". Якщо 

пристосувальні здатності старих вироблялися століттями, (Дж. Мід відзначав, що людське поводження взагалі має 

адаптивний характер), то суспільство з необхідністю пристосуватися до власної старості зіштовхнулося вперше й 

багато в чому виявилося до цього неготовим ні на рівні соціуму, ні на рівні індивідів. Цікавими є положення Дж. 

Міда про стадійність процесу розвитку самотності. На першій стадії, стадії рольової гри дитина ідентифікує себе з 

тим образом, котрий йому нав'язують або підказують батьки. На другій стадії, власно ігровій, підліток, спілкуючись у 

більше широкому колі, одержує можливість глянути на себе з боку. Так формується "мене" і приймаються правила 

гри. На третій стадії людина входить у певну групу, засвоює систему відносин і тим самим визначає своє місце в 

суспільній ієрархії [1]. 

Аналогічно можна розглянути формування у людини образу старості. На першій стадії, ще задовго до 

настання реальної старості, людина підспудно «приміряє» на себе образ старого, у спілкуванні з людьми старшого 

віку, з дідусем, бабусею. На наступних стадіях, засвоює правила поведінки в співтоваристві пенсіонерів, особливо в 

передпенсійному віці приймає моду цієї групи, відмовляється від колишніх звичок, засвоює прийняті правила 

поведінки старих. На останній, пенсійній стадії, вона використовує придбане на попередніх стадіях, набуває символи 

старості, адаптується до нового ставлення до себе з боку оточуючих. Важливим моментом є своєчасність вступ у 

кожну стадію. Доводиться констатувати, що існуючі соціологічні теорії старіння в основному являють собою вузькі, 

обмежені подання, що розглядають лише окремі аспекти феномена старості, при відсутності солідної теоретичної 

систематизації [3].  

Ряд дослідників роблять акцент на змінах в організаційній структурованості соціального життя похилих 

людей, виділяючи головною  тенденцію зменшення соціальних зв’язків, що обумовлена зменшенням зайнятості на 

роботі (вихід на пенсію), зменшенням кола сімейних обов’язків, зміною культурного середовища, усамітненням як 

способом життя. Все це вимагає сформованості адаптаційних соціально-психологічних механізмів, які захищають 

похилу людину від соціальних проблем, викликаних старістю а також негативних проявів особистісних вікових криз.  

Англійські психологи Дж. Адамс, Дж. Хайес й Б. Хопсон відмічають, що сучасне суспільство легко відторгає 

суб’єкта від певної соціальної групи і далі кидає його напризволяще у пошуках «нейтральної смуги» і способів 

реінтеграції в нове середовище. А. Теннеп назвав три етапи процесу переходу до кожної наступної соціальної позиції: 

сегрегація – відокремлення людини від старого оточення і розрив з минулим; транзиція – проміжний стан, «пустеля 

безстатусності»; інкорпорація – наступне включення індивіду у свою соціальну групу, але уже у новій якості. 

Успішний перехід до нової соціальної позиції характеризується особистісним ростом людини, набуттям нових 

здібностей, визначенням нових власних поведінкових стратегій, корекцією взаємин з оточуючим світом [13].  

Інші дослідники аналізують проблеми старості в контексті профілізації особистості: її стиля життя, позицій, 

соціокультурних орієнтацій. При цьому відкритість, проникнення у соціальний потік або, навпроти, тенденцію 

відвертатися від життя співвідносять з варіативністю індивідуальних реакцій.  

Люди з активною життєвою позицією відкриті до змін, намагаються самостійно вирішувати проблеми, 

пов’язані з віковими змінами, у відповідності до своїх фізичних можливостей. Люди з пасивною життєвою позицією 

намагаються перекласти відповідальність за вирішення проблем похилого віку на різні соціальні інститути. При чому 



 

 

48 

у них найчастіше в старості проявляються негативні особистісні риси, такі як незадоволеність, дратівливість, 

озлобленість та ін. котрі не були помітні в молодості [2]. 

Прибічники теорії розподілу матеріальних благ, виокремлюють людей похилого віку в певну соціальну 

страту, котра порівняно з іншими віковими групами знаходиться у несприятливому положенні, тому що 

представники «третього віку» дистанційовані від багатства, влади і престижу. Даний підхід викликає заслужену 

критику, тому що по-перше, в розвинутих країнах пенсіонери є найбільш платоспроможною групою з найбільшим 

витратним капіталом; по-друге, викладена сентенція відображує процес концентрації суспільної свідомості на 

утилітарних цілях, зневажається соціокультурна роль похилих  людей (передача досвіду, знань, умінь, традицій, 

тощо). Вікова асиметрія проявляється у суспільній свідомості наданням пріоритетів на користь молодості, що 

пов’язано з орієнтацією на молодіжні цінності (спортивні ігри, розваги, культ багатства, успіху) [5]. 

Старість у такому контексті є непривабливою. Орієнтація похилих людей на матеріальні і тілесні цінності, 

що проявляється у підтримці спортивної форми, пластичних операціях, дотриманні молодіжного стилю в одязі, 

активному способі життя і т. ін., часто збіднюють цінності людського існування на фінальному етапі життя, 

нівелюють позитивний образ респектабельної старості, престижу мудрості похилого віку. Негативне сприйняття 

старості формують і теорія найменування або «навішування ярликів», за якою старий асоціюється зі слабим, хворим, 

бідним. Деякі дослідники розглядають старість як вид соціальної девіації, що виникає у відповідь на соціальний тиск. 

Основою такого підходу є уявлення про певні норми, обмеження або ідеали розвитку особистості. Значна частина 

дослідників багато уваги приділяє поняттям часової перспективи у літньому віці. Старість характеризується 

зростанням зверненості до теперішнього часу (будь-які факти розглядаються похилу людиною як події, ритм життя 

уповільнюється) а також зверненості до минулого, що пов’язано з переоцінкою життя і згадуванням яскравих 

вражень. Р. Шейдт відмічає у похилих людей інтенсивну психологічну включеність у власне оточуюче середовище, 

яке має особисту значимість, несе смислове навантаження [14]. 

Втрата складових цього середовища сприймається похилими людьми як стресова ситуація. Реверсія 

(повернення) до минулого може усвідомлюватись з психологічної точки зору як спроба знайти точку опори, і таким 

чином нейтралізувати негативні наслідки всіляких змін сучасного життя, нав’язаних цінностей, нагромадження 

економічних і ідеологічних побудов. Більше того, феномен «повернення до минулого» є важливим елементом 

адаптації до нової ситуації, виступає стимулом до нових свідомих і відповідальних дій.  

В. Франкл пише «Минуле самий надійний вид буття. Становлячись минулими, наші можливості уже ніколи 

не зникнуть безслідно – тільки нереалізовані можливості зникають назавжди». Отже, умовою особистісного розвитку 

людини є її постійне змінення зі збереженням усього, що було досягнуто. 

В контексті теорії «соціальних естафет» соціальна динаміка представляється як передача естафети від 

покоління до покоління, трансляція певних соціальних програм, зразків поведінки. Ці зразки, безпосередньо задані 

ситуацією або вказані на рівні вербальних формулювань, можуть бути двох типів: зразки позитивні і зразки – 

заборони, котрі фіксують негативний досвід, досвід невдач, що застерігає від повторень.  

Часова тривалість соціальних стереотипованих форм досвіду скорочується, наприклад традиції можуть 

змінюватись навіть в рамках одного покоління. З інформатизацією суспільства змінюється зміст і форми знань та 

швидкість їх передачі новим поколінням. Якщо в минулі епохи образ життя похилої людини виступав як зразок 

майбутнього життя молодої людини, то для сучасності характерно засвоєння молодим поколінням нових життєвих 

звичок і традицій, що знецінює досвід представників старшого покоління і зменшує їх вплив [8]. 

Про взаємозв’язок та відповідальність поколінь говорить теорія «громадянства декількох поколінь». Згідно 

теорії, громадяни несуть колективну відповідальність за природний капітал (стан оточуючого середовища), фізичний 

капітал (інфраструктура, виробництва і обладнання), фінансовий капітал, соціальний капітал (заклади і структури), 

культурний капітал (цінності, принципи, концепції, традиції), що передаються майбутнім поколінням. Важливим є 

розгляд старості в рамках субкультурного підходу.  

Кожне покоління відрізняється своїми світоглядними традиціями, культурною ідентичністю. Л.Г. Іонін 

відмічає різноманіття сучасного репертуару культурних стилів, які не співпадають з соціально-структурними і лише 

частково співпадають з професійно-структурними поділами. Котрі можуть бути охарактеризовані за наступними 

параметрами: спосіб задоволення життєвих потреб, норми внутрігрупових стосунків; ставлення до соціального 

оточення; мова групи; культурно-просторові характеристики середовища спілкування. Культурні стилі можуть бути 

виділені за різними підставами: половими, національними, віковими.  

Останні дозволяють фіксувати як молодіжну культуру, так і старокиївський «пенсіонерський» стиль. 

Різноманітність варіантів соціальної інтерпретації феномену старості свідчить про його складність. Теоретичні 

підходи в комплексі дають розуміння старості як цілісного етапу людського життя, рівноцінного в співвідношенні з 

іншими етапами розвитку, котрий характеризується особливою психологічною динамікою і соціокультурною 

забарвленістю. 
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ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Релігія відіграє важливу роль в житті кожного суспільства, вона виступає як мезофактор соціалізації. В 

межах релігійних віровчень формувались єдині зразки почуттів, думок, поведінки людей, завдяки чому релігія 

виступала як могутній засіб упорядкування і збереження традицій та звичаїв. На сучасному етапі в Україні процес 

соціалізації особистості, зокрема релігійної відбувається під впливом глобалізації культури, що має як позитивні, так 

і негативні наслідки. За останні роки роль релігії, в нашому суспільстві, значно зросла, а тому є потреба у 

використанні її духовного потенціалу з метою покращення морально-психологічного клімату, формування певного 

духовного ідеалу, який визначає поведінку і діяльність людини у будь-якій життєвій ситуації. 

Проаналізувавши останні дослідження, можна визначити, що вивченню релігійної соціалізації присвячені 

праці як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема В. Докаш, який досліджує проблеми соціалізації віруючої 

особистості в сучасному суспільстві; М. Пірен вивчає духовні цінності громадянського суспільства і релігійну 

соціалізацію особистості; Л. Суятінова визначає вплив релігії на процес соціалізації особистості.  

Метою статті є вивчення релігійної соціалізації та її ролі у розвитку підростаючої особистості. 

Релігійні організації є важливим інститутом для соціалізації підростаючого покоління . У процесі звільнення 

суспільства від впливу релігії,  її значення змінювалося і в житті суспільства, і в соціалізації молоді. Проте в 

сучасному світі роль релігії залишається важливою, вона різна в залежності від країни і віросповідання та у деяких 

країнах її вплив став зростати. 

У молодіжному середовищі процеси проявляються в трьох, як мінімум, тенденціях. По-перше, зростає 

релігійність. Збільшилося число юних віруючих, різко зросла кількість хрещень, вінчань, число учасників різних 

релігійних обрядів. По-друге, партії християнського і особливо ісламського толку серед своїх послідовників мають 

чимало молодих людей, а в організованих ними масових заходах бере участь відносно багато підлітків. По-третє, 

серед юнацтва і навіть підлітків зростає інтерес до релігії, який проявляється по-різному, в тому числі і у відвідуванні 

занять в недільних школах, факультативів з історії релігії [1, с. 22].  

Релігійна соціалізація передбачає засвоєння особистістю релігійних цінностей і норм, а особливість впливу 

релігійної інституції на соціалізацію особистості полягає у формуванні релігійного світогляду та картини світу 

особистості через включення її у групу віруючих з певними релігійними нормами. Соціалізація віруючої особи 

відбувається специфічно, як поєднання конфесійної культури та системи суспільних цінностей, що формує так звану 

серединну лінію поведінки. Як зазначає Л. Суятінова, то соціалізація є діалектично цілісним процесом розвитку і 

саморозвитку і постає як єдність двох суперечностей, а саме засвоєння умов середовища, адаптація до них та 

індивідуальна активність людини в різних сферах діяльності [4, с. 87]. Між тим, релігійна соціалізація впливає на 

формування свідомості та самосвідомості, зобов'язань перед суспільством, сім'єю, близькими, самим собою. 

Науковці до засобів впливу релігії на соціалізацію підростаючого покоління відносять: обстановку в церкві, 

богослужіння і обряди, причастя, сповідь, відпущення гріхів, благословення, заповіді. Застосовуються і засоби 

покарання: позбавлення благословення, спокутування гріхів, прокляття. Методиками релігійного впливу і 
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самовиховання є молитва, дотримання посту, покаяння, обітниця. Важливе значення має загальна організація 

релігійної діяльності: обов'язкові регулярні відвідування церкви, щоденні молитви, суворе дотримання постів, 

церковні свята. Виховний вплив мають релігійна музика, живопис, архітектура. Основними формами реалізації 

принципів соціалізації конфесійними товариствами в сучасному суспільстві є суспільно значуща, благодійницька, 

просвітницька та духовно-оздоровча робота [2, с. 103]. Потенційні виховні і соціалізуючі можливості церкви та її 

реальний виховний вплив потребують їх врахування і тісних взаємозв'язків цього суспільного інституту з іншими 

соціальними інституціями.  

Соціалізація в релігійних організаціях здійснюється під впливом практично всіх механізмів соціалізації. 

Проте в залежності від віросповідання , до якого належить та або інша організація, роль механізмів та їх 

співвідношення різні. В той час , в умовах розмитості соціальних і культурних цінностей українського суспільства 

помітний загострений інтерес частини української молоді до нетрадиційних релігійних культів і вірувань, що носять 

в деяких випадках деструктивний, асоціальний характер. За даними соціологів приблизно 10% населення, насамперед 

з числа молоді, студентів, школярів, науково-технічної та творчої інтелігенції називають себе прихильниками нових 

релігійних рухів. Тому проблема деструктивного впливу деяких релігійних організацій на формування людської 

особистості є дуже гострою для України. Адже їх негативний вплив може призводити до деструктивних змін психіки, 

зменшення працездатності, порушення взаємостосунків та соціально-психологічної адаптованості, послаблюють 

критичність, раціональність, пластичність мислення, здатність до саморегуляції, підвищують навіюваність, 

провокують девіантну поведінку тощо. 

Отже, релігія завжди була своєрідною духовно-моральною опорою суспільства, за її допомогою зберігалися 

й від покоління до покоління передавалися моральні норми і принципи, традиції, звичаї й обряди, національні 

святині. І нині можемо засвідчити значний соціалізуючий потенціал релігійних інституцій у соціалізації 

підростаючого покоління.  
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Головною особливістю та характерною ознакою ХХІ століття є демографічна ситуація, яка докорінно 

змінила вікову структура населення більшості країн світу, зокрема України, що характеризується малою чисельністю 

дітей, молоді та високою чисельністю людей похилого віку. 

Проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку нині перебувають у центрі уваги багатьох соціальних 

інститутів і дослідницьких програм, спрямованих на наукове обґрунтування та розроблення стратегій забезпечення 

достатнього рівня життя даної вікової групи. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковане розв'язання даної проблеми. Специфікою соціальної 

роботи з людьми похилого віку займається велика когорта науковців, серед яких можна назвати: Е. І. Холостову, В. 

М. Шахрая, Л. Т. Тюптю, І. Д. Звєрєву, А. І. Капську, І. Г. Зайнишева та ін. 

Е. І. Холостова в своїх дослідженнях розглядає життєдіяльність людей похилого віку впродовж усього 

життя, описує похилий вік як соціальну проблему, аналізує ставлення до даної вікової групи в суспільстві, сім'ї та 

близького оточення. Висвітлює основні проблеми, з якими зіштовхуються особи даного вікового прошарку [9]. 

В. М. Шахрай стверджує, що люди похилого віку є соціальною спільністю, яка має притаманні для неї 

особливості, переконання та досвід, і бере участь у житті суспільства. Розглядає теорії старості та принципи 

соціальної роботи з людьми похилого віку. 

Л. Т. Тюптя аналізує сприйняття людей похилого віку суспільством та стереотипи, які склались відносно 

них. Розглядає підготовку людини до настання похилого віку та прийняття нею статусу людини похилого віку . 

І. Д. Звєрєва досліджує рівні, на яких здійснюється соціальна робота з людьми похилого віку та принципи 

цієї діяльності. Науковець стверджує, що головним у роботі з даною віковою групою є залучення їх до «соціальної 

самодіяльності» і розроблення відповідних програм . 

А. І. Капська розглядає напрями та завдання соціальної роботи з людьми похилого віку, а також проблеми 

самотності в цей період. Аналізує соціальний захист людей похилого віку та напрями його здійснення . 
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І. Г. Зайнишев розглядає проблему старіння як соціальний феномен ХХ ст., висвітлює складові елементи 

соціальної політики відносно людей похилого віку, описує діяльність і призначення закладів соціального 

обслуговування людей похилого віку . 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В сучасних умовах життя люди похилого 

віку зіштовхуються з багатьма проблемами, а саме: матеріальними, економічними, побутовими та психологічними, 

які ставлять їхнє життя на рівень виживання. Дані проблеми виникають тому, що більшість людей похилого віку 

залишаються самотніми, відчувають труднощі через відсутність підтримки від близьких людей, стають 

хворобливими, немічними. Соціальна політика в країні є недосконалою і не в змозі задовольнити всі потреби людей 

похилого віку. Проблеми осіб даної вікової категорії населення є актуальними і потребують невідкладного вирішення 

з боку держави, суспільства та оточуючих людину похилого віку осіб. 

Демографічні дані говорять про те, що відбувається тенденція зростання кількості людей похилого віку, і в 

суспільстві спостерігається дискримінація людей за віком, тобто неприйняття молодим і сильним поколінням старих і 

слабких. Тому з року в рік соціальна робота з людьми похилого віку набуває дедалі більшої актуальності, стає 

значущою і невід'ємною частиною соціальної політики. Люди похилого віку потребують підтримки, захисту, 

допомоги та піклування для того, щоб повноцінно функціонувати в суспільстві, не бути ізольованими від суспільства 

і не стати тягарем для оточуючих. Саме тому необхідно працювати і вдосконалювати діяльність у сфері соціальної 

роботи з людьми похилого віку, розробляти нові принципи, форми та методи роботи з цією категорією українського 

суспільства . 

Формулювання цілей (постановка завдання). Головною метою  є розкрити специфіку соціальної роботи з 

людьми похилого віку; дослідити сучасні тенденції застосування принципів, форм і методів соціальної роботи з 

людьми похилого віку. 

Викладення основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

Розглядаючи сучасні проблеми людей похилого віку доводиться, на жаль, констатувати, що рівень соціальної роботи 

і та система соціальних служб, що діють сьогодні в Україні, неспроможні вирішити шквал негараздів, що 

супроводять життя цієї категорії українського суспільства. 

Зі збільшенням тривалості життя зростає і період безпомічного існування людей похилого віку з різними 

хронічними і психічними захворюваннями. Люди похилого віку з порушенням повсякденних функцій становлять 

приблизно 60% усіх тих, хто звертається за допомогою у медичні та соціальні служби. 

Для вирішення першочергових завдань обслуговування людей похилого віку необхідна наявність 

кваліфікованих кадрів соціальних працівників на всіх рівнях. 

Однією з ключових проблем життєдіяльності людей похилого віку є самотність, де спостерігаються 

зменшення зв'язків, пов'язаних із виходом на пенсію, відокремленням дітей, а надалі, з остаточним уходом із життя 

друзів і рідних, постійне відчуття покинутості, марності і непотрібності свого існування. 

У багатьох країнах частка осіб, які досягли пенсійного віку, вже наблизилася до максимальної величини. На 

п'ятдесятій сесії Генеральної Асамблеї ООН у березні 1995 р. для підготовки і проведення Міжнародного року літніх 

людей (1999) були виведені додаткові принципи соціальної роботи щодо цієї категорії людей що об'єднані у такі п'ять 

груп: 

1. Принцип групи «незалежність» має на увазі, що люди похилого віку повинні мати доступ до основних 

благ і обслуговування, можливість працювати чи займатися іншими видами діяльності, що приносить прибуток, 

брати участь у визначенні термінів припинення трудової діяльності, зберігати можливість участі у програмах освіти і 

професійної підготовки, жити в безпечних умовах з урахуванням особистісних запитів, мати можливість проживати в 

домашніх умовах доти, поки це можливо. 

2. Принципи групи «участь» відображають питання залучення людей похилого віку до життя суспільства й 

активної участі в розробленні і здійсненні політики, яка стосується їхнього добробуту, можливостей створювати рухи 

чи асоціації людей похилого віку.                   

3. Принципи групи «відхід» є основою при вирішенні проблеми забезпечення людини похилого віку 

доглядом і захистом з боку родини, громади, доступу до медичного обслуговування з метою підтримки чи 

відновлення оптимального стану та запобігання захворюванню, доступу до соціальних і правових послуг, 

користування послугами піклувальних установ і обов'язкового дотримання в соціальних установах прав людини та 

основних свобод, включаючи повагу гідності, переконань, а також права приймати рішення щодо догляду та якості 

життя. 

4. Принципи групи «реалізація внутрішнього потенціалу». На ньому базується ідея, яка стверджує, що люди 

похилого віку повинні мати можливість для всебічної реалізації свого потенціалу, щоб їм завжди був відкритий 

доступ до суспільних цінностей у галузі освіти, культури, духовного життя і відпочинку. 

5. Принципи групи «гідність» несуть ідею недопущення експлуатації, фізичного, психічного насильства 

стосовно людей похилого віку, забезпечення їм прав на справедливе до них ставлення незалежно від віку, статі, 

расової чи етнічної приналежності, індивідуальності чи іншого статусу, а також незалежно від їхнього трудового 

внеску . 

Перераховані принципи орієнтовані на те, щоб допомогти особам старшого покоління вести повноправне і 

повноцінне життя, забезпечити їм умови, необхідні для підтримання чи досягнення гідного життя. Тому базуючись на 

зазначених принципах і вікових особливостях людини, можна виділити три групи завдань кожного віку: природно-

культурні, соціально-культурні, соціально-психологічні, які покладені в основу практичної діяльності соціальної 

роботи. 

Однією з особливостей ситуації, що склалась у нашій країні, є те, що «входження в старість» відбувається на 

фоні зниження рівня життя значної кількості людей. Люди похилого віку перші потрапляють в групу високого 

ризику, стають надто залежними від медичних, економічних послуг і особливо потребують соціально-психологічної 

допомоги. 
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Соціальна робота з людьми похилого віку багатопланова і багатоаспектна. Вона торкається таких сфер 

життєдіяльності, як здоров'я, фінанси, організація дозвілля, подолання криз, формування «Я-концепції», і тут 

вирішального значення для соціальних працівників набувають знання про психологічні особливості людей даного 

віку, їхні потреби та можливості . 

Серед підходів, що пропонуються в галузі соціальної роботи з людьми похилого віку, виокремлюються 

концепція «селективної оптимізації життєдіяльності людей похилого віку з компенсацією соціальних амортизаторів». 

Вона базується на розрізненні нормального, патологічного і оптимального процесу старіння. За організації соціальної 

роботи на основі названої концепції з людьми похилого віку практична діяльність складається з трьох основних 

елементів. По-перше, селекції, що розуміється як пошук основних чи стратегічно важливих елементів 

життєдіяльності людини похилого віку, які були втрачені з віком. Йдеться про те, щоб індивідуальні потреби були 

приведені у відповідність із реальною дійсністю, що дало б змогу індивіду отримувати відчуття вдоволення від свого 

повсякденного життя та контролювати його. По-друге, виходячи з оптимізації, яка полягає в тому, що людина 

похилого віку, завдяки сприянню кваліфікованого спеціаліста з соціальної роботи, знаходить для себе нові резервні 

можливості, оптимізує своє життя як в кількісному, так і в якісному відношеннях. По-третє, виходячи із компенсації, 

яка полягає у створенні додаткових джерел, що компенсують вікову обмеженість в адаптивному процесі, у 

використанні нових сучасних технік і технологій, які поліпшують пам'ять, компенсують втрату слуху . 

Робота з людьми похилого віку здійснюється на двох рівнях - це: 1) макрорівень (формування соціальної 

політики з урахуванням інтересів людей похилого віку, створення пенсійних та інших фондів підтримки, формування 

комплексної системи соціального страхування, медичного, психологічного та консультаційного обслуговування); 2) 

мікрорівень (вивчення умов життя людей похилого віку, рівня та якості надання їм соціальної допомоги). 

Люди похилого віку мають право на повноцінне життя. І це стає можливим лише в тому випадку, якщо вони 

самі беруть активну участь у вирішенні питань, що їх безпосередньо стосуються. Важливу роль у вирішенні 

подібного роду завдань у нинішній час відіграють групи взаємодопомоги . 

Групи взаємодопомоги - це невеликі, прив'язані до певного місця проживання групи, члени яких, маючи 

загальні проблеми, допомагають один одному. Такі групи, як свідчить практика, складаються з 5-7 осіб, які живуть 

поблизу і мають періодичні контакти. 

Соціальна робота з людьми похилого віку допускає також використання трьох фундаментальних принципів: 

1) вивчення індивіда в його соціальному середовищі; 2) розуміння психосоціального становлення та розвитку 

особистості як довічного процесу; 3) врахування соціокультурних чинників у формуванні та розвитку особистості . 

Головне в роботі з людьми похилого віку - це залучення їх до «соціальної самодіяльності», яка багато в чому 

може розв'язати їхні проблеми. Така «самодіяльність» здійснюється на базі розроблення відповідних програм. 

Основні цілі таких програм: 

- надання людям похилого віку можливості принести користь своїм громадянам, немічним, хворим людям, 

інвалідам, самотнім, які потребують допомоги, і, надаючи допомогу іншим, заслужити повагу, відчути задоволення 

від усвідомлення своєї корисності та можливості зробити життя іншого кращим; 

- організація додаткових служб із людей похилого віку, які добровільно надають допомогу своїм 

ровесникам; 

- використання досвіду і знань людей похилого віку для надання допомоги соціальним органам, дитячим 

садам, школам, адміністративним структурам шляхом консультацій; реалізація програми «Бабусі і дідусі, які 

приходять», у межах 

якої люди похилого віку допомагають дітям із маргінальних сімей долати труднощі у навчанні; 

- сприяння поліпшенню зв'язків між поколіннями, зближенню людей похилого віку і молоді, переданню 

життєвого досвіду, знань, навичок молодим, збереженню зв'язків людей похилого віку з установами, в яких вони 

працювали. 

Соціальна робота з людьми похилого віку завжди вважалась і вважається однією з найважчих у 

психологічному плані. Тому соціальні працівники повинні мати універсальну підготовку щодо всіх аспектів життя 

людей похилого та старечого віку, усвідомлювати величезну кількість психологічних, психопатологічних, 

соматичних, морально-етичних проблем, які виникають у людей цього вікового періоду. Слід розуміти, що населення 

старших вікових періодів - це група, яка характеризується широким спектром внутрішніх відмінностей. Важливо не 

змішувати всі групи людей третього віку, а розглядати кожну групу із розривом не більше, ніж 5-10 років. Для 

прогнозування потреб у соціальному обслуговуванні та соціальній роботі необхідним є визначення динаміки 

зростання чисельності людей віком від 75 років і старше, а не загального збільшення числа людей віком від 55 років. 

За даними наукових досліджень, 80% осіб, старших 75 років, - найбільш безпомічні люди, і вони потребують повної 

сторонньої допомоги та обслуговування [11]. 

Соціальна робота, як вид професійної діяльності, включає в себе соціальну роботу з людьми похилого віку. 

Оскільки наразі спостерігається зростання числа людей похилого віку в суспільстві, соціальна робота з цією 

категорією є необхідною для їх повноцінного функціонування та запобігання розвитку економічних, побутових, 

психологічних та духовних проблем. Тому необхідно, щоб соціальна робота в даному напрямі розвивалась, 

вдосконалювалась та набувала 

більших обсягів, які охоплювали б усі сфери життєдіяльності людини похилого віку, а це дало б змогу 

підвищити активність даної вікової групи, зменшити їхню ізоляцію від суспільства та деградацію як суспільно 

корисних громадян, які можуть розвиватися. Саме тому соціальна робота має бути спрямована на підтримку, 

супровід, захист, допомогу та піклування про людей похилого віку. 

Висвітлюючи систему життєдіяльності людей похилого віку, слід зазначити, що стиль життя та сфери 

діяльності люди похилого обирають такий, який для них є найбільш прийнятним і вони є його творцем. Саме від 

вибору залежить, як вони проводитимуть свій вільний час, що їм цікаво і чим займатися. Адже перед людиною 

похилого віку в цей період життя постає вибір: жити спогадами про минуле чи жити сучасним і майбутнім та брати 
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активну участь у взаємодії з оточуючими та навколишнім світом. Саме об'єктивний вибір допомагає їм позбутися 

відчуття самотності та непотрібності і віднайти сенс життя. 

Точне і повне знання особливостей впливу соціально-психологічних і біологічних факторів на процес 

старіння особистості дасть змогу направлено змінити умови, спосіб життя людей похилого віку таким чином, аби 

сприяти оптимальному функціонуванню їх особистості і формами та методами соціальної роботи здійснювати 

стримуючий вплив на процес їх старіння. 

Висновки . Проаналізувавши старість як соціальну та наукову проблему можна говорити про те, що люди 

похилого віку зіштовхуються з багатьма проблемами, що лежать в площині економічного, побутового, 

психологічного, медичного, соціального обслуговування. Також для людей похилого віку характерною є проблема 

соціальної ізоляції, страждання від самотності, нерозуміння оточуючих через їхні звички та небажання їх змінювати. 

Визначаючи види соціальної роботи з людьми похилого віку, стає зрозумілим, що соціальна робота з даною 

віковою групою здійснюється не завжди ефективно і на достатньому рівні через відсутність обґрунтованих стратегій 

обслуговування та обмеження соціально-економічних можливостей держави забезпечити достатніми ресурсами цей 

напрям діяльності. Зауваживши викладене, можна зробити висновок, що дані проблеми потребують подальшого 

наукового дослідження і розроблення нових стратегій та форм обслуговування людей похилого віку. 
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ОБЛІК, ЗОВНІШНІЙ АУДИТ І ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання спрямована на отримання максимально 

можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. Останній відображає всі сторони 

діяльності підприємства – рівень його технологій та організації виробництва, ефективність системи управління, 

контроль за рівнем витрат тощо. Фінансовий результат господарювання підприємства, що виступає у формі прибутку 

або збитку, відображає ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та служить основним 

критерієм стратегії підприємства. Фінансові результати, за позитивного їх значення, є джерелом платежів до 

бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. В рамках управління фінансами підприємств забезпечення 

позитивного фінансового результату (прибутку) складає одну з ключових позицій. Визначення фінансових 

результатів діяльності будь-якого підприємства залежить від методології їх формування й обліку. Тому він завжди 

був і залишиться об’єктом постійних досліджень.  

Вагомий внесок у формування теоретичних та організаційно- методичних питань обліку фінансових 

результатів діяльності підприємств зробили як вітчизняні вчені та науковці: Ю. А. Верига, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, 

А. М. Герасимович, З. В. Гуцайлюк, В. І. Єфименко, О. В. Карпенко, Г. Г. Кірейцев, М. М. Коцупатрий, М. В. 

Кужельний, Є. В. Мних, В. Б. Моссаковський, Л. В. Нападовська, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, так і 

провідні зарубіжні вчені-економісти: Є. Бриттон, К. Ватерсон, Г. А. Велш, Ф. Вуд, К. Друрі, О. І. Нечитайло, С. А. 

Ніколаєва, Н. Роберт, Є. Хелферт, Д. Г. Шорт. Проблеми аналізу знайшли відображення у працях вітчизняних і 

зарубіжних дослідників: Ф. Ф. Бутинця, В. П. Завгороднього, О. П. Ільїної, Р. Ентоні, Г. В. Савицької. Питаннями 

аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. 

І. Єфименко, С. Я. Зубілевич, О. А. Петрик, О. Ю. Редько, В. В. Сопко.  

Метою статті є розкриття теоретичних аспектів організації обліку, зовнішнього аудиту і економічного  

аналізу фінансових результатів підприємства на підставі узагальнення теоретичних і законодавчих джерел. 

Основною метою фінансового обліку є визначення фінансових результатів господарюючого суб’єкту. 

Бухгалтерський прибуток є приростом власного капіталу суб’єкту господарювання за звітний період за даними 

бухгалтерського обліку, в якому відображаються лише ті доходи і витрати, які можуть бути точно визначені та 

оцінені. У фінансовому обліку інформація про фінансовий результат формується поступово від усіх видів діяльності, 

що сприяє задоволенню потреб різних груп користувачів фінансової звітності. Визначення фінансового результату 

полягає у визначенні чистого фінансового результату (прибутку/збитку) звітного періоду.  

Згідно із Законом України "Про  бухгалтерський  облік  та фінансову звітність  в  Україні",  для  визначення  

фінансового  результату  звітного  періо-ду   необхідно порівняти  доходи звітного періоду з витратами,  що були 

здійснені для  отримання  цих  доходів. [1]. Відповідно до П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

прибуток це   сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток це перевищення  суми  витрат  

над  сумою  доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. [2] 

  Вивчення цієї теми побудовано на методологічних засадах формування, оцінки і визнання у 

бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи та фінансові результати діяльності, що визначені П(С)БО 16 

"Витрати", П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 1 " Загальні вимоги до фінансової звітності ". Для постановки раціональної 

організації обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності визначимо її мету, завдання і послідовність 

облікового процесу витрат, доходів і фінансових результатів.  [6,с.117]. 

Фінансові результати  поділяються на прибуток (збиток) від операційної, фінансової, іншої діяльності та 

сукупний дохід. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій для обліку фінансових результатів передбачено рахунок 79 «Фінансові результати», який 

має три субрахунки: 791 «Результат операційної діяльності»; 792 «Результат фінансових операцій»; 793 «Результат 

іншої діяльності».  

Результат від різних видів діяльності є розрахунковим показником, який отримують в результаті 

співставлення відповідних доходів і витрат. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій для обліку прибутків і збитків передбачено рахунок 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який має три субрахунки: 441 «Прибуток нерозподілений»; 442 

«Непокриті збитки»; 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». Таким чином, на рахунку 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)» формуються фінансові результати від різних видів діяльності за звітний період – 

основної діяльності, фінансових операцій, іншої діяльності.  

Чітке розмежування результатів за видами діяльності має принципове значення для оцінки фінансово-

господарської діяльності підприємства. Використання методики розподілу фінансових результатів за видами 

діяльності є перспективним напрямом розвитку системи обліку, оскільки дасть змогу отримувати оперативну 

інформацію про результативність діяльності підприємства в розрізі її окремих видів. 

На підставі вивчених літературних джерел визначено основні завдання, об’єкти та етапи економічного 

аналізу фінансових результатів діяльності підприємства рисунок 1.  
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Рис. 1. Загальна модель економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

 

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними 

за попередній період. Під час аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній 

його складовій; вивчити та розрахувати фактори, що впливають на зміну прибутку, і визначити рівень їх впливу; 

виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності підприємства.  

На сьогодні зовнішній аудит фінансових результатів як вид контролю є необхідним і обґрунтованим, 

оскільки володіння достовірною інформацією – це передумова успішного функціонування суб’єктів господарювання. 

Послідовність організації та проведення зовнішнього аудиту фінансових результатів зображено на рисунку 2.  

 
Рис. 2. Процес зовнішнього аудиту фінансових результатів 

 

Кожному з етапів відповідають певні аудиторські процедури під час здійснення аудиту фінансових 

результатів. Обґрунтовано значення аналітичних процедур в аудиті фінансових результатів підприємства. 
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Результати проведеного дослідження теоретичних аспектів обліку, аудиту і економічного аналізу фінансових 

результатів дозволяють зробити наступні висновки: фінансовий результат є одним з найважливіших економічних 

показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї 

діяльності. Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця між сукупною виручкою та 

сукупними витратами підприємства. Фінансові результати діяльності підприємства є прибуток чи збиток. Прибуток є 

важливим критерієм і показником ефективності діяльності підприємства, стимулюючою функцією, виступаючи 

кінцевим фінансово-економічним результатом діяльності підприємства. Збиток – це певні втрати, шкоди, упущені 

вигоди підприємства у вигляді перевищення суми витрат, здійснених для отримання доходів, над сумою цих доходів.  

Для ефективної діяльності підприємства та правильності прийняття управлінських рішень необхідно належним 

чином організовувати бухгалтерський облік, зовнішній  аудит і економічний аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства. 
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ПРОГРЕСИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади на засадах децентралізації, 

концептуальні засади якої були схвалені у 2014 році, а практична реалізація розпочалась у 2015 році, виявилась серед 

найрезультативніших і найпомітніших із проголошених стратегічних реформ. Реформа децентралізації спрямована на 

створення сучасної системи місцевого самоврядування в Україні на основі європейських цінностей розвитку місцевої 

демократії, наділення територіальних громад повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний 

розвиток, надання населенню високоякісних та доступних публічних послуг. Роль об’єднаних територіальних громад 

у забезпеченні інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території має стати ключовою [1]. 

В умовах посилення глобалізаційних процесів та екзогенних впливів важливим завданням кожної 

територіальної громади є збереження її соціальної структури та забезпечення сталого розвитку на інноваційних 

засадах [2]. 

 На формування та реалізацію інноваційних процесів впливає  державно-правове середовище через такі 

фактори, як наявність чіткого і дієвого законодавства щодо регулювання та підтримки інноваційної діяльності в 

країні, функціонування державних програм інноваційного розвитку конкретних регіонів країни та галузей економіки 

[3]. 

В Україні у 2014 році було утворено близько 12 тис. територіальних громад, у більш як 6 тис. громад 

чисельність жителів становила менш як 3 тис. осіб, з них у 4 809 громадах – менш як 1 тис. осіб, а у 1 129 громадах – 

менш як 500 осіб, у більшості з них не було утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, відсутні бюджетні 

установи, комунальні підприємства тощо. Органи місцевого самоврядування таких громад практично не могли 

здійснювати надані їм законом повноваження. 

За таких умов дотаційність 5 419 бюджетів місцевого самоврядування становила понад 70%, 483 

територіальні громади на 90% утримувались за рахунок коштів державного бюджету. Разом з тим здійснення 

постійної фінансової підтримки через районні бюджети малочисельних територіальних громад з використанням 

системи дотацій вирівнювання було обтяжливим для державного бюджету та стримувало розвиток малих міст і 

великих селищ. 

У зв’язку з цим було прийнято урядове рішення щодо об’єднання територіальних громад, з метою їх 

укрупнення та надання більш розширених фінансових можливостей. 

Найбільш активно громади почали об’єднуватись у 2017 році. Лідерами у цьому процесі стали: 

Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Полтавська та Хмельницька області. Найменше 

об’єднаних територіальних громад створено у Закарпатській, Луганській, Київській та Донецькій областях. Щодо 
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аутсайдерства Луганської та Донецької областей, то явною причиною цього є часткова окупація території та 

проведення антитерористичної операції на сході України [4]. 

Громади, які вже пройшли процедуру об’єднання, сформували органи управління. Вони мають більш широкі 

повноваження і значні ресурси, що дає їм змогу реалізовувати проекти розвитку інфраструктури: ремонтувати і 

навіть будувати школи, дитсадки, водогони, дороги, системи вуличного освітлення, закуповувати комунальну 

техніку, створювати комунальні підприємства, дбати про благоустрій навіть найвіддаленіших сіл тощо. У цьому їм 

допомагає держава, місцевий бізнес, сприяють міжнародні партнери [5]. 

Отже, державна регіональна стратегія спрямована на комплексний соціально-економічний розвиток 

територій, що передбачає використання переваг їх незалежного статусу. У розробленій моделі регіональної 

децентралізації територіальна громада де-факто представлена як суб’єкт розвитку. Це посилює її значимість як 

специфічного утворення у структурі державного інституціонального механізму внаслідок виконання нею соціально-

економічних функцій, що виникають із появою нових якостей і факторів економічного зростання. 
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СИСТЕМА ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Забезпечення безперервного процесу функціонування підприємства повинно здійснюватися за рахунок 

наявності оборотних активів. Від ступеня ефективності використання оборотних активів залежать стан підприємства 

та його безперебійна робота. Система бухгалтерського обліку забезпечує користувачів, як зовнішніх, так і 

внутрішніх, інформацією про стан активів, про прибутковість підприємства. Крім того, важливе значення має 

контроль, який  є невід’ємною складовою та умовою ефективного здійснення будь-якої діяльності, одержання 

інформації про процеси, які відбуваються на підприємстві, прийняття найбільш раціональних та оперативних рішень 

щодо загальних і специфічних питань розвитку підприємства. Основним завданням обліку, контролю та аналізу 

ефективності використання оборотних активів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації щодо них у 

фінансовій звітності. Однак інформація відносно оборотних активів не завжди є такою через недосконалість 

законодавства та постійні зміни в ньому. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Тому проблема обліку оборотних активів набуває особливої актуальності. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці, які в своїх працях детально досліджують всі проблемні аспекти за 

наступними напрямами: питання обліку оборотних активів (Голов С.В., Малюга Н.М., Мниха Є.В., Сопко В., 

Чумаченко М.Г., Ткаченко Н.М., Швець В.Г. та інші); аналізу оборотних активів (Велми Глен А., Сигел Дж, Шим Дж, 

Е.С.Хедріксен, а також вітчизняних Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Дубенко А.Г., Загородній А.Г., та інші); 

фінансового аспекту формування та використання оборотних активів (Бланк І.А., Василика О.Д., Колчена Н.В., 

Молякова Д.С. та інші); питанням управління та контролю оборотних активів (Пан Л.В., Сорока Р.С. та інші); 

економічний аспект формування та використання оборотних активів (Бородавкіна А.Н., Крамаренко Г.О.) та інші 

вчені.  

         Метою статті є дослідження проблем і шляхів удосконалення обліку, контролю  та аналіз ефективності 

використання оборотних активів підприємства. 

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші 

активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати 

балансу [4].  

Головне призначення оборотних коштів – забезпечити безперебійність процесу виробництва з реалізації 

продукції. З цією метою вони акумулюються в оборотні виробничі фонди і фонди обігу  рисунок 1. 
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Оборотні  виробничі фонди – це оборотні активи, які обслуговують сферу виробництва і  приймаючи 

однократну участь в виробничому процесі і змінюють свою матеріальну форму. Вони складаються з: виробничих 

запасів, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Фонди обігу – це оборотні активи, які обслуговують 

сфери обігу, виступають носієм новоствореної  вартості, але не  приймають участь у її створенні. Вони складаються з: 

готової продукції, грошових коштів та дебіторської заборгованості [8]. 

Основними  шляхами  підвищення ефективності використання оборотних активів є: 

- прискорення оборотності оборотних активів; 

- підвищення рентабельності  оборотних активів; 

- оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва; 

- мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання; 

- скорочення тривалості виробничого циклу; 

- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; 

- прискорення реалізації товарної продукції. 

У конкретних умовах виробництва і збуту кожне підприємство самостійно обирає найбільш прийнятні 

шляхи прискорення оборотності оборотних активів, що дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги 

виробництва та реалізації продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Дієва система контролю є надійною передумовою сучасного удосконалення системи управління, 

ефективного використання матеріальних ресурсів. Для поліпшення бухгалтерського обліку, забезпечення 

достовірності оформлених первинних документів, збереження цінностей і підвищення ефективності заходів, що 

проводяться, використовується внутрішній контроль [3].  

Організаційне забезпечення пов’язане з упорядкуванням взаємовідносин між працівниками, 

функціональними органами контролю оборотних активів, тобто здійснюється розподіл контролюючих функцій 

рискунок 2. 

 
Рис. 2. Напрями  контролю оборотних активів на підприємстві [1] 

 

При визначенні планових витрат часу на проведення контролю необхідно враховувати такі фактори, як обсяг 

документообороту, ступінь автоматизації обробки облікової інформації; спосіб перевірки об’єкта (суцільний чи 

вибірковий); період, що підлягатиме перевірці.  
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Важливим етапом у контролі за використанням власних оборотних активів є систематичне порівняння 

фактичної їх наявності зі встановленою потребою (нормативом), оскільки як їх надлишок, так і нестача негативно 

позначаються на діяльності підприємства.  

Ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, так як здійснює 

значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що 

тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером 

участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь в процесі 

виробництва, то оборотні фонди – один раз, повністю споживаючись в кожному його циклі. Оборот основних фондів 

вимірюється роками, в той час як оборотні фонди і фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька 

оборотів. Отже, оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому 

визначають загальні темпи і ефективність виробництва. 

В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його 

фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних активів. 

Ефективність використання оборотних активів не можна виміряти за допомогою одного показника, для 

цього необхідна система показників. 

Важливим показником інтенсивності використання оборотних активів є швидкість їх обертання. 

Обертання оборотних активів характеризується рядом взаємопов’язаних показників: тривалістю одного обігу 

в днях, кількістю обігів за визначений період (коефіцієнт обертання), сумою зайнятих на підприємстві оборотних 

активів на одиницю продукції (коефіцієнт завантаження). 

На нашу думку, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження 

сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, 

здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль в цьому відіграє удосконалення відносин з 

іншими господарюючими суб’єктами, контрагентами даного підприємства. Крім того, покращення свого становища 

на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і 

забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не 

тільки сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв’язків, 

покращення фінансової і платіжної дисципліни. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Сучасний стан ринкових відносин в Україні супроводжується відповідальністю та самостійністю 

підприємства в розробленні й прийнятті управлінських рішень, ефективність якого значною мірою визначається 

об’єктивною та комплексною оцінкою фінансового стану. 

Аналіз фінансового стану підприємства та його оцінка є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, є 

результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого боку – визначає передумови розвитку 

підприємства. Вона становить становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників  матеріально-технічних 

ресурсів, державних органів управління. 

Метою дослідження є розкриття сутності існуючих методів аналізу фінансового стану підприємства та 

розробка пропозицій щодо вдосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства. 

Дослідженню проблем  фінансового стану підприємства, приділяють значну увагу в  своїх працях  як 

вітчизняні, так і закордонні вчені: І. Т. Балабанов, Л. А. Бернстайн, Коробов М.Я., Бланк І.А, Білик Л.Д., Сайфулін 

http://www.rada.gov.ua/
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Р.С., Шеремет А.Д., Покропивний С.Ф., Савицька Г.В., Є. Брігхем, Е. Хелферт, М. С. Абрютіна, В. В. Ковальов, А. П. 

Ковальов, М. Н. Креніна, Т. Г. Бень, A. M. Поддєрьогін, С. Б.Довбня, В. О. Захарченко, М. Л. Котляр, В. Т. Савчук, О. 

С. Стоянова, О. І. Гадзевіч, Т. Р. Карлін та інші.  

Аналіз фінансового стану підприємства – це комплексне вивчення його функціонування з метою об’єктивної 

оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості, забезпечення 

рівня ліквідності. 

Аналіз фінансового стану підприємства є одним з найважливіших для розуміння вихідної точки змін та 

прорахунку можливих варіантів дій, спрямованих на покращення ефективності функціонування підприємства. Тому 

перш за все слід зрозуміти, що являє собою фінансовий стан підприємства  

Фінансовий стан підприємства — це економічна категорія, що визначає реальну та потенційну фінансову 

спроможність підприємства забезпечувати фі- нансування поточної діяльності, певний рівень саморозвитку 

підприємства, та погашення зобов'язань перед суб’єктами господарювання.  

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової 

діяльності. На нього позитивно впливають безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Нераціональне 

використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у 

постачанні виробництва і реалізації продукції, до невиконання плану прибутку від операційної діяльності, до 

збільшення відсотків за банківський кредит. 

Фінансовий стан підприємства визначає його здатність задовольняти вимоги власників і кредиторів, а також 

впливає на його інвестиційну привабливість. При цьому саме фінансовий стан підприємства залежить від результатів 

його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Успішна операційна діяльність дозволяє створювати 

грошовий потік, необхідний для інвестицій з метою отримання довгострокових вигод, можливості залучати фінансові 

ресурси без загрози неплатоспроможності. Інвестиційна діяльність забезпечує довгостроковий розвиток підприємства 

і можливість розширення масштабів операційної діяльності. У свою чергу, фінансова діяльність дозволяє своєчасно 

забезпечувати приплив необхідних коштів. 

При проведенні аналізу фінансового стану переслідують дві основні мети: 

По-перше, отримання інформації про здатності заробляти прибуток. Даний аспект є принциповим при 

вирішенні питання про виплату дивідендів, можливості розширення та розвитку бізнесу. 

По-друге, формування інформації про майновий та фінансовий стан, тобто про забезпеченість умовами і 

джерелами для отримання прибутку. Проведення аналізу по обох напрямках має показати, наскільки стійко і 

ефективно функціонує підприємство.  

До основних завдань аналізу фінансового стану слід віднести: 

- оцінку майнового стану аналізованого підприємства; 

- аналіз ліквідності окремих груп активів; 

- вивчення складу і структури джерел формування активів; 

- характеристику забезпеченості зобов'язань активами; 

- аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів; 

- аналіз спроможності генерувати грошові кошти; 

- оцінку збереження і нарощення капіталу; 

- обґрунтування фінансової стійкості. 

В практичній діяльності доцільно використовувати наступні методи оцінки фінансового стану підприємства: 

1. Комплексний метод оцінки аналізує і групує показники за двома напрямками: стійкого фінансового стану 

й незадовільного. За допомогою цього методу можна відокремити проблемні напрямки в діяльності підприємства та 

виявити причини. Метод достатньо трудомісткий, на його основі важко зробити висновки щодо фінансового стану 

підприємства, оскільки йому притаманні усі недоліки й коефіцієнтного методу. 

2. Інтегральний метод розглядає оцінку фінансового стану підприємства на базі розрахунку інтегрального 

показника, який формується в узагальнюючий показник за напрямками рівнів платоспроможності, фінансової 

незалежності та якості активів. 

3. Беззбитковий метод передбачає розрахунок величини операційного важеля та оцінку фінансового стану 

підприємства показником запасу фінансової стійкості, однак він не дає повної оцінки  стану підприємства. 

4. Рівноважний метод заснований на досягненні рівноваги між ліквідними потоками у сфері господарсько-

інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. 

Українськими вченими на сьогодні вже розроблені такі моделі, як дискримінанта інтегральна оцінка 

фінансового стану підприємства (О. Терещенко), яка базується на застосуванні методології дискримінантного аналізу 

на основі фінансових показників вибіркової сукупності вітчизняних підприємств і комплексна оцінка фінансового 

стану підприємства на основі використання матричних моделей (О. Хотомлянський, Т. Перната, Г. Северина). Цей 

метод оцінки дозволяє виявити тенденції у динаміці фінансового стану підприємства.  

Покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від сфери в 

якій ведеться бізнес, груп продукції, кон’юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління 

підприємством, структури витрат на виробництво і управління, техніко-технологічних особливостей та інших 

факторів. Це приводить до необхідності постійного, систематичного ведення фінансового аналізу на підприємстві та 

вдосконаленні методів його проведення, побудови математичних моделей та формування прогнозів перспектив 

розвитку. 

Розуміння фінансового стану підприємства та його своєчасний і якісний аналіз, вибір необхідного методу 

аналізу та системи показників, що  забезпечить всебічне вивчення та представлення діяльності підприємства є 

основоположними для прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення питання обрання напрямів 

діяльності та розвитку підприємства, покращення його ефективності, конкурентоздатності та прибутковості. 
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На основі проведеного дослідження методик аналізу фінансового стану підприємства можна доцільно дійти 

висновку, що сьогодні найнеобхіднішим для покращення фінансового стану підприємства є: удосконалення 

інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства; розробка методичного 

забезпечення процесу прогнозування фінансового стану підприємства; удосконалення структури аналізу стану 

підприємства, залежно від мети та змісту роботи на кожному етапі; удосконалення форм фінансової звітності, що 

дозволить підвищити її аналітичні можливості; розробка методики комплексної бальної оцінки фінансового стану 

підприємства, яка б дозволила проаналізувати стан підприємства за оптимальною сукупністю фінансових показників 

та коефіцієнтів; удосконалення теоретичних засад формування та реалізації інформаційної системи підприємства; 

перегляд та доопрацювання нормативних актів, які розкривають методики аналізу фінансового стану підприємства. 
Впорядкування, створення нормативних засад, систематизація розроблених і діючих методик оцінки 

фінансового стану підприємств зумовить можливість прийняття високоефективних управлінських рішень щодо 

фінансової діяльності та розробки стратегічних напрямків розвитку підприємств. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Забезпечення якісного й ефективного управління підприємством незалежно від його розмірів, організаційно-

правової форми господарювання, виду економічної діяльності неможливе без вчасної, вірогідної та повної інформації 

щодо наявного майна та джерел його формування.  Всі без винятку підприємства у процесі своєї діяльності 

використовують певні ресурси (майно), використання яких приводить до отримання економічних вигод та які 

відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [3] називаються активами. Ці активи мають певні джерела походження (фінансування) – пасиви (капітал).  

Тому створення і аналіз системи показників наявності джерел формування і розміщення пасивів в активах, 

має винятково важливе значення. Показники стану окремих елементів пасивів є одним з головних індикаторів 

економічного потенціалу і основою для визначення фінансової незалежності, стійкості, стабільності господарської 

діяльності підприємства та його ринкової вартості.  

Сучасний стан оцінювання та економічний аналіз пасивів характеризується такими негативними явищами, як 

неузгодженістю у визначенні змісту і термінології об’єктів пасивів балансу, неврегульованістю методики визначення 

справедливої вартості, недосконалістю системи показників для потреб прийняття ефективних управлінських рішень. 

Ефективність управління капіталом досліджено у працях М. Міллера, Д. Дюрана, Ф. Модільяні, Ю. Брігхема, 

Е. Нікбахта, Дж. К. Шима, С. Росса, Дж. Г. Сігела, В.В. Ковальова, О.С. Стоянової, В.М. Суторміної, І.О. Бланка Ф.Ф. 

Бутинця, С.Ф. Голова, Е.В. Мниха, О.Ю. Редька, В.І. Колесніка, М.В. Пугачова.та багатьох інших. 

Метою статті є підвищення ефективності оцінки управління пасивами підприємства.  

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, 

довгострокових зобов’язань, поточних зобов’язань та кредиторської заборгованості. Склад пасивів підприємства 

зображений на рисунку 1. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptbo/2/8.pdf
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Рисунок 1. Склад пасивів підприємства  

 
Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення 

підприємницької діяльності. Сутність  капіталу можна класифікувати за різними ознаками: 
1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і залучений. 

2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий (постійний, перманентний) капітал і 

короткостроковий (змінний) капітал. 

3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал поділяється на 

основний і оборотний. 

Дуже важливою з погляду управління фінансами підприємств є комбінована класифікація капіталу, в якій 

поєднуються різні класифікаційні ознаки: належність капіталу, тривалість його використання та напрями розміщення 

рисунок 2.  

 

Основний капітал Довгострокові зобов’язання Капіталізовані 
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Оборотний капітал 
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Поточні зобов’язання 

 

Рисунок 2.  Комбінована класифікація капіталу 

 

Капіталізовані джерела спрямовуються на фінансування необоротних активів і частини оборотних активів. 

Частина оборотного капіталу, яка сформована на постійній основі, тобто за рахунок капіталізованих джерел, 

називається робочим капіталом (власні оборотні кошти). Нестача робочого капіталу призводить до підвищення 

фінансової залежності і свідчить про нестійке фінансове становище підприємства.  

Саме капітал (власний та залучений) виступає головним індикатором визначення фінансового стану 

господарської діяльності підприємства, який підлягає аналізу на всіх стадіях його життєвого циклу. Для вдалого, 

постійного та безперервного здійснення господарської діяльності керівництво, управлінський персонал та інші 

зацікавлені користувачі повинні вчасно отримувати достовірну, неупереджену, а головне повну інформацію про стан 

пасивів, яка і є фундаментальною основою прогнозування подальшої діяльності підприємства шляхом виявлення та 

усунення проблемних питань та причин їх виникнення ще на етапі зародження.  
Основна його задача управління пасивами підприємства полягає у забезпеченні стійкої фінансової діяльності 

підприємства.  

Управління пасивами підприємства скероване на вирішення таких основних завдань:  

1) формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку 

підприємства;  

2) оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання;  

3) забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому рівні фінансового 

ризику;  

4) забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу, при запланованому 

рівні його дохідності;  

5) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку;  

6) забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників;  

7) забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;  

8) оптимізація обігу капіталу;  

9) забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [4, с. 116].  
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Отже, в основу системи управління пасивами покладено концепцію їх структури. Під структурою капіталу 

розуміється співвідношення власного й позикового капіталу в цілому й у розрізі складових елементів.  

Формування структури капіталу здійснюється під впливом комплексу факторів, до яких за винятком 

стартової забезпеченості ресурсами відноситься також доступність джерел фінансових ресурсів, характер 

відповідальності за користування ресурсами, плата за ресурси [7, с. 80].  

Управління формуванням структури капіталу, як складова управління загалом є системою принципів і 

методів розроблення та реалізацією управлінських рішень, пов’язаних із встановленням оптимальних параметрів його 

обсягу та структури, а також його залучення з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської 

діяльності підприємства. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОГРАММИРОВАНИЯ НА VBA 

В свете развития и широкого использования информационных технологий актуальным является освоение и 

приобретение практических навыков использования технологий при решении конкретных задач в различных сферах 

социально-экономической деятельности. Современный специалист сегодня должен обладать навыками творческого 

подхода к решению задач, уметь проводить анализ и исследования в своей области. Для этого он должен обладать 

умением и знаниями моделирования различных социально-экономических процессов, а также владеть технологиями  

использования своего основного помощника и инструмента – персонального компьютера. 

Математическое и программное (офисное) обеспечение персонального компьютера открывает широкие 

возможности для пользователя. В зависимости от рода своей деятельности пользователь выбирает любые 

приложения: писатель – текстовый редактор, художник – графический, исследователь и аналитик – табличный 

процессор. 

В дальнейшем мы остановимся на табличном процессоре (среда электронных таблиц “Excel”). Это основной 

инструмент, позволяющий специалисту получить количественные оценки для обоснования принимаемых решений 

при заданных условиях и с заданным качеством. Отметим широкие и легкодоступные возможности этого процессора. 

Прежде всего, это мощные надстройки «Пакет анализа» и «Поиск решения». Широкий простор открывается при 

использовании «Мастера диаграмм» и «Мастера функций». Еще большие возможности открываются при 

использовании программирования с использованием языка VBA (Visual Basic for Applications). В чем преимущества 

программирования при решении задач?  

Во-первых, это экономия времени. Почти все функции, создаваемые в Excel программах, можно выполнить с 

помощью клавиатуры и мыши. Однако программы, как правило, выполняются быстрее. Даже опытный пользователь, 

которому хорошо известны все способы решения той или иной задачи, не сможет сравниться в быстродействии с 

работающей программой. 

Во-вторых, это уменьшение количества ошибок. Подобно тому, как самые опытные машинистки время от 

времени нажимают не те клавиши, так и человек, профессионально владеющий программой, иногда щелкает не на 

той кнопке, или выбирает не тот пункт меню. Программы подобных ошибок не допускают. Все их команды 

выполняются точно и в тот момент, когда это необходимо. 

В-третьих, это соблюдение стандартов. Ввод данных и вывод результатов можно привести к определенным 

стандартам, улучшающих восприятие и обеспечивающих наиболее производительную последующую обработку 

данных. 

В-четвертых, это возможность работать не только в Excel, а использовать другие приложения. Например, 

программа, написанная в Excel, может использовать Outlook для создания и отправки сообщений электронной почты, 

которые содержат данные, взятые из электронной таблицы. 
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На сегодняшний день известно немало примеров составления и практического использования программ, 

составленных на VBA. Например, для решения задач оптимизации много примеров имеется в известной работе [1, 

c.507, гл.11 и с.566, гл.12]. Изучению и освоению языка VBA поможет пособие [2]. 

В данной статье мы остановимся на возможностях практического использования программирования на VBA 

задач, относящихся к теме «Системы массового обслуживания (СМО)». Выбор данной темы обусловлен тем, что, во-

первых, практическое применение рассматриваемых в ней моделей настолько широко, что может использоваться 

специалистами любого профиля. И, что не менее важно – это лицами с ограниченными возможностями, которые 

вполне могут занимать рабочие места на таких системах: 

• персональные компьютеры, обслуживающие поступающие заявки или требования на решение тех или иных 

задач; 

• аудиторские фирмы; 

• отделы налоговых инспекций, занимающихся приемкой и проверкой текущей отчетности предприятий; 

• телефонные станции и т.д. 

Во-вторых, математические модели СМО во многом однотипны – с одной стороны. И, с другой – все они 

предусматривают необходимость расчетов с использованием громоздких формул, которые (эти расчеты) 

целесообразно автоматизировать, и именно – программно. С основными моделями СМО можно ознакомиться в 

известных книгах [3] и [4]. Напомним кратко основные принципы построения моделей СМО, что необходимо 

использовать при программировании. 

При построении математической модели учитываются, прежде всего, основные компоненты СМО: 

• входной поток поступающих требований (заявок) на обслуживание; 

• дисциплина очереди; 

• механизм обслуживания. 

Для описания входного потока требований необходимо задать вероятностный закон, определяющий 

последовательность моментов поступления требований на обслуживание и указать количество таких требований в 

каждом очередном поступлении. 

Дисциплина очереди определяет принцип, в соответствии с которым поступающие на вход обслуживающей 

системы требования подключаются из очереди к процедуре обслуживания. 

Механизм обслуживания определяется характеристиками самой процедуры обслуживания и структурой 

обслуживающей системы. Для аналитического описания характеристик процедуры обслуживания используют 

понятие «вероятностное распределение времени обслуживания требований». 

В качестве основных показателей эффективности СМО выбираются: 

• вероятность немедленного обслуживания поступившей заявки; 

• вероятность отказа в обслуживании поступившей заявки; 

• относительная и абсолютная пропускная способность системы; 

• средний процент заявок, получивших отказ в обслуживании; 

• среднее время ожидания в очереди; 

• средняя длина очереди и т.п. 

Различают два основных вида СМО: системы с отказами и системы с ожиданием (очередью). Системы с 

ожиданием, в свою очередь, делятся на системы с ограниченным ожиданием и системы с неограниченным 

ожиданием. Все системы массового обслуживания различают по числу каналов обслуживания как одноканальные 

многоканальные. Каждой разновидности СМО соответствует своя математическая модель. 

Расчет основных характеристик СМО осуществляется по общей методике: 

1. Составляется граф состояний системы. 

2. Составляются уравнения Колмогорова для нахождения вероятностей состояний. 

3. Рассчитываются предельные (финальные) вероятности состояний (для стационарного режима). 

4. Рассчитываются основные показатели эффективности системы. 

В зависимости от выбранной модели СМО расчетные формулы для показателей эффективности могут быть 

более или менее громоздкими. Наиболее громоздкими являются формулы для расчета показателей одноканальных и 

многоканальных СМО с ограниченной очередью [4, с.366, табл.15.3]. Именно для таких моделей особенно ценным 

является использование программирования. 

Программа для каждой разновидности СМО составляется на основе использования соответствующей 

модели. Сначала необходимо составить алгоритм, представляющий собой последовательность правил, которую 

пошагово должен исполнять компьютер. С учетом всего вышесказанного можно предложить следующую 

последовательность шагов для расчета основных показателей СМО: 

1. Ввод характеристик входного потока заявок (интенсивность потока, среднее время обслуживания 

заявки, число каналов обслуживания). 

2. Расчет предельных вероятностей состояний СМО. 

3. Расчет основных показателей (вероятность отказа в обслуживании, пропускная способность, среднее 

число заявок в очереди и на обслуживании, среднее число занятых каналов и т.п.) 

После этого можно приступить непосредственно к программированию. Для каждого шага составляется 

инструкция в соответствии с правилами языка программирования. Необходимо также предусмотреть инструкции для 

наглядного отображения входных и выходных данных программы. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансовий стан більшості підприємств України характеризується як нестійкий, тому проблема банкрутства 

для вітчизняної економіки є актуальною. Поняття банкрутства містить кілька аспектів: неспроможність задовольнити 

вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг та неможливість підприємств забезпечити обов”язкові платежі 

в бюджет та позабюджетні фонди. Діагностика банкрутства являє собою процес дослідницьких процедур та 

допомагає виявити реальний фінансовий стан підприємства. Завдяки проведенню діагностики на підприємствах 

можна отримати об’єктивну та точну інформацію стосовно фінансового стану підприємства з першоджерел. 

Прогнозуванню ймовірності настання банкрутства присвячено багато праць як українських, так і зарубіжних 

фахівців: І.В. Чібісова, Є.В. Каблов, Є.О. Костіна та О.Є. Майборода, В.Л. Товажнянський та П.Г. Перерва. Отже, як 

бачимо, питання прогнозування банкрутства підприємства і на сьогодні не втратило своєї актуальності, однак 

вимагає подальшого дослідження на основі використання зарубіжних та вітчизняних моделей імовірності настання 

банкрутства.  

Мета статті – дослідити та проаналізувати методи діагностики банкрутства й актуальність їх використання 

на українських підприємствах.  

Діагностика фінансової кризи передбачає проведення дослідження стану підприємства протягом тривалого 

періоду часу. Критеріями діагнозу є техніко- економічні показники, що відображають фінансовий стан підприємства. 

Основним завданням діагностики виникнення фінансових проблем на підприємстві є усвідомлення їх існування та 

визначення симптомів ускладнень або наявних ресурсів. Менеджер повинен працювати над виявленням симптомів 

фінансової кризи на підприємстві та визначенням проблеми в загальному вигляді. Під час збору та аналізу зовнішньої 

та внутрішньої інформації (дослідження ринку, аналіз фінансових звітів, інтерв’ювання, запрошення консультантів з 

управління, опитування працівників), виявляються причини виникнення проблем на підприємстві. 

Діагностика банкрутства підприємства — система цільового фінансового аналізу, спрямованого на 

виявлення параметрів кризового розвитку підприємства [2, с. 276]. 

Таким чином, діагностику банкрутства підприємства можна розуміти як процедуру виявлення ступеня 

близькості фінансового стану підприємства до неспроможності або банкрутства. Діагностика стану банкрутства 

підприємства здійснюється за допомогою проведення комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності. 

Такий аналіз буває зовнішнім та внутрішнім. Зовнішній аналіз, що враховує потреби споживачів продукції, 

спрямований на розвиток ринкової політики підприємства (аналіз нових ринків збуту та налагодження співпраці з 

постачальниками). Внутрішній аналіз сприяє відновленню ресурсного потенціалу підприємства (зокрема 

виробничого та кадрового), дозволяє глибше дослідити взаємозв’язок результатів фінансово-господарської діяльності 

з окремими факторами фінансової кризи, оцінити наслідки управлінських рішень та виявити додаткові джерела 

фінансування. Схема аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства зображена на рисунку 1.  

Результати аналізу та оцінювання вірогідності банкрутства являють інтерес не тільки щодо можливого 

настання банкрутства, але й можливості відновлення фінансової стабільності та платоспроможності підприємства. 

Фінансово-економічні показники, що характеризують стан підприємства, при якому відновлення стабільного 

економічного стану неможливе, можна назвати орієнтирами вкрай критичного фінансового становища [2, c. 87].  

 

 
Рис.1. Схема фінансового аналізу при діагностиці банкрутства 
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Методичне забезпечення діагностики загрози банкрутства характеризується значною різноманітністю 

підходів та інструментів її проведення, що обумовлює доцільність класифікації й систематизації рисунок 2. 

Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що діагностику банкрутства підприємства можна 

здійснювати такими методами [1, с. 151]: 

1. Аналітичний включає використання методів комплексного економічного аналізу та аналізу статистичної 

інформації під час проведення діагностичних досліджень. 

2. Експертна передбачає узагальнення інформації та оцінку фінансового стану підприємства експертами. 

 

 
Рис.2. Методика діагностики банкрутства підприємств 

 

3. Лінійний метод, під ним  розуміють математичний прийом, що дозволяє оптимізувати той чи інший 

процес, збільшувати прибутки та ефективно використовувати наявні ресурси підприємства. 

4. Динамічне програмування містить три етапи: 

- побудова математичної моделі; 

- вирішення управлінської задачі; 

- аналіз та узагальнення отриманих результатів [1, с.149]. 

5. Діагностика на моделях поділяється на дві основні системи: 

- система експрес-діагностики банкрутства; 

- система фундаментальної діагностики банкрутства. 

Внаслідок проведення діагностики банкрутства відбувається: поглиблення результатів проведеної оцінки 

кризових параметрів фінансового розвитку підприємства, підтвердження отриманої попередньої оцінки масштабів 

кризового фінансового стану підприємства, прогнозування можливих негативних наслідків та оцінка здатності 

підприємства нейтралізувати загрозу банкрутства за рахунок власного ресурсного потенціалу.  

Використання різноманітних методів діагностики банкрутства дозволяє отримати повну та достовірну 

інформацію стосовно об’єкта, що діагностується, проаналізувати та виявити недоліки у фінансовій політиці 

підприємства, визначити нові інноваційні стратегії та сформулювати висновки щодо фінансового оздоровлення 

підприємства. Проведення діагностичного дослідження є одним із найбільш унікальних засобів отримання 

достовірної інформації та аналізу антикризового механізму банкрутства. Діагностика банкрутства підприємств є 

особливо важливою, оскільки дозволяє вчасно застосовувати відповідні заходи для виявлення та ліквідації 

негативних тенденцій кризового розвитку підприємства.  
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА  ПІДПРИЄМСТВІ 

 Управління грошовим потоком є важливим з точки зору регулювання ліквідності балансу, оптимізації 

оборотних активів, планування тимчасових параметрів капітальних затрат і джерел їх фінансування, управління 

поточними затратами і їх оптимізація в процесі виробництва і реалізації продукції, прогнозу економічного росту. 

Вагомий внесок у розв’язання проблем управління підприємствами грошовими потоками зробили такі 

сучасні вітчизняні та зарубіжні економісти, а саме: Біндасова Ю.О., І. H. Бланк, Дмитрієв В. В., Кизименко І.Ю., 

Некрасенко Л.А., Селіверстова Л. С., Чік М.Ю. та ін. Проте, актуальність даної теми полягає у тому, щоб визначити 

механізм управління та сучасні напрями удосконалення грошових потоків підприємства. 

Метою написання статті є розроблення  рекомендацій з удосконалення системи управління грошовими 

потоками на підприємстві. 

Управління грошовими потоками — одна з найголовніших функцій фінансового менеджменту підприємства. 

Для ефективного управління фінансами менеджери повинні розуміти функціональні особливості бізнесу. 

Непрофесійне управління грошовими потоками може призвести до появи непередбачених збитків, або до втрати 

альтернативних можливостей.  

Організація системи управління грошовими потоками підприємства передбачає такі кроки: 

- проектування системи управління грошовими потоками підприємства; 

- створення Положення про систему управління грошовими потоками; 

- рішення про автоматизацію системи управління грошовими потоками підприємства. 

Перший етап передбачає формування контурів системи управління грошовими потоками підприємства: 

виявляються зони відповідальності та перелік відповідальних осіб, визначається програмний продукт для 

автоматичної обробки даних, встановлюються терміни певних заходів, форми звітності. 

На другому етапі встановлені елементи управління грошовими потоками оформляють документально. 

На третьому етапі здійснюється остаточний вибір програмного продукту по автоматизованій обробці даних і 

формуванню звітних форм для прийняття управлінських рішень із врахуванням специфіки підприємства. Цей 

продукт купується в готовій формі та адаптується до існуючої операційної системи, або формується програмно-

технічним відділом самостійно. 

Цикл управління грошовими потоками охоплює такі етапи: 

- оптимізація грошових потоків підприємства; 

- планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їх видів; 

- забезпечення ефективного контролю грошових потоків; 

- забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків та формування необхідної звітності; 

- аналіз грошових потоків за попередній період. 

Основними завданнями управління грошовими потоками підприємств є формування достатнього обсягу 

грошових коштів відповідно до потреб реалізації господарської діяльності, забезпечення збалансованості обсягів 

грошових потоків та синхронності їх формування в часі. 

Метою управління коштами є забезпечення збалансованості потоків, що  підтримує нормальний рівень 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства [1, с.392]. 

Отже, механізм управління грошовими потоками підприємства  здійснюється з метою досягнення 

поставлених перед ним цілей, а також  збалансованості, унормованості грошових коштів тощо. Такий механізм 

базується на таких основних принципах, а саме таблиця 1 [2]: 
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Таблиця 1 

Принципи управління грошовими потоками підприємства  

Назва 

принципу 

Характеристика 

Інформативної 

достовірності 

-   передбачає забезпечення системи управління грошовими потоками 

підприємства необхідною інформаційною базою, яка містить повну, правдиву та 

неупереджену інформацію про зміни і рух грошових коштів у результаті різних видів 

діяльності; 

Забезпечення 

збалансованості 

-   пов’язана з оптимізацією грошових потоків підприємства в процесі управління 

ними; 

Ліквідності 

-   в процесі управління грошовими потоками полягає у забезпеченні ефективного 

використання грошових коштів, що сприяє формуванню додаткових інвестиційних 

ресурсів для здійснення фінансових інвестицій; 

Ефективності 
-   реалізація цього принципу може бути досягнута шляхом синхронізації вхідного 

та вихідного грошових потоків досліджуваного періоду. 

  

Виділяють такі  напрями оптимізації грошових потоків: 

-     збалансування грошових потоків за обсягами; 

-     збалансування грошових потоків у часі; 

-     максимізація чистого грошового потоку. 

Першим кроком в управлінні грошовим потоком виступає – збалансування обсягів дефіцитного і 

надлишкового грошових коштів, оскільки не відповідність може негативно вплинути на результати господарської 

діяльності в цілому. 

Так, при дефіцитному грошовому потоці знижується ліквідність і рівень платоспроможності підприємства, 

що, в свою чергу, приводить до зростання простроченої заборгованості підприємства по кредитах банку, 

постачальникам, персоналу по оплаті праці, збільшенню тривалості фінансового циклу, тому, щоб уникнути 

негативного стану грошових коштів застосовують принцип ліквідності та ефективності. І кінцевим етапом виступає 

забезпечення інформативної достовірності про зміни і рух грошових коштів підприємства [3]. 

Фінансові менеджери, які займаються основними питаннями формування, розподілу, накопичення 

фінансових ресурсів стикаються з двома основними проблемами, а саме: скільки потрібно інвестувати коштів і в які 

види активів (основні засоби, нематеріальні  активи, довгострокові фінансові інвестиції тощо). І як отримати 

необхідні для інвестування грошові кошти. 

На нашу думку, можна виділити головні  напрямки управління, які виділяють  більш основні цілі оптимізації 

грошових потоків підприємства [4, c. 121]: 

-          забезпечення збалансування обсягів грошових потоків; 

-          забезпечення синхронності формування окремих видів грошових потоків у часі та просторі; 

-          забезпечення умов зростання чистого грошового потоку підприємства. 

Отже, грошові потоки відіграють важливу роль для фінансової діяльності підприємства. Вони є основою 

самофінансування підприємства, а ефективне управління ними дозволяє підприємству забезпечувати свою 

господарську діяльність за рахунок внутрішніх джерел фінансування.  
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ресурсівнавіть потягом короткотермінового періоду, що призводить до фінансових проблем та збільшує ризик 

банкрутства. Тому на сучасному етапі фінансово-економічних відносин темі вдосконалення фінансового планування 

приділяється значна увага.  

З розвитком ринкових відносин фінанси стають основним видом ресурсів, саме їх обмеженість починає 

лімітувати виробництво. У зв'язку з цим в значній мірі зростає роль фінансового планування, змінюється його зміст 

як на підприємствах, так і в рамках всієї фінансової системи країни.Ефективне фінансове планування зумовить 

прибуткову діяльність, активно вплине на усі сторони роботи підприємства через вибір об’єктів фінансування, 

направлення грошових коштів і вибірково в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і соціального 

розвитку сприяти раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів. 

Дослідженням питання вдосконалення фінансового планування на підприємстві  в своїх працях займалися 

такі дослідники як: Л.П. Батенко, Т.О. Зінькевич, О.С. Білоусова, В.О. Гончар, О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко, Т.О. 

Кірсанова,Н.А. Дьяченко, С.В. Каламбет, Г.В. Остимчук, О.О. Непочатенко, М. Білик, Р. А.М. Ковальова, М.Г. 

Лапуста, Г.О. Партіна, Р.А. Слав'юк, Бердар М. М., Ліхачьова О. Н., Балабанов А. І., Балабанов І. Т., Лапуста М. Г., 

Нікольський П. С., Партін Г. О і Завгородній А. Г., Ковальов В. В., Білик М. Д., Поддєрьогін, А. М., Ф. Лі Ченг , Дж. 

І. Фіннерті та ін. 

Відзначаючи вагомий внесок науковців у цій сфері, слід зауважити, що окремі аспекти фінансового 

планування діяльності підприємств потребують подальшого дослідження. 

Мета статті полягає у вдосконаленні  організації фінансового планування на підприємстві. 

Сучасні умови господарювання, зміна підходів до управління зумовлюють посилення ролі фінансового 

планування, з одного боку, та висувають якісно нові вимоги до обґрунтування планових фінансових рішень, форм і 

видів фінансових планів — з іншого. У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як невід'ємну 

частину загального планування звичайної діяльності підприємства. Разом з тим сутність фінансового планування 

трактується вченими-економістами по-різному. Вивчивши значну кількість наукових джерел, можна зробити 

висновок, що кожен автор пропонує власне визначення фінансового планування (табл.1). 

Таблиця 1 

Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності поняття "фінансове планування" 

№ 

з

/п 

Джерело Сутність поняття 

   

1 Г.О. Партін  А.Г. Завгородній фінансове планування — це розроблення системи 

фінансових планів за окремими напрямами фінансової діяльності 

підприємства, які забезпечують реалізацію його фінансової стратегії 

у плановому періоді [7, с. 132]. 

2 Гончар В. О. фінансове планування — це технологія планування, обліку 

та контролю за грошима та фінансовими результатами. При цьому 

автор визначає, що фінансовий план — це план діяльності та 

розвитку підприємства на визначений період, виражений у грошовій 

формі [1, с. 1]. 

3 Сілакова Г.В. та Базіченко О.А фінансове планування — є однією з 

найважливішихскладових системи планування підприємства, 

дозволяє вирішувати такі життєво важливі завдання як ефективне 

управління фінансовими потоками, забезпечення збалансованості 

фінансових ресурсів і потреб підприємства, оптимізація 

управлінських рішень, мінімізація витрат тощо [8]. 

Ознайомившись з підходами щодо трактування "фінансове планування" вважаємо, що дане поняття 

необхідно розглядати в двох ключових аспектах:  

- по-перше, фінансовий план господарюючого суб'єкта являє собою баланс його доходів і витрат, які мають 

бути взаємоузгодженими та взаємопов'язаними;  

- по-друге, фінансове планування як управлінський процес,  визначений  

кількісними та якісними параметрами механізму реалізації планових показників. 

Планування справляє безпосередній вплив на рівень активізації діяльності керівництва та апарату управління. 

Процес планування – це прийняття рішень про майбутні цілі підприємства і способи їх досягнення. 

Діяльність, зв’язану з плануванням, можна класифікувати як ряд етапів: 

1) стратегічний аналіз інвестиційних можливостей і джерел фінансових ресурсів, якими володіє підприємство; 

2) прогнозування наслідків прийнятих рішень, для уникнення негативних результатів від неузгодження між 

поточними  і майбутніми управлінськими рішеннями; 

3) процес безпосереднього планування, в якому обґрунтовують вибраний варіант із ряду можливих рішень, що 

відображають стратегічну ціль, втілену в конкретні плани; 

4) процес бюджетування, або технологія обліку, планування і контролю за рухом грошових коштів, 

формуванням фінансових результатів і оцінці наслідків прийнятих рішень. 

Фінансове планування у формі бюджетів забезпечує такі переваги:  

– за умов щомісячного розроблення бюджетів структурних підрозділів підприємства більш реальним стає 

визначення обсягів та структури доходів і витрат;  

– зменшуються витрати робочого часу персоналу економічних служб підприємства за рахунок мінімізації 

кількості показників бюджету;  
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– значну самостійність отримують структурні підрозділи у витратах коштів на оплату праці в межах 

затверджених бюджетів;  

– раціонально використовуються фінансові ресурси підприємства. При складанні бюджетів структурних 

підрозділів і служб підприємства доцільно дотримуватися принципу декомпозиції.  

Застосування бюджетної системи дасть можливість підприємствам досягти:  

– поліпшення оперативного управління, зокрема збалансованості надходжень і витрачання коштів 

підприємства;  

– зростання продажу та оптимізації витрат за рахунок маневрування ресурсами підприємства;  

– поліпшення управління борговими зобов’язаннями та інвестиціями;  

– оптимізації структури дебіторської та кредиторської заборгованості;  

– створення надійної бази для оцінки ефективності роботи кожного з підрозділів підприємства, а також його 

фінансового стану в цілому;  

– швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі. 

Таким чином, фінансове планування на підприємстві забезпечує його господарську діяльність фінансовими 

ресурсами, вирішує існуючі фінансові суперечності у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням 

фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.  

У сучасних умовах існує низка проблем, пов’язаних з організацією фінансового планування на підприємствах.  

Проблеми, пов’язані з організацією системи фінансового планування на сучасних підприємствах, можна 

згрупувати за ступенем важливості [4]:  

– нереальність фінансових планів;  

– оперативність складання планів;  

– прозорість планів для керівництва;  

– відрив довгострокових планів від короткострокових;  

– реалізація планів;  

– комплексність. 

Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти зміцнення фінансової стабільності 

підприємства за умови виконання прогнозованих бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на 

засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності 

та самофінансування підприємства. 

Отже, напрями удосконалення фінансового планування, запровадження фінансового аналізу забезпечать 

зростання позитивних фінансових результатів підприємств.   
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ГУМАНІТАРНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ, А САМЕ «ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Розглядаємо сутність інформації та її складові частини у розрізі практичного використання 

підприємством туризму а також розглянемо технічне забезпечення такої діяльності.  

Вислів «Хто володіє інформацією, той володіє світом» автором якого є Натан Ротшильд, засновник 

гігантської банківської династії Ротшильдів, виник не на порожньому місці, і у цій праці ми  ще раз спробуємо це 

довести. 

Погодимося, що термін «інформація» це абстрактне поняття і має різний сенс в залежності у використання 

такого слова. Формально – це зміст чогось, про що повідомляють одне одного як суб’єкти, так і об’єкти спілкування. 
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Засоби інформації (друковані видання, радіо, телебачення), інформаційний простір (Інтернет, соціальні 

мережі доступ до яких здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, в тому числі і мобільних пристроїв) є 

виробниками інформаційних послуг і по суті своїй є товаром. 

Інформація – це товар, що купується і продається. У розрізі діяльності спеціальних служб (розвідки), звісно, 

про питання купівлі/продажу інформації ми розглядати не будемо. 

Технології, тобто способи застосування технічних та програмних засобів для вирішення основних та 

допоміжних завдань підприємства із використанням інформаційної складової роботи підприємства туризму набули 

виключного значення. 

Індустрія туризму протягом останніх десятиліть набула величезного впливу на суспільство, а забезпечення 

функціонування підприємств туризму обчислювальною технікою є практично стандартом організації праці, більш 

того, індустрія туризму є чи не ідеальною сферою застосування науково – технічного прогресу у використанні 

інформаційних технологій для автоматизації процесу надання туристичних послуг. 

Інформаційні системи можуть забезпечувати в режимі реального часу надання безліч відомостей про 

доступність транспортних засобів, можливість бронювання житла, оперативне коригування кожної окремої послуги, і 

також прозоре формування документів супроводу – квитки, рахунки, путівники, та забезпечують іншою довідковою 

інформацією на вимогу клієнта.  

Пропонуємо розглянути поділ інформаційних комп’ютерних систем, які використовують підприємства 

туризму, це основні технологічні системи, що забезпечують супровід клієнта, допоміжні системи які забезпечують 

автоматизований супровід формування необхідних документів – рахунків, квитків, а також документи 

взаєморозрахунків із транспортними та іншими компаніями, що забезпечують туристичну подорож.  

Мережа Інтернет відкриває величезні можливості в комунікації туристичних підприємств між собою в 

інтересах клієнта та отримання прибутку за свою діяльність.   

Розглядаємо програмне та технічне забезпечення у повсякденній діяльності підприємства надання 

туристичних послуг.  

Наявні на ринку прикладного програмного забезпечення, як правило, дають можливість вести облік 

контрагентів, проводити роботу з клієнтом «від входу до виходу», оформлювати увесь пакет документів, вести 

фінансову звітність, різноманітні «нагадування» та планування, крім того – наприклад, автоматичне розсилання sms 

та e-mail повідомлень клієнтам, тощо, і ринок таких програмних продуктів досить великий. 

Головним завданням даної роботи вважаємо розгляд розвитку сільської місцевості, що надасть змогу 

вирішувати проблеми сільських територій, в тому числі і наповнення місцевих бюджетів. На наш погляд коректним 

поняття «зелений туризм» буде  таке визначення - «Стаціонарний відпочинок у сільській місцевості із 

збереженням та відновленням як природи так і сільської інфраструктури». 

 Здається, що прибутки, отримані від «зеленого туризму» не можуть порівнятися із відпочинком на 

березі моря або у світових туристичних центрах, але спробуємо довести протилежне. 

 Пропонуємо розглянути наведену на рис.1 туристичну структуру під умовною назвою «Троянда 

Полісся». 

Зрозуміло, що «Троянда Полісся» є головним координатором дії із своїми партнерами та бере на себе 

обов’язки пошуку клієнтів, організації рекламної компанії, фінансовий облік та аудит, в тому числі залучення 

кредитних активів та надання клієнту кінцевого продукту – туристичної послуги. 

Взагалі ланцюг відпочинку для пересічного громадянина має виглядати так: 

- отримання інформації про можливість відпочинку (напрямок реклами); 

- укладання договору на проживання, харчування, отримання послуг транспорту, страхування на випадок 

виникнення необхідності звертатися до медичних закладів (юридичний аспект діяльності); 

- отримання туристичних послуг, що були висвітлені в рекламі – наприклад, риболовля, альпінізм, дайвінг да 

закріплення таких дій в офіційних документах.  
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Для виконавця, тобто для підприємства надання туристичних послуг, забезпечення такої, здавалось би 

простого ланцюга подій перетворюються в серйозні виклики. 

Виглядає все досить просто, але є і проблеми, а саме: 

- Інституційні проблеми – відсутність досконалої законодавчої бази про регулювання діяльності підприємства 

«зеленого туризму»; 

- Організаційні проблеми – все ж таки низьке інформаційне наповнення і забезпечення використання 

інформаційних технологій в інфраструктурі обміну інформацією між суб’єктами бізнесу, особливо в 

сільській місцевості; 

- Фінансові проблеми. Фінансова підтримка з боку держави практично відсутня, високі ставки за кредитами, 

відсутність пільг та спрощеного оподаткування. 

Взаємодія з органами власті та самоврядування має ще більш значущий аспект – давайте проаналізуємо 

вислів – «люди не їдуть у село, бо туди немає дороги» і «люди їдуть в село, бо туди є дорога». Немає дороги – немає 

магазину, сільського клуба, аптеки і поліклініки. А якщо є дорога – то можна сподіватися, що при підтримці держави 

у вигляді тієї ж сільської ради – побудувати дорогу – неодмінно з’явиться і магазин, і аптека, адже вона буде 

отримувати прибуток у вигляді податків та має бути зацікавленою у розвитку такого бізнесу. 

Розглянемо місце інформаційних технологій у розрізі комунікацій між представниками туристичних 

підприємств, що надають або будуть надавати такі послуги. 

Використання глобальних комп’ютерних мереж підвищує ефективність комунікації, надання маркетингових 

послуг між суб’єктами та об’єктами  туристичного бізнесу. Кінцевий споживач послуги має змогу миттєво 

отримувати необхідну інформацію про туристичний продукт – як не виходячи із дому, так і за допомогою мобільних 

пристроїв, перебуваючи в дорозі. Наприклад, у праці М. Скопеня[9] розглянуто процес автоматизації діяльності 

туристичної фірми на базі використання офісних програм, поштових клієнтів, ведення баз даних контрагентів,, 

створення сайтів туристичних фірм з метою проведення рекламних акцій. Туристичний бізнес неможливо розглядати 

без використання інформаційних технологій. Оперативне розміщення в Інтернеті інформації про «гарячі» путівки, 

місця в готелях, квитки, цілодобова реклама на сайті фірми, економія коштів завдяки використанню електронної 

пошти – повідомлення практично миттєво отримують як партнери, так і споживачі. Попит на таке програмне 

забезпечення, звісно, приводить до його пропонування – в останні роки розроблені такі програмні продукти як 

«AMADEUS», «Worldspan», «Galileo», «Sabre» [8. c.12]. 

Інформаційні технології в туризмі – це система методів і засобів передачі і обробки інформації і звісно, не 

можуть обходитися без технічної складової, а саме комп’ютерів та комунікаційного забезпечення. 

Із дисципліни «Теорія організацій» відомо, що при створенні підприємства функції його діяльності займають 

перше місце, а структура організації - на другому. Пропонуємо Вашій увазі розгляд відносно нового напрямку 

туристичного бізнесу під назвою «зелений туризм» та змоделювати діяльність такого підприємства (підприємств). 

Питання сутності «зеленого туризму» його розвитку вже є предметом наукових досліджень, як закордонними 

науковцями, так і вітчизняними. [1-5]. Орієнтовна структур підприємства із стислим описом функцій може виглядати, 

як представлено на рис.2.  

«Троянда Полісся» 

Підприємці – 

господарі садиб для 

відпочинку 

Заклади торгівлі товарами 

побуту, продуктами 

харчування 

Майстерні з 

виготовлення сувенірної 

продукції  

Органи влади та 

самоврядування 

Заклади охорони здоров’я, освіти, культури 

Фінансово – кредині 

установи 

Транспортно – логістичні 

підприємства 

Рекламні діяльність 

Рис. 1 Структура взаємодії підприємств, що можуть входити до системи організації «зеленого туризму». 
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Рис. 2 Структура організації. 

 

Другою частиною нашого дослідження є технічне забезпечення життєдіяльності офісу організації. 

Умовно ми нарахували 12 осіб у штатному розписі підприємства «Троянда Полісся». Потрібно визначити, що 

головним предметом праці у співробітника туристичної фірми буде ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна 

машина). Забезпечити належну роботу обчислювальної мережі підприємства мають співробітники «Інформаційного 

сектору», в обов’язки котрих входить:  

- належне функціонування технічних засобів – системні блоки ПЕОМ, монітори, джерела безперервного 

живлення, принтери, копіювальні апарати, засоби зв’язку. 

- належне функціонування системного (операційна система) і прикладного програмного забезпечення (офісні 

та спеціалізовані програми). 

- належне функціонування комунікаційного обладнання (модем, локальна кабельна мережа або точки доступу 

до Wi-Fi роутера). 

Може видатися колізією, але при належному стані функціонування засобів, що забезпечують 

функціонування інформаційної складової підприємства туризму, роль інженера (інженерів) – ІТ сфери може 

здаватися незначною, але це не так. Поточні ремонти, усунення незначних помилок у функціонуванні техніки, 

створення архівних копій баз даних та інших документів, тощо, потребує вмілого керування такими процесами, і, 

звісно, спеціальної освіти. 

Інфраструктура технічного забезпечення мережі також має значення – виконати повноцінне мережене 

підключення за допомогою кабелю, що передбачає розподілену кабельну мережу (як мінімум 12 точок підключення, 

десятки метрів кабелю, кріплення коробів на стінах, виконання робіт по створенню технологічних отворів у стінах, 

тощо), або скористатися альтернативою – використати підключення до Wi-Fi роутера будь-якого провайдера мережі 

Інтернет, так як зводить необхідність прокладання кабельної мережі до мінімуму, хоча водночас вимагає 

використовувати не стандартні ПЕОМ, а, наприклад, ноутбук або планшет. Звісно, це у порівняні цін у близькій 

перспективі може бути економічно не вигідною, але в довготерміновій перспективі має себе виправдати. Простий 

приклад:  

- Стандартний системний блок ПЕОМ має потужність у 300 Вт на годину. Додаємо монітор з електронно 

променевою трубкою – ще 50 Вт на годину. Візьмемо абстрактну величину платні за електроенергію у 1 грн. 

при використання такої техніки 8 годин на день, 5 днів на тиждень, 50 тижнів на рік. Всього на рік 

отримуємо 350 Вт * 8 год. * 5 днів *50 тижнів * 12 робочих місц =  8 400 кВт./рік = 8 400 грн./рік.  

- Ноутбук споживає близько 15 Вт/год. –за тими ж розрахунками споживання за рік становитиме близько 288 

кВт.= 288 грн./рік. 

Числа говорять самі за себе.  

   Технічна складова організації туристичного бізнесу – вузько спеціалізований напрямок, який 

вирішують спеціалісти. Загальний менеджмент підприємства має володіти як комп’ютерними навичками, так і 

різноманітними знаннями для  вирішення основного завдання -  забезпечувати створення якісного туристичного 

продукту, що може успішно продаватися. Необхідні зусилля багатьох представників від різних галузей виробництва 

та фізичних осіб – підприємців – власників садиб, представників сфери послуг, майстрів у різних галузях 

Інформаційний сектор: 

- технічне та програмне 

забезпечення 

функціонування 

комп’ютерної, офісної  

та комунікаційної 

техніки; 

- питання рекламного 

характеру в діяльності 

організації, тощо. 

(2 особи) 

Сектор зв’язків  

(згідно  рис.1- 

господарі житла, 

торгівельні заклади, 

органи влади, 

транспорт, медицина, 

культура і освіта, тощо)  

(3 особи) 

Господарсько – 

юридичний сектор у частині 

забезпечення існування  

організації (приміщення, 

комунальні послуги, меблі, 

власний автотранспорт, 

юридично – договірні та 

кадрові функції, тощо)   

(3 особи) 

Апарат управління 

(Директор, заступник) 

(2 особи) 
Фінансовий відділ 

(сектор бухгалтерія, 

сектор фінансовий)  

(2 особи) 
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виробництва – тих же сувенірів, представників громади і місцевого самоврядування – і наша «Троянда Полісся» має 

виступити тією силою, що в кінцевому рахунку має привести до всебічного відродження та розвитку села. Розвиток 

туристичного бізнесу у частині розвитку «зеленого туризму», подолання соціально – економічних проблем села 

цілком можливе. Спільна діяльність представників бізнесу, місцевої влади, закладів освіти і культури, громадських 

організацій, тощо мають величезний потенціал для економічного зростання як поодинокого населеного пункту, 

району, так і держави в цілому. 

    В рамках освітньої програми студентам було запропоновано написати реферати, де аналізувався процес 

створення та функціонування віртуальної туристичної фірми, у якості, звісно, директора.  

За результатом аналізу робіт можна говорити про те, що студенті звертають більшу увагу на зовнішній 

антураж – офіс, меблі, комп’ютери і мало звертають увагу на підбір кваліфікованого персоналу, засоби комунікацій 

та взагалі на зв’язки у сфері туристичного бізнесу. 
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ON THE 40 PRIMARY POLITICAL-ECONOMIC REGIONS OF THE WORLD AND GLOBAL EUROPE 

CONCEPTS & CONCEPTIONS 

This paper is an attempt to continue, develop and extend my 2016/2017 research work devoted to the international 

political economy, comparative government and economics matters. In the first of the series’ articles [1] I have proposed the 

set of global rankings for 160 countries of the world with the 2014 and 2015 population of 0.7 million or more. Powerful 

correlation between the GDP (PPP) per capita and the Democracy Index has shown that very strong positive (i.e., definite and 

practical) connection exists between democracy and economy development. The second article of my series [2] has been 

devoted to the new conception and methods of societal governance provision and evaluation. In this context two new 

international political economy indicators have been introduced (please see below) and global rankings by them for 160 

countries of the world are presented. In the third article [3] these indicators have been used for the “primary political-

economic regions” and “secondary (enlarged) regions of the world” achievements evaluation. In the fourth – purely academic 

– article [4] the new comparative government and international political economy paradigm has been substantiated on the 

research base characterized above in the paragraph. In the next article of my series [5] the analysis has been extended to the 40 

primary political-economic regions of the world and the Global Europe (or the European World) concept & conception have 

been introduced. Finally, issued at the beginning of this year material in three parts [6; 7; 8] is devoted to the 2016 changes 

and trends. 

The so called Democracy Index (DI) calculated by specialists of the Economist Intelligence Unit (EIU) is the basic 

indicator for my research. The methodology of DI calculation is characterized in the publication “Democracy Index 2017: 

Free speech under attack” which can be found on the EIU site in PDF format. This index, on a 0 to 10 scale, is based on the 

ratings for 60 main political indicators. I have proved that it is useful to calculate the analogue of politics Democracy Index 

measuring social institution of the economy results, namely: the Economic Performance Index (EPI). I have proposed to 

count up this index – like the DI – on a 0 to 10 scale as the simple division result, a country’s GNI (PPP) per capita being the 

numerator. As for the denominator, the country’s GNI (PPP) per capita of 100,000 international dollars current theoretical 

maximum seems adequate. For example, the 2015 GNI (PPP) per capita of Qatar – 138,480 international dollars – had been 

the outcome of absolutely extraordinary circumstances, and its 2015 EPI score was 10 exactly. Finally, I have proved that it is 

useful to introduce the indicator which provides us with combined reflection of all political and economic activities in a 

society outcome. I have named it in such a way: the Index of Political Economy Achievements (IPEA). It reflects the 

international or comparative political economy viewpoint. The index for a country is calculated, also on a 0 to 10 scale, as the 

simple average of two indicators characterized earlier: the Democracy Index and the Economic Performance Index. 

http://www.greentour.com.ua/
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In order to finalize the previous part of my analysis, I have proposed such a vision. The Democracy Index and GNI 

or GDP (PPP) per capita are generalizing – from the mankind/humanity  viewpoint – indicators of the society’s 

development, government’s effectiveness & efficiency and individuals’ social comfort in the political and economic spheres 

of life correspondingly. Also in several cases (China, the Muslim World and so on) we see somewhat different attitude to both 

the indicators, mentioned in previous sentence, or at least to one of them because of the basic values’ ideological deviance at 

the societal level. 

My materials’ pep or go is the table (please see below) which contains the information on four ratings for 160 

countries of the world with the 2015 and 2016 population of 0.8 million or more. The above-mentioned Democracy Index 

(DI) calculated by specialists of the EIU is the basic indicator for inclusion. In 2016 this index has been counted up also for 

six democratic “micro-states” with population from 0.3 to 0.6 million, namely: Iceland, Malta, Cabo Verde, Suriname, 

Luxembourg and Montenegro. Reference information on these countries is included into my table but without defining their 

ratings’ places. Also the Democracy Index has not been calculated for Somalia (14.3 million 2016 population) and South 

Sudan (12.2 million 2016 population). These countries are “leaders” in sad sense for many years of so called Fragile States 

Index (former Failed States Index) rating. In fact, they have no minimally effective government of the united state’s scale. 

Finally, in the Economist Intelligence Unit rating the Chinese statehood is represented not only by China and Taiwan (in fact, 

the last has been functioning as an independent state for decades) but also by Hong Kong. As in the case of “micro-states”, I 

include in my table just reference information on Hong Kong without defining its ratings’ places. 

Therefore, all 160 really existing and functioning states (countries) of the world with 0.8 million or more 2016 

population are presented in my rating table. 

 

Table 1 

2016 RANKING BY THE INDEX OF POLITICAL ECONOMY ACHIEVEMENTS  

(for 160 countries of the world with the 2016 population of 0.8 million and more; after the population data, 

Democracy and Economic Performance Indexes values – places of a country in the population, DI and EPI 2016 

ratings are shown in brackets) 

 

 

COUNTRIES 

 

2016 

population 

(thousands) 

 

2016 

Democracy 

Index 

2016 Economic 

Performance 

Index 

2016 Index of 

Political 

Economy 

Achievements 

2016 IPEA 

change 

comparing to 

2015 

1. Norway 5,233 (115) 9.93 (001) 6.26 (006) 8.10 –.09 

–. Luxembourg 583 (–––) 8.81 (–––) 7.04 (–––) 7.93 (–.05) 

2. Switzerland 8,372 (097) 9.09 (007) 6.37 (005) 7.73 +.05 

3. Singapore 5,607 (112) 6.38 (064) 8.52 (002) 7.45 +.31 

4. Ireland 4,773 (119) 9.15 (005) 5.69 (008) 7.42 +.40 

–. Iceland 334 (–––) 9.50 (–––) 5.25 (–––) 7.38 (+.26) 

5. Sweden 9,903 (087) 9.39 (002) 5.00 (013) 7.20 +.10 

6. Denmark 5,731 (110) 9.20 (004) 5.11 (010) 7.16 +.21 

7. Netherlands 17,018 (066) 8.80 (010) 5.07 (011) 6.94 +.07 

8. United States 323,128 (003) 7.98 (018) 5.87 (007) 6.93 +.03 

9. Australia 24,127 (053) 9.01 (009) 4.60 (016) 6.81 +.07 

10. Germany 82,668 (016) 8.63 (011) 4.97 (014) 6.80 +.06 

11. Canada 36,286 (038) 9.15 (005) 4.34 (020) 6.75 +.01 

12. Austria 8,747 (094) 8.41 (012) 5.06 (012) 6.74 +.07 

13. Finland 5,495 (113) 9.03 (008) 4.38 (019) 6.71 +.13 

14. Qatar 2,570 (138) 3.18 (128) 10.00 (001) 6.59 0.00 

15. New Zealand 4,693 (120) 9.26 (003) 3.77 (026) 6.52 +.11 

16. Taiwan, the Province 

of China 

 

23,540 (055) 

 

7.79 (029) 

 

*4.81 (015) 

 

6.30 

 

+.04 

17. United Kingdom 65,637 (022) 8.36 (013) 4.21 (022) 6.29 +.10 

–. Hong Kong (China) 7,347 (–––) 6.42 (–––) 6.06 (–––) 6.24 (+.09) 

18. Belgium 11,348 (078) 7.77 (031) 4.60 (016) 6.19 +.02 

19. Japan 126,995 (011) 7.99 (017) 4.28 (021) 6.14 +.21 

20. Kuwait 4,053 (127) 3.85 (114) 8.33 (003) 6.09 –.06 

21. France 66,896 (021) 7.92 (020) 4.21 (022) 6.07 +.09 

–. Malta 437 (–––) 8.39 (–––) 3.58 (–––) 5.99 (+.17) 

22. Spain 46,444 (030) 8.30 (014) 3.65 (028) 5.98 +.10 

23. Italy 60,601 (023) 7.98 (018) 3.84 (025) 5.91 +.12 

24. Israel 8,547 (096) 7.85 (025) 3.73 (027) 5.79 +.14 

25. Republic of Korea 51,246 (027) 7.92 (020) 3.58 (029) 5.75 +.03 

26. Czech Republic 10,562 (084) 7.82 (027) 3.27 (030) 5.55 +.05 

27. Portugal 10,325 (086) 7.86 (024) 3.00 (034) 5.43 +.10 

28. Cyprus (area 

controlled by the 

government of Cyprus) 

 

847 (157) 

 

7.65 (032) 

 

3.14 (033) 

 

5.40 

+.08 

29. Slovenia 2,065 (143) 7.51 (033) 3.24 (031) 5.38 +.07 

30. Estonia 1,316 (151) 7.85 (025) 2.89 (036) 5.37 +.08 
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31. Mauritius 1,263 (153) 8.28 (015) 2.10 (050) 5.19 +.05 

32. Lithuania 2,872 (137) 7.47 (034) 2.88 (037) 5.18 +.08 

33. Slovakia 5,429 (114) 7.29 (038) 2.99 (035) 5.14 +.06 

33. Trinidad and Tobago 1,365 (149) 7.10 (042) 3.18 (032) 5.14 –.02 

33. Uruguay 3,444 (132) 8.17 (016) 2.11 (049) 5.14 +.03 

36. Chile 17,910 (064) 7.78 (030) 2.33 (044) 5.06 +.05 

37. United Arab Emirates 9,270 (092) 2.75 (140) 7.30 (004) 5.03 +.15 

38. Greece 10,747 (082) 7.23 (040) 2.69 (039) 4.96 –.11 

39. Latvia 1,960 (146) 7.31 (037) 2.59 (041) 4.95 +.05 

40. Botswana 2,250 (140) 7.87 (023) 1.67 (060) 4.77 +.06 

41. Poland 37,948 (036) 6.83 (048) 2.68 (040) 4.76 –.06 

42. Costa Rica 4,857 (118) 7.88 (022) 1.58 (064) 4.73 0.00 

43. Hungary 9,818 (088) 6.72 (051) 2.56 (042) 4.64 –.01 

44. Malaysia 31,187 (045) 6.54 (060) 2.70 (038) 4.62 .+.09 

44. Panama 4,034 (128) 7.13 (041) 2.10 (050) 4.62 0.00 

46. Croatia 4,171 (126) 6.75 (049) 2.29 (047) 4.52 –.04 

47. Bulgaria 7,128 (101) 7.01 (043) 1.95 (053) 4.48 +.03 

48. Argentina 43,847 (032) 6.96 (045) 1.95 (053) 4.46 –.05 

48. Romania 19,705 (059) 6.62 (056) 2.30 (045) 4.46 +.07 

50. South Africa 55,909 (024) 7.41 (035) 1.29 (074) 4.35 –.08 

–. Cabo Verde 540 (–––) 7.94 (–––) 0.62 (–––) 4.28 (+.06) 

51. India 1,324,171 (002) 7.81 (028) 0.65 (103) 4.23 +.06 

52. Brazil 207,653 (005) 6.90 (047) 1.48 (066) 4.19 –.05 

53. Mexico 127,540 (010) 6.47 (062) 1.78 (056) 4.13 0.00 

54. Jamaica 2,881 (135) 7.39 (036) 0.85 (093) 4.12 –.02 

–. Suriname 558 (–––) 6.77 (–––) 1.45 (–––) 4.11 (–.11) 

55. Dominican Republic 10,649 (083) 6.67 (052) 1.45 (067) 4.06 +.04 

56. Indonesia 261,115 (004) 6.97 (044) 1.12 (081) 4.05 0.00 

57. Columbia 48,653 (028) 6.67 (052) 1.39 (071) 4.03 +.04 

58. Serbia 7,057 (102) 6.57 (059) 1.39 (071) 3.98 –.03 

59. Peru 31,774 (043) 6.65 (054) 1.25 (075) 3.95 +.05 

60. Philippines 103,320 (012) 6.94 (046) 0.94 (087) 3.94 +.07 

61. Mongolia 3,027 (133) 6.62 (056) 1.15 (080) 3.89 +.02 

62. Sri Lanka 21,203 (057) 6.48 (061) 1.20 (077) 3.84 +.05 

63. Timor-Leste 1,269 (152) 7.24 (039) 0.34 (125) 3.79 –.05 

–. Montenegro 623 (–––) 5.72 (–––) 1.79 (–––) 3.76 (–.04) 

64. Saudi Arabia 32,276 (041) 1.93 (152) 5.59 (009) 3.76 +.05 

64. Tunisia 11,403 (077) 6.40 (063) 1.12 (081) 3.76 –.17 

66. El Salvador 6,345 (105) 6.64 (055) 0.82 (095) 3.73 0.00 

66. Turkey 79,512 (018) 5.04 (090) 2.42 (043) 3.73 +.20 

68. Namibia 2,480 (139) 6.31 (065) 1.04 (085) 3.68 0.00 

69. Bahrain 1,425 (148) 2.79 (139) 4.43 (018) 3.61 +.28 

70. Ghana 28,207 (049) 6.75 (049) 0.42 (116) 3.59 –.05 

70. Oman 4,425 (124) 3.04 (134) 4.14 (024) 3.59 +.13 

70. Paraguay 6,725 (104) 6.27 (066) 0.91 (088) 3.59 –.01 

73. Albania 2,876 (136) 5.91 (075) 1.17 (079) 3.54 +.03 

74. Guyana 773 (160) 6.25 (067) 0.78 (098) 3.52 +.12 

75. Ecuador 16,385 (069) 5.81 (076) 1.11 (083) 3.46 –.04 

75. Lesotho 2,204 (141) 6.59 (058) 0.33 (128) 3.46 0.00 

75. Moldova (Republic 

of, excl. Transnistria) 

 

3,552 (130) 

 

6.35 (064) 

 

0.57 (108) 

 

3.46 

 

+.01 

78. Georgia (excl. 

Abkhazia and S. Ossetia) 

 

3,719 (129) 

 

5.93 (072) 

 

0.95 (086) 

 

3.44 

 

+.03 

79. Guatemala 16,582 (068) 5.92 (073) 0.78 (098) 3.35 +.01 

80. Macedonia, the FYR 2,081 (142) 5.23 (088) 1.45 (067) 3.34 –.35 

81. Thailand 68,864 (020) 4.92 (093) 1.61 (062) 3.27 –.05 

82. Fiji 899 (156) 5.64 (082) 0.87 (091) 3.26 –.03 

82. Ukraine 45,005 (031) 5.70 (079) 0.82 (095) 3.26 +.02 

84. Papua New Guinea 8,085 (098) 6.03 (069) 0.42 (116) 3.23 +.07 

84. Senegal 15,412 (072) 6.21 (068) 0.25 (132) 3.23 +.07 

86. Zambia 16,591 (067) 5.99 (071) 0.39 (118) 3.19 –.13 

87. Honduras 9,113 (093) 5.92 (073) 0.44 (113) 3.18 +.02 

88. Bolivia 10,888 (079) 5.63 (083) 0.71 (101) 3.17 –.04 

89. Lebanon 6,007 (109) 4.86 (095) 1.41 (070) 3.14 +.02 
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90. Bangladesh 162,952 (008) 5.73 (078) 0.38 (119) 3.06 +.01 

90. Bosnia and 

Herzegovina 

3,517 (131) 4.87 (094) 1.24 (076) 3.06 +.11 

92. Venezuela 31,568 (044) 4.68 (100) *1.38 (073) 3.03 –.31 

93. Tanzania 55,572 (025) 5.76 (077) 0.27 (131) 3.02 +.10 

94. Mali 17,995 (063) 5.70 (079) 0.21 (136) 2.96 +.01 

95. Benin 10,872 (080) 5.67 (081) 0.22 (135) 2.95 –.02 

96. Iraq 37,203 (037) 4.08 (107) 1.72 (057) 2.90 +.09 

97. Bhutan 798 (158) 4.93 (091) 0.82 (095) 2.88 +.03 

98. Malawi 18,092 (062) 5.55 (084) 0.11 (155) 2.83 0.00 

99. Kenya 48,462 (029) 5.33 (085) 0.31 (129) 2.82 0.00 

100. Morocco 35,277 (039) 4.77 (098) 0.77 (100) 2.77 +.05 

101. Russian Federation 144,342 (009) 3.24 (127) 2.25 (048) 2.75 –.10 

102. Uganda 41,488 (033) 5.26 (087) 0.18 (141) 2.72 +.02 

103. Gabon 1,980 (145) 3.74 (116) 1.68 (059) 2.71 –.12 

104. Liberia 4,614 (121) 5.31 (086) 0.07 (159) 2.69 –.18 

104. Nicaragua 6,150 (107) 4.81 (097) 0.56 (109) 2.69 –.20 

106. Kazakhstan 17,797 (065) 3.06 (132) 2.30 (045) 2.68 –.03 

107. Kyrgyzstan 6,083 (108) 4.93 (091) 0.34 (125) 2.64 –.19 

108. Belarus 9,507 (090) 3.54 (120) 1.72 (057) 2.63 –.03 

109. Madagascar 24,895 (052) 5.07 (089) 0.15 (149) 2.61 +.11 

110. Nepal 28,983 (046) 4.86 (095) 0.25 (132) 2.56 +.05 

111. Nigeria 185,990 (007) 4.50 (102) 0.58 (107) 2.54 –.06 

112. Algeria 40,606 (034) 3.56 (119) 1.44 (069) 2.50 –.19 

113. Palestine 4,552 (123) 4.49 (103) *0.43 (114) 2.46 –.08 

114. Pakistan 193,203 (006) 4.33 (104) 0.56 (109) 2.45 –.02 

115. Burkina Faso 18,646 (060) 4.70 (099) 0.17 (144) 2.44 0.00 

116. Jordan 9,456 (091) 3.96 (110) 0.90 (089) 2.43 –.04 

117. Armenia 2,925 (134) 3.88 (113) 0.90 (089) 2.39 –.05 

118. Myanmar 52,885 (026) 4.20 (106) 0.55 (111) 2.38 +.06 

119. China 1,378,665 (001) 3.14 (129) 1.55 (065) 2.35 +.06 

120. Sierra Leone 7,396 (100) 4.55 (101) 0.13 (153) 2.34 –.02 

121. Cuba 11,476 (076) 3.46 (121) *1.19 (078) 2.33 –.36 

122. Cambodia 15,762 (071) 4.27 (105) 0.35 (123) 2.31 +.01 

123. Egypt 95,689 (014) 3.31 (126) 1.10 (084) 2.21 +.08 

124. Iran 80,277 (017) 2.34 (147) 2.01 (052) 2.18 +.25 

125. Mauritania 4,301 (125) 3.96 (110) 0.38 (119) 2.17 0.00 

126. Azerbaijan 9,762 (089) 2.65 (141) 1.62 (061) 2.14 –.08 

127. Haiti 10,847 (081) 4.02 (108) 0.18 (141) 2.10 +.04 

128. Côte D’Ivoire 23,696 (054) 3.81 (115) 0.36 (121) 2.09 +.27 

129. Mozambique 28,829 (047) 4.02 (108) 0.12 (154) 2.07 –.29 

130. Niger 20,673 (058) 3.96 (110) 0.10 (156) 2.03 +.05 

131. Angola 28,813 (048) 3.40 (123) 0.61 (105) 2.01 +.01 

132. Viet Nam 92,701 (015) 3.38 (124) 0.62 (104) 2.00 –.05 

133. Comoros 796 (159) 3.71 (117) 0.15 (149) 1.93 0.00 

133. Swaziland 1,343 (150) 3.03 (135) 0.83 (094) 1.93 –.03 

135. Cameroon 23,439 (056) 3.46 (121) 0.36 (121) 1.91 –.08 

136. Ethiopia 102,403 (013) 3.60 (118) 0.17 (144) 1.89 –.11 

137. Equatorial Guinea 1,221 (154) 1.70 (156) 1.83 (055) 1.77 –.48 

138. Congo 5,126 (116) 2.91 (136) 0.54 (112) 1.73 +.36 

138. Togo 7,606 (099) 3.32 (125) 0.14 (151) 1.73 –.04 

140. Turkmenistan 5,663 (111) 1.83 (155) 1.61 (062) 1.72 +.01 

141. Guinea 12,396 (074) 3.14 (129) 0.19 (138) 1.67 +.04 

142. Rwanda 11,918 (075) 3.07 (131) 0.19 (138) 1.63 +.01 

143. Zimbabwe 16,150 (070) 3.05 (133) 0.18 (141) 1.62 +.01 

144. Djibouti 942 (155) 2.83 (138) *0.34 (125) 1.59 –.01 

145. Libya 6,293 (106) 2.25 (148) *0.87 (091) 1.56 –.25 

146. Gambia 2,039 (144) 2.91 (136) 0.16 (147) 1.54 –.03 

147. Lao People’s 

Democratic Republic 

 

6,758 (103) 

 

2.37 (145) 

 

0.59 (106) 

 

1.48 

 

+.10 

148. Sudan 39,579 (035) 2.37 (144) 0.43 (114) 1.40 +.01 

149. Afghanistan 34,656 (040) 2.55 (142) 0.19 (138) 1.37 –.11 

150. Uzbekistan 31,848 (042) 1.95 (151) 0.67 (102) 1.31 +.02 

151. Eritrea 4,955 (117) 2.37 (144) *0.14 (151) 1.26 +.01 



 

 

78 

152. Burundi 10,524 (085) 2.40 (143) 0.08 (157) 1.24 –.04 

153. Yemen 27,584 (050) 2.07 (149) 0.25 (132) 1.16 –.10 

154. Tajikistan 8,735 (095) 1.89 (154) 0.35 (123) 1.12 –.03 

155. Guinea Bissau 1,816 (147) 1.98 (150) 0.16 (147) 1.07 +.03 

156. Democratic 

Republic of the Congo 

 

78,736 (019) 

 

1.93 (152) 

 

0.08 (157) 

 

1.01 

 

–.08 

157. Syrian Arab 

Republic 

18,430 (061) 1.43 (159) *0.29 (130) 0.86 –.07 

158. Chad 14,453 (073) 1.50 (158) 0.20 (137) 0.85 –.01 

159. Central African 

Republic 

4,595 (122) 1.61 (157) 0.07 (159) 0.84 +.02 

160. Democratic People’s 

Republic of Korea 

 

25,369 (051) 

 

1.08 (160) 

 

*0.17 (144) 

 

0.63 

 

+.01 

Sources of the data for the EPI and IPEA count: publications of the Economist Intelligence Unit (Democracy 

Index) and World Bank (population & GNI – or *GDP in 9 cases of GNI data absence – (PPP) per capita). 

 

Because of “global economic lag” (please see the third article mentioned) the 160 countries’ results reflected by the 

IPEA – combined in its very nature – are lower than those in the realm of “pure” politics. Under this ranking I have picked up 

four groups of states with the scores of 5.50–10, 4–5.49, 3–3.99 and below 3 correspondingly. As one can see, per cent shares 

of all the groups are less than in the Democracy Index case (but not the Economic Performance Index one!): 

 

1. Societies with the highest level of political economy achievements – 26 (16.3%) 

 

2. Societies with high level of political economy achievements – 31 (19.4%) 

 

3. Societies with satisfactory level of political economy achievements – 36 (22.5%) 

 

4. Societies with low level of political economy achievements – 67 (41.9%) 

 

The distribution between two categories of countries by their IPEA values in 2016 (and 2015) was such: 

 

▪ Societies with relatively high level of political economy achievements (the scores of 4–10) – 57 (35.6%) 

 

▪ Societies with relatively low level of political economy achievements (the scores below 4) – 103 (64.4%) 

 

In 2016 almost all countries of the highest level of political economy achievements group attained IPEA growth, 

and often very substantial. It was their distinctive feature: almost 89% of the highest group countries demonstrated IPEA 

growth, comparing to 55% in the 2nd group, 59% in the 3rd group and only about 46% in the most numerous group of 

societies with low level of political economy achievements. Also 11 of the highest group countries (more than 42%!) attained 

the growth of +.10 or more, like only 12 (9%) from the rest of 134 states. 

Then, I would propose the distribution of 160 countries embraced with my ratings among the eight, to say, enlarged 

or secondary regions of the world (the regions of Europe and Russia & Post-Soviet Asia have been extracted by me from the 

World Bank etc. classifications’ region of “Europe & Central Asia” for better representation of their specific features): 

 

1. Europe (including Belarus, Cyprus and Georgia, not including Israel) – 36 

 

2. North America – 2 

 

3. Latin America & the Caribbean – 23 

 

4. Sub-Saharan Africa – 43 

 

5. North Africa & Middle East (including Iran and Turkey) – 21 

 

6. South Asia (including Afghanistan) – 7 

 

7. East Asia & Pacific – 20 

 

8. Russia & Post-Soviet Asia (including Armenia and Azerbaijan) – 8 

 

Let me emphasize again that even the “secondary” or “enlarged” regions I treat as real communities of societies, with 

strong enough mutual influence of constituting countries, their governments and Peoples in political, economic and spiritual 

spheres. 

 

Table 2 

REGIONAL DISTRIBUTION OF 160 COUNTRIES BY THE 2016 IPEA GROUPS 
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COUNTRIES Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 TOTAL 

1. Europe 15 13 7 1 36 

2. North America 2 — — — 2 

3. Latin America 

& the Caribbean 

— 11 9 3 23 

4. Sub-Saharan 

Africa 

— 3 6 34 43 

5. North Africa & 

Middle East 

3 1 6 11 21 

6. South Asia — 1 2 4 7 

7. East Asia & 

Pacific 

6 2 6 6 20 

8. Russia & Post-

Soviet Asia 

— — — 8 8 

TOTAL 26 31 34 69 160 

 

While analyzing regional distribution of 160 countries by the 2016 IPEA groups reflected in Table 2 (please see 

above), let us emphasize only quite poor state of the Russia & Post-Soviet Asia countries region: they all belong to the 

group of societies with low level of political economy achievements. 

Let me stress further the methodological moment of crucial importance. Because each region of the world is formed 

as common social space integrated to some degree, I count up regional Democracy and Economic Performance Indexes as 

weighted arithmetic averages. Their numerator is the sum of products of numbers: each country index value is multiplied 

by its population and the results are added up. Their denominator is the population of this region. That is why I specify my 

regional DI as the Global index. 

But in the case of “enlarged” regions their inner stratification differences are very (or even too) substantial. For this 

reason I use the analyses of situation with the primary political-economic regions of the world as the basic mode of my 

international political economy research. These primary regions are absolutely self-sufficient global actors of decisive 

significance. At the same time they function as the structural elements of enlarged regions. In the case of developed Eastern 

Mediterranean states this element of global system is of interregional nature from the secondary regions’ viewpoint because of 

Europe (Cyprus and Greece) and North Africa & Middle East (Israel) countries presence in it. 

 

Table 3 

PRIMARY REGIONS OF THE WORLD 2016 RANKING BY THE IPEA  

(The ratings embrace 167 countries with the 2016 population of 0.3 million and more for which the 

Democracy Index was counted up; after the political-economic regions’ names their countries are listed in alphabetical 

order, after the population data, Democracy Global Regional and Economic Performance Indexes values – places of a 

region in the population, DGRI and EPI 2016 global ratings, after the Index of Political Economy Achievements – 

place of a region in the IPEA 2015 global rating are shown in brackets) 

 

 

REGIONS 

 

2016 population 

(thousands) 

2016 Democracy 

Global Regional 

Index (DGRI) 

2016 Economic 

Performance 

Index 

2016 Index of 

Political Economy 

Achievements  

1. Scandinavia (Denmark; 

Finland; Iceland; Norway; 

Sweden) 

26,696 (34) 9.38 (01) 5.15 (02) 7.27 (01) 

2. United States (country-region) 323,128 (06) 7.98 (08) 5.87 (01) 6.93 (02) 

3. Central Europe – western part 

(Austria; Germany; Switzerland) 

99,787 (17) 8.65 (04) 5.10 (03) 6.88 (03) 

4. Developed Oceania (Australia; 

New Zealand) 

28,820 (32) 9.05 (03) 4.46 (04) 6.76 (05) 

5. Canada (country-region) 36,286 (31) 9.15 (02) 4.34 (06) 6.75 (04) 

6. British Isles (Ireland; United 

Kingdom) 

70,410 (24) 8.41 (05) 4.31 (07) 6.36 (06) 

7. Mainland Western Europe 

(Belgium; France; Luxembourg; 

Netherlands) 

95,845 (18) 8.06 (07) 4.43 (05) 6.25 (07) 

8. Developed East Asia (Japan; 

Republic of Korea; Taiwan, the 

Province of China) 

201,781 (11) 7.95 (09) 4.16 (08) 6.06 (08) 

9. Southwestern Europe (Italy; 

Malta; Portugal; Spain) 

117,807 (16) 8.10 (06) 3.69 (10) 5.90 (09) 

10. Developed Eastern 

Mediterranean states (Cyprus – 

area controlled by the government 

of Cyprus; Greece; Israel) 

20,141 (35) 7.51 (10) 3.15 (11) 5.33 (10) 

11. Baltic states (Estonia; Latvia; 

Lithuania) 

6,148 (40) 7.50 (12) 2.79 (12) 5.15 (11) 
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12. Central Europe – eastern 

part (Czech Republic; Hungary; 

Poland; Slovakia) 

63,757 (27) 7.02 (15) 2.7 (12) 4.91 (12) 

13. The FYRs – EU member 

states (Croatia; Slovenia) 

6,236 (39) 7.00 (16) 2.60 (14) 4.80 (13) 

14. South America – southern 

part (Argentina; Chile; Paraguay; 

Uruguay) 

71,926 (23) 7.16 (14) 1.96 (18) 4.56 (14) 

15. Southeastern Europe – EU 

member states (Bulgaria; 

Romania) 

26,833 (33) 6.72 (19) 2.21 (17) 4.47 (15) 

16. Southern Africa (Botswana; 

Lesotho; Namibia; South Africa; 

Swaziland) 

64,186 (26) 7.26 (13) 1.25 (25) 4.26 (16) 

17. Brazil (country-region) 207,653 (10) 6.90 (18) 1.48 (22) 4.19 (17) 

18. Mexico (country-region) 127,540 (15) 6.47 (20) 1.78 (20) 4.13 (18) 

19. Maritime Southeast Asia 

(Indonesia; Malaysia; Philippines; 

Singapore; Timor-Leste) 

402,498 (03) 6.92 (17) 1.30 (25) 4.11 (19) 

20. South Asia Subregional 

Economic Cooperation countries 

(Bangladesh; Bhutan; India; Nepal; 

Sri Lanka) 

1,538,107 (01) 7.51 (10) 0.62 (35) 4.07 (20) 

21. Turkey (country-region) 79,512 (21) 5.04 (26) 2.42 (15) 3.73 (24) 

22. South America – northern 

part (Bolivia; Columbia; Ecuador; 

Guyana; Peru; Suriname; 

Venezuela) 

140,599 (14) 6.04 (22) 1.27 (26) 3.66 (21) 

23. Balkan non-EU countries 

(Albania; Bosnia and Herzegovina; 

Macedonia, the FYR; Montenegro; 

Serbia) 

16,154 (36) 5.88 (24) 1.34 (24) 3.61 (22) 

24. Central America (Costa Rica; 

El Salvador; Guatemala; 

Honduras; Nicaragua; Panama) 

47,081 (29) 6.18 (21) 0.89 (33) 3.54 (23) 

25. Developing Oceania (Fiji; 

Papua New Guinea) 

8,984 (38) 5.99 (23) 0.47 (37) 3.23 (27) 

26. Arabian Peninsula (Bahrain; 

Kuwait; Oman; Qatar; Saudi 

Arabia; United Arab Emirates; 

Yemen) 

81,603 (19) 2.28 (40) 4.16 (08) 3.22 (25) 

27. Eastern Europe – non-EU 

countries (Belarus; Georgia, excl. 

Abkhazia and S. Ossetia; Moldova 

– Republic of, excl. Transnistria; 

Ukraine) 

61,783 (28) 5.42 (25) 0.95 (32) 3.19 (26) 

28. West Indies (Cuba; Dominican 

Republic; Haiti; Jamaica; Trinidad 

and Tobago) 

37,218 (30) 4.98 (27) 1.02 (30) 3.00 (28) 

29. Russian Federation (country-

region) 

144,342 (13) 3.24 (34) 2.25 (16) 2.75 (29) 

30. Western Africa (Benin; 

Burkina Faso; Cabo Verde; Côte 

D’Ivoire; Gambia; Ghana; Guinea; 

Guinea Bissau; Liberia; Mali; 

Mauritania; Niger; Nigeria; 

Senegal; Sierra Leone; Togo) 

362,199 (05) 4.69 (28) 0.42 (38) 2.56 (30) 

31. Mainland Southeast Asia 

(Cambodia; Lao People’s 

Democratic Republic; Myanmar; 

Thailand; Viet Nam) 

236,970 (07) 4.04 (31) 0.87 (34) 2.46 (31) 

32. Eastern Africa (Burundi; 

Comoros; Djibouti; Eritrea; 

Ethiopia; Kenya; Madagascar; 

Malawi; Mauritius; Mozambique; 

Rwanda; Tanzania; Uganda; 

382,880 (04) 4.56 (29) 0.21 (40) 2.39 (32) 
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Zambia; Zimbabwe) 

33. Developing East Asia (China; 

Democratic People’s Republic of 

Korea; Hong Kong (China); 

Mongolia) 

1,414,408 (02) 3.13 (35) 1.55 (21) 2.34 (33) 

34. Developing Levant (Iraq; 

Jordan; Lebanon; Palestine; Syrian 

Arab Republic) 

75,648 (22) 3.51 (33) 1.17 (28) 2.34 (35) 

35. South Asia – western part 

(Afghanistan; Pakistan) 

227,859 (09) 4.06 (30) 0.50 (36) 2.28 (34) 

36. Northern Africa (Algeria; 

Egypt; Libya; Morocco; Sudan; 

Tunisia) 

228,847 (08) 3.54 (32) 0.99 (31) 2.27 (37) 

37. Eastern Transcaucasia 

(Armenia; Azerbaijan) 

12,687 (37) 2.93 (36) 1.45 (23) 2.19 (36) 

38. Iran (country-region) 80,277 (20) 2.34 (39) 2.01 (19) 2.18 (38) 

39. Post-Soviet Central Asia 

(Kazakhstan; Kyrgyzstan; 

Tajikistan; Turkmenistan; 

Uzbekistan) 

70,126 (25) 2.47 (37) 1.09 (29) 1.78 (39) 

40. Central Africa (Angola; 

Cameroon; Central African 

Republic; Chad; Congo; 

Democratic Republic of the 

Congo; Equatorial Guinea; Gabon) 

158,363 (12) 2.43 (38) 0.28 (39) 1.36 (40) 

Sources of the data for the DGRI, EPI and IPEA count: publications of the Economist Intelligence Unit 

(Democracy Index) and World Bank (population & GNI – or GDP – (PPP) per capita). 

 

In the previous academic article of my series in English I have singled out 30 primary political-economic regions of 

the world embracing 160 countries. But this division does not provide researchers with statistical results precise enough in 

many cases of regional groupings of societies, first of all – ones with relatively high level of political economy achievements, 

and is somewhat “discriminatory” mainly in research attitude to the groups of countries with the highest level of political 

economy achievements. That is why I have begun to use the division onto 40 primary political-economic regions of the 

world embracing 167 countries (please see Table 3). 

Let me remind you: in 2015 and 2016 the DI has been counted up not only for 160 countries of my basic rankings 

but also for six democratic “micro-states” with population from 0.3 to 0.6 million – Cabo Verde, Iceland, Luxembourg, Malta, 

Montenegro, Suriname – and Chinese statehood has been represented by Hong Kong (not only by China and Taiwan). Under 

new framework these seven societies become substantially important for their primary regions’ aggregate political and 

economic results, and for this reason they are included directly to my research scheme. Finally, there have been done such 

changes from the viewpoint of primary global political-economic regions’ list and composition: 

 

▪ to the region of Scandinavia (now 5 countries) – Iceland has been added; 

▪ the region of “Western Europe” has been divided onto Central Europe – western part (3 countries), British Isles (2 

countries) and Mainland Western Europe (4 countries; Luxembourg is added) regions; 

▪ the region of “Oceania” has been divided onto Developed Oceania (2 countries) and Developing Oceania (2 

countries) regions; 

▪ the region of “Southern Europe” has been divided onto Southwestern Europe (4 countries; Malta is added) and 

Developed Eastern Mediterranean states (3 countries; Israel from the former primary region of Levant and 

secondary region of North Africa & Middle East is added) regions; 

▪ the region of “Eastern Europe – EU member states” has been divided onto Baltic states (3 countries), Central 

Europe – eastern part (4 countries), The FYRs – EU member states (2 countries) and Southeastern Europe – EU 

member states (2 countries) regions; 

▪ the region of “South America” has been divided onto South America – southern part (4 countries), Brazil (a country-

region) and South America – northern part (7 countries; Suriname is added) regions; 

▪ the former region of “Central America” has been divided onto Mexico (a country-region) and Central America (6 

countries) regions; 

▪ to the region of Balcan non-EU countries (now 5 countries) – Montenegro has been added; 

▪ the former region of “Levant”, including Iraq, has been transformed into Developing Levant (5 countries; Israel is 

excluded – please see above) region; 

▪ to the region of Western Africa (now 16 countries) – Cabo Verde has been added; 

▪ and to the region of Developing East Asia (now 4 countries) – Hong Kong has been added. 

 

Now let us compare the distribution of 160 countries and their per cent shares between the IPEA groups (please see 

below in brackets) with the 40 primary political-economic regions including 167 societies one (please see before the 

brackets): 

 

1. Primary regions with the highest level of political economy achievements – 9, or 22.5% (26, or 16.3%) 
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2. Primary regions with high level of political economy achievements – 11, or 27.5% (31, or 19.4%) 

 

3. Primary regions with satisfactory level of political economy achievements – 8, or 20.0% (36, or 22.5%) 

 

4. Primary regions with low level of political economy achievements – 12, or 30.0% (67, or 41.9%) 

 

The distribution between two categories of the 40 primary political-economic regions including 167 societies (and of 

the 160 countries) by their IPEA values in 2016 was such, in the first case – just ideally equal, half and half: 

 

▪ Primary regions with relatively high level of political economy achievements, i.e., the scores of 4–10 – 20, or 

50.0% (57, or 35.6%) 

 

▪ Primary regions with relatively low level of political economy achievements, i.e., the scores below 4 – 20, or 

50.0% (103, or 64.4%) 

 

Table 4 

DYNAMICS OF THE 40 PRIMARY GLOBAL REGIONS’ FOUR MAIN POLITICAL-ECONOMIC 

INDICATORS IN 2016  

(The regions are ranked in accordance with their 2016 IPEA rating) 

 

 

 

REGIONS 

 

 

Population (% 

change) 

 

Democracy Global 

Regional Index 

(points change) 

 

 

Economic 

Performance 

Index (points 

change) 

Index of Political 

Economy 

Achievements 

(points change)  

1. Scandinavia +0.80 –.01 +.19 +.09 

2. United States +0.53 –.07 +.12 +.03 

3. Central Europe – western part +1.50 –.02 +.14 +.06 

4. Developed Oceania +1.56 0.00 +.15 +.08 

5. Canada +1.21 +.07 –.06 +.01 

6. British Isles +0.90 +.06 +.17 +.11 

7. Mainland Western Europe +0.26 –.04 +.20 +.08 

8. Developed East Asia +0.36 –.01 +.27 +.13 

9. Southwestern Europe –0.16 +.01 +.22 +.12 

10. Developed Eastern 

Mediterranean states 

+0.44 –.08 +.10 +.01 

11. Baltic states –0.84 –.05 +.20 +.08 

12. Central Europe – eastern part –0.10 –.19 +.15 –.02 

13. The FYRs – EU member states –0.83 –.14 +.14 0.00 

14. South America – southern part +0.69 –.06 +.02 –.02 

15. Southeastern Europe – EU 

member states 

–0.66 –.08 +.21 +.07 

16. Southern Africa +1.72 –.14 0.00 –.07 

17. Brazil –0.09                                      –.06 –.03 –.05 

18. Mexico +0.41 –.08 +.07 0.00 

19. Maritime Southeast Asia +1.80 0.00 +.06 +.03 

20. South Asia Subregional 

Economic Cooperation countries 

+1.04 +.06 +.04 +.05 

21. Turkey +1.08 –.08 +.48 +.20 

22. South America – northern part +1.23 –0.5 –.04 –.04 

23. Balkan non-EU countries –2.08 –.14 +.11 –.02 

24. Central America +3.78 –.06 +.02 –.02 

25. Developing Oceania +5.56 0.00 +.13 +.06 

26. Arabian Peninsula +2.50 –.06 +.10 +.02 

27. Eastern Europe – non-EU 

countries 

–0.26 –.01 +.03 +.01 

28. West Indies +1.37 +.01 –.18 –.09 

29. Russian Federation +0.17 –.07 –.13 –.10 

30. Western Africa +2.54 –.03 +.01 –.01 

31. Mainland Southeast Asia +0.44 –.09 +.05 –.02 

32. Eastern Africa +2.74 –.03 +.01 –.01 

33. Developing East Asia +5.03 –.14 +.05 –.05 

33. Developing Levant +3.92 +.03 +.04 +.03 

35. South Asia – western part +2.89 –.10 +.02 –.04 

36. Northern Africa +2.54 –.01 +.01 0.00 
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37. Eastern Transcaucasia +0.14 –.09 –.07 –.08 

38. Iran +1.48 +.18 +.31 +.25 

39. Post-Soviet Central Asia +2.14 –.05 +.01 –.02 

40. Central Africa +4.35 –.09 +.01 –.04 

 

Before analyzing briefly the data about the 40 primary global political-economic regions’ development in 2016 

(please see Table 4), I have to introduce my concept of Global Europe, or the European World. According to it, this 

“World” embraces 43 sovereign states, in territorial sense wholly belonging to “physical-geographic” Europe, and also 7 

countries of other continents, namely: Canada, the United States, Australia, New Zealand, Israel, Cyprus and Georgia. In four 

mentioned countries of the “New World” societies and statehood have developed in a successively or consistently European 

way for ages. Three states of physical-geographic Asia obviously orient themselves onto resulting European social values of 

liberty, democracy and humanism. These values remain of crucial importance for societal discourse in all the countries of 

physical-geographic Europe and define outstanding progressive role of the European World in global social development. 

The regions of Global Europe as an international community has been, is and will remain in the nearest future of 

dominating role at the vanguard of global political-economic progress. These regions take the vast majority – 13 from 15 

leading positions – in my 2016 primary regions’ IPEA rating. We remember that only places # 8 and # 14 belong to Asia (its 

highly developed eastern part) and South America (its relatively high developed southern part) correspondingly. 

As we see, the mentioned part (15 leading positions) of the 2016 IPEA ranking embraces the group of primary 

regions with the highest level of political economy achievements and the upper half of the group of primary regions with high 

level of political economy achievements. Also Europe in proper, narrow sense and Global Europe are present in the third 

group of primary regions with satisfactory level of political economy achievements, in its upper half and almost at the end of 

lower half. Let us continue the rating: 

 

…23) the Balkan non-EU countries (Albania; Bosnia and Herzegovina; Macedonia, the FYR; Montenegro; Serbia) – 

3.61; 

 

…27) Eastern Europe – the non-EU countries (Belarus; Georgia, excluding Abkhazia and South Ossetia; Moldova – 

the Republic of, excluding Transnistria; Ukraine, including the temporary occupied by Russia territories of the Donetsk and 

Luhansk Oblasts (administrative regions of Ukraine) and the Crimean Peninsula with the city of Sevastopol that has special 

status under the Constitution of Ukraine) – 3.19. 

 

In 2016, i.e. at the beginning of the second part of 2010s, substantial political-economic (reflected with the IPEA) 

growth was “monopolized” by primary global regions of the highest group. Within the framework of this group it was the 

most significant in the developed East Asia community (+.13), Southwestern Europe (+.12) and the British Isles region (+.11). 

Also, because of rather solid development bases, it can be treated as very substantial for Scandinavia (+.09), developed 

Oceania (+.08), mainland Western Europe (+.08) and the western part of Central Europe (+.06). Even the United States’ 

(+.03) and Canada’s (+.01) 2016 IPEA growth should not be evaluated as “too modest” taking into account their previous 

achievements. 

On the contrary, in more numerous group of primary regions with high level of political economy achievements (11) 

only the Baltic states (+.08) and the EU member states of Southeastern Europe (+.07) communities results are worth of 

mentioning. And under the whole category of primary regions with relatively low level of political economy achievements 

(20), taking into account the 2015 basis, the only country-region – Turkey – demonstrated really convincing growth (+.20) in 

2016; this state with 3.73 points became the leader of the primary regions with satisfactory level of political economy 

achievements group. That year Turkey jumped over three steps upward. 

The only primary global region, which demonstrated obviously substantial downward IPEA dynamics in 2016, 

was the Russian Federation (–.10). Its traditional problems with democracy (–.07 DI or DGRI points) were aggravated with 

dramatic EPI decline (–.13 points!). As for the closest West Indies IPEA case (–.09), in fact it is a matter of Cuba’s latent 

economic processes with its crisis deepening for many years. 

The renewed set of primary political-economic regions’ global ratings will be the subject matter of in-depth analyses 

in my next academic and related articles of this series. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих 

чинників виходу нашої економіки з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, 

позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, 

розвитку у ринкових відносинах. На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в порівнянні з 

країнами розвинутої економіки. В багатьох країнах світу він є значною галуззю економіки, спеціалісти вважають 

туризм однією з найважливіших галузей світового господарства. 

Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Матеріальна база, що призначена для 

розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість 

проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що теоретико-методологічною та інформаційною базою 

дослідження готельної індустрії та сучасних тенденцій її розвитку слугували роботи таких відомих вітчизняних та 

зарубіжних учених, як: С. Байлика, Х. Роглєва, Т. Сокол, С. Грабовенської, Г. Яковлєва, Е. Балашова, А. Башкова, А. 

Кускова, І. Єфременко, Р. Ушакова, Н. Авілової, О. Любіцевої, П. Пуцентейло, М. Мальської, Є. Джанджугазової, Дж. 

Уокера та ін., а також аналітичні огляди, статистичні звіти, доповіді міжнародних, регіональних та національних 

туристичних організацій, готельних асоціацій та відомих консалтингових компаній, таких як: Travel Euromonitor 

International, World Travel Market, Ukrainian Trade Guide, Invest Ukraine, Ernst & Young, асоціації готельних об’єднань 

і готелів України тощо. [1, с. 351]. 

Сучасна ринкова економіка має соціальну спрямованість та націлена на створення умов для забезпечення 

гідного рівня життя населення, зокрема такої важливої його складової, як відпочинок. Саме на реалізацію цієї функції 

і спрямовані підприємства готельного господарства. Взагалі тенденцією сучасного соціально-економічного розвитку 

більшості країн, у тому числі й України, є розширення сфери послуг.  цікавим аспектом оптимізації внутрішніх 

процесів управління готелями є системи автоматизації керування готелями. На сьогодні на ринку СНД представлені 

більше десятка систем автоматизації керування готелями.  

Системи автоматизованого керування спрощують та значно покращують організацію виробничого процесу. 

Оскільки всі системи керування готелем більш-менш успішно вирішують основні виробничі завдання, пов'язані із 

бронюванням і обслуговуванням гостей, то основною проблемою залишається вибір прийнятного за ціною продукту. 

Вартість одного проекту впровадження системи керування обчислюється десятками тисяч доларів. [2, с. 703]. 

Використання закордонного досвіду функціонування підприємств готельного господарства є одним із шляхів 

підвищення ефективності діяльності готельних підприємств України. Сучасний світовий ринок готельного бізнесу 

представлений в переважній більшості готельними ланцюгами, такими як: Hilton, Sheraton, Holiday Inns, Radisson, 

Marriott, Group Accor та інші. Tаке об’єднання дало змогу досягти значних переваг, а саме: забезпечити 

конкурентноздатність на ринку туристичних послуг за рахунок високої якості обслуговування, яка підтримується 

належним станом основних фондів (рівень проектування і розміщення споруди, оформлення інтер’єрів, сучасне 

обладнання), кваліфікацією персоналу, безпекою клієнтів та майна. Практично всі готельні ланцюги мають особистий 

стандарт обладнання готелів, технології обслуговування, автоматизовані системи управління. Так, компанія Marriott 

Hotels базується на системі IBM 173 RISC System/ 600, яка охоплює 250 готелів розташованих в різних країнах світу. 

При створенні мережі компанія намагалась інтегрувати в одній базі даних всі актуальні питання: збут, постачання, 

кадри, бухгалтерію та адміністрацію. Компанія Holiday Inn Worldwide, що об’єднує 600 готелів, витратила біля 60 

млн. доларів на інсталяцію автоматизованої системи управління у всіх своїх відділках. В цю суму входять витрати на 

встановлення та обслуговування системи ENCORE PMS, розповсюдження на неї системи Holiday Inn Reservation 

Optimization (HIRO) та безкоштовне користування працівниками для роботи та навчання. Такий підхід до справи 

сприяє оптимізації прибутку та максимізації зручностей для клієнтів. Двусторонній інтерфейс з Holidex (The Holiday 
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Corporation’s Reservation System) значно спрощує роботу адміністратора. Фірма Hotel Industry Switch 

Company налагодила зв’язок між централізованими системами резервування готельної індустрії та авіакомпанією і 

надає транспортній компанії доступ до бази даних готелю.  

Американська компанія TWA викупила закордонні готелі відомої корпорації Hilton і утворила нову 

компанію Hilton International з 53 готелями в 36 країнах світу. За даними дослідження проведеного журналом «Уолд 

Тревл«, готельним господарством у 70-ті роки почали активно займатися майже всі значні авіакомпанії. Так, Nikko 

Hotels давно є власністю компанії Japan Airlines, і вона не збирається від них відмовлятися. А компанії American 

Airlines та United Airlines, навпаки продали свої  долі в готельному бізнесі в результаті фінансових труднощів за 

останні роки. [4, с. 347-351]. 

Одним із яскравих прикладів ефективного функціонування готельної корпорації є Holiday Inn Brussels 

Airport, який є частиною останнього регіону, головний офіс знаходиться в Лондоні, але безперечно існує менший 

офіс розташований в Брюсселі. Ravi Saligram є президентом гілки готелів Holiday Inn, які за рівнем комфортності, 

зірковості та кількості послуг, що надаються поділяються на такі різновиди, або так звані концепції:  

- Holiday Inn  

- Holiday Inn Garden Court  

- Holiday Inn Resort  

- Holiday Inn Еxpress  

Holiday Inn Garden Court готелі розраховані на тих клієнтів, які бажають отримати гарний сервіс, але при 

цьому не бажають витрачати багато коштів. Також слід відмітити, що для цих готелів характерний певний стиль та 

забарвлення тієї місцевості, де вони розташовані. [6, с. 24-25]. 

Holiday Inn Resorts розраховані на подорожуючих з метою відпочинку та на делегатів різноманітних 

конференцій, розташовані переважно в місцях для відпочинку [7, с. 5].  

Holiday Inn Еxpress пропонує обмежений обсяг послуг (як правило відсутній ресторан, бар), однак готель 

розташований поруч з загальнодоступними підприємствами харчування. Так, наприклад клієнти, що розміщуються у 

готелі Holiday Inn Еxpress Brussels Airport завжди харчуються у готелі Holiday Inn Brussels Airport, відстань між 

готелями складає не більш ніж 100 метрів. Враховуючи той фактор, що асортимент послуг обмежений, рівень цін 

відповідно набагато нижчий, що дозволяє охопити інший сегмент ринку з більш низькими доходами. [9, с. 412]. 

Holiday Inn Brussels Airport - це готель, рівень комфортності якого дорівнює чотирьом зіркам, розрахований 

на 245 стандартних номерів, 65 номерів більш вищого класу, так звані executive rooms, серед яких 2 номери 

розраховані на осіб, які подорожують за класом VIP, 14 кімнат призначені для проведення різноманітних зустрічей та 

конференцій. За категорією клієнтів, що обслуговуються, готель вважається діловим, оскільки більша кількість 

гостей готелю - це бізнесмени та люди, що подорожують з діловою метою, саме тому місцезнаходження готелю 

вибране невипадково, готель розміщений недалеко від кільцевої дороги Брюсселя, що дає можливість дістатися до 

центру міста автотранспортом за 15 хвилин, також неподалік знаходиться і аеропорт Zaventem, дістатися якого можна 

за 5 хвилин. Крім того, готель надає безкоштовні послуги трансферу з аеропорту до готелю та навпаки з 

періодичністю кожної півгодини, а в суботу та неділю кожної години, крім того у вихідні дні клієнти готелю за 

бажанням можуть відвідати місто, періодичність надання трансферу два рази на день [11, с. 325].  

В готелі Holiday Inn Brussels Airport функціонує:  

• ресторан «Uptown», розташований на третьому поверсі;  

• бар «Downtown», який знаходиться на першому поверсі, поблизу Reception, що є дуже зручним для 

клієнтів, працює з 07.00 до 01.00. Також обслуговування клієнтів в номерах (Room Service) проводиться цілодобово.  

А обслуговування банкетів (Banqueting), в разі проведення в готелі конгресів, конференцій, симпозіумів з 

проведенням різноманітних видів банкетів Holiday Inn Brussels Airport може прийняти 500 осіб. Міні бари 

знаходяться в кожному номері.  

Для організації дозвілля та відпочинку клієнти можуть скористатися басейном, джакузі, солярієм, 

тренажерним залом та тенісними кортами. За бажанням можна замовити послуги масажиста. Цікавим є той факт, що 

користуватися басейном можуть не тільки клієнти готелю, а і так звані Member, тобто особи, які придбали абонемент 

[13, с. 311].  

Holiday Inn Brussels Airport проводить гнучку цінову політику, враховуючи той фактор, що готель 

орієнтується на діловий сегмент ринку, а в кінці тижня та у святкові дні активність бізнес - ринку значно падає, то і 

ціни на послуги в такі дні знижуються на 141,3 EUR (з 223,10 до 81,80 EUR).  

На сьогоднішньому етапі функціонування готельні корпорації довели об’єктивну необхідність свого 

існування на ринку, в якості, як економічних так і господарчих суб’єктів. При врахуванні сучасних тенденцій в 

розвитку міжнародного туризму, легко передбачити в якому напрямку будуть надалі розвиватися міжнародні 

готельні корпорації. В зв’язку з цим планується розвиток курортних готелів в Індонезії, Малайзії, Тайланді, В’єтнамі 

та Мексиці. Існують також передбачення, щодо подальшого розвитку готельної індустрії в країнах Східної Європи, 

Росії та інших республіках, які входили до складу Радянського Союзу. В Азії стрімкий розвиток Гонконгу 

стимулювався бурним ростом економіки сусідніх країн з податковою системою вигідною для підприємців. [15, с. 

284]. 

Розвиток туризму, промисловості, торгівлі, економіки, а також культури і спорту обумовлює підвищення 

мобільності людей з метою встановлення контактів, обміну досвідом, оздоровлення і відпочинку. Належний рівень 

розвитку готельного господарства допоможе увійти нашій державі до провідних туристичних країн світу.  
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

Лікувальна фізична культура (ЛФК) — метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і 

природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить 

використання основної біологічної функції організму — руху. 

Терміном лікувальна фізична культура (або ЛФК) позначають різні поняття. Це і дихальна гімнастика після 

важкої операції, і навчання ходьбі після травми, і розробка суглоба після зняття гіпсової пов'язки. Це і назва кабінету 

в поліклініці, і кафедри в інституті фізкультури, і кафедри в медичному інституті. Термін «лікувальна фізкультура» 

застосовується в різних аспектах, позначаючи і метод лікування, і медичну або педагогічну спеціальність, і розділ 

медицини або фізкультури, і структуру охорони здоров'я 

Фізичні вправи в оздоровчих цілях використовувалися впродовж багатьох тисячоліть. Найбільш ранні 

рукописи, в яких мовиться про лікувальну дію рухів, масажу, знайдені в Китаї. Вони відносяться до 2000—3000 рр. 

до.н. э. З них ми дізнаємося про те, що в Стародавньому Китаї були лікарські-гімнастичні школи, де не тільки 

навчали лікувальній гімнастиці і масажу, але і застосовували їх у процесі лікування хворих. Дихальні вправи, пасивні 

рухи, вправи з опором використовувалися при хворобах органів дихання і кровообігу, хірургічних захворюваннях 

(вивихах, переломах, викривленнях хребетного стовпа). Про ранній розвиток лікувальної гімнастики свідчать і 

знахідки в Індії. У священних книгах Веди (1800 р. до н. е.) мовиться про роль пасивних і активних рухів, дихальних 

вправ, масажу в лікуванні різних хвороб. У Древній Греції лікувальна гімнастика досягла особливо високого розвитку 

в період звільнення науки від релігії і розвитку природознавства. Широко пропагували лікувальну гімнастику 

філософи Платон і Арістотель. Основоположник клінічної медицини Гіппократ (бл. 460 — бл. 377 рр. до н. е.) велику 

роль у лікуванні хвороб відводив дієті і лікувальній гімнастиці. Причому він вважав, що лікувальна гімнастика 

повинна носити суворо індивідуальний характер. У своїх книгах Гіппократ детально описував застосування 

лікувальної гімнастики при хворобах легенів, серця, обміну речовин і в хірургії. У Римі лікувальна гімнастика також 

займала велике місце в лікуванні хворих. Своїми роботами в цій області був відомий лікар Гален (130—200 рр. н. э.). 

Він використовував досвід греків, широко застосовуючи не тільки лікувальну гімнастику, але і працетерапію. 

Перед призначенням лікувальної фізичної культури визначаються завдання використання фізичних вправ, 

підбираються засоби і форми для вирішення цих завдань. Щоб зробити все це правильно, необхідно враховувати фазу 

розвитку хвороби, реакцію на неї організму, стан всіх органів і систем, не залучених у хворобливий процес, психічну 

реакцію хворого на захворювання та інші її індивідуальні особливості. У всіх випадках важливо дотримувати 

принцип поєднання загальної і місцевої дії фізичних вправ, пам'ятаючи, що одужання багато в чому залежить від 

загального стану організму хворого. Кожна фізична вправа, використана в лікувальній фізичній культурі, робить 

поновлюючий, підтримуючий або профілактичний вплив на хворого. Тому при призначенні лікувальної фізичної 

культури потрібно визначити (крім медичних свідчень) спрямованість її використання: з метою відновлення 

порушених функцій, для підтримки здоров'я будуються різні приватні методики, що відображають своєрідність 

патофізіологічних і клінічних проявів захворювання у окремого хворого або групи хворих, складені за нозологічною 

ознакою. Основними принципами застосування лікувальної фізичної культури є цілісність організму (єдність 

психічного і фізичного), єдність середовища і організму (соціального і біологічного), єдність форми і функції, 

загального і місцевого, лікування і профілактики (У. Н. Мохів, 1984). Методика лікувальної фізичної культури 

повинна бути заснована на загальнопедагогічних (дидактичних) принципах. Ефективність її можлива лише при 

активному відношенні хворого до занять. Пояснення методистом перспективи основних систем, тобто надавати 

тонізуючу дію і підтримувати досягнуті результати лікування. Застосовуються фізичні вправи помірної або великої 

інтенсивності. Характерна особливість цього варіанту дозування навантажень полягає в тому, що вони не 

збільшуються в процесі курсу лікувальної фізичної культури. Заняття повинне не стомлювати хворого, а викликати 

відчуття бадьорості, приливу сил, поліпшення настрою. Тренуюче дозування застосовується в період одужання і в 

період відновного лікування, коли необхідно нормалізувати всі функції організму хворого, підвищити його 

працездатність або добитися високого ступеня компенсації. Фізичні навантаження при виконанні як 

загальнорозвиваючих, так і спеціальних вправ від заняття до заняття підвищуються за рахунок різних методичних 

прийомів і дозуються так, щоб викликати стомлення. Фізіологічні зрушення в діяльності основних систем, як 

правило, значні, але залежать від захворювання і стану хворого. Тренуюча дія в певні періоди захворювання можуть 

надавати і вправи помірної інтенсивності при дозуванні, що поступово збільшується. Для визначення обсягу 

фізичних навантажень, що надають тренуючу дію, проводять різні тести. Так, при захворюваннях серцево-судинної 

системи гранично допустимі фізичні навантаження визначаються за допомогою проби толерантності до них; 

величина осьового навантаження при діафізарних переломах — за допомогою тиску пошкодженою іммобілізованною 

ногою на ваги до моменту появи больових відчуттів (80 % від отриманої величини — оптимальне навантаження); 

тренуюча дія для збільшення сили м'язів надає навантаження, що становить 50 % від максимальної. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
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Фізичні вправи впливають на реактивність всього організму і втягують в загальну реакцію механізми, які 

брали участь в патологічному процесі. У зв'язку з цим лікувальну фізкультуру можна назвати методом 

патогенетичної терапії. 

ЛФК передбачає свідоме і активне виконання хворими відповідних фізичних вправ. У процесі занять хворий 

набуває навички у використанні природних факторів природи з метою загартування, фізичних вправ - з лікувальними 

та профілактичними цілями. Це дозволяє вважати заняття лікувальною фізичною культурою лікувально-педагогічним 

процесом. 

ЛФК використовують ті ж принципи застосування фізичних вправ, що і фізична культура для здорової 

людини, а саме: принципи всебічного впливу, прикладности та оздоровчої спрямованості. За своїм змістом 

лікувальна фізична культура є складовою частиною радянської системи фізичного виховання. 

Існує безліч форм лікувальної фізичної культури: ранкова гігієнічна гімнастика, заняття лікувальною 

гімнастикою, самостійні заняття фізичними вправами, лікувальна дозована ходьба, дозовані сходження (терренкур), 

масові форми оздоровчої фізичної культури, дозовані плавання, веслування, спортивні вправи та ігри, 

гідрокінезитерапія і ін. 

Таким чином, методи дослідження ефективності ЛФК залежать від характеру захворювання, оперативного 

втручання, травми. Загальновизнаним правилом є визначення фізіологічної кривої навантаження у процесі занять 

ЛФК. Розрізняють такі види контролю: експрес-контроль, поточний і етапний контроль. Експрес-контроль 

застосовують для оцінки ефективності одного заняття (терміновий ефект). Для цього вивчають безпосередню реакцію 

хворого на фізичне навантаження. Проводяться лікарсько-педагогічні спостереження, визначається ЧСС, дихання і 

артеріальний тиск до, під час і після заняття. Отримані дані дають змогу побудувати фізіологічну криву 

навантаження, що при вірно спланованому занятті поступово підвищується у вступній частині, досягає свого 

максимуму в середині основної і знижується у заключній частині заняття. Під час експрес-контролю рекомендується 

використовувати радіотелеметричні методи дослідження (телеелектрокардіограф, електрокардіосиг-налізатор та ін.), 

що мають особливо велике значення при серцево-судинній патології. Поточний контроль проводять протягом всього 

періоду лікування не менше ніж раз на 7-10 днів, а також при зміні рухового режиму. Він дає можливість своєчасно 

вносити корективи у методику занять, програму фізичної реабілітації. Використовують клінічні дані, результати 

функціональних проб, показники інструментальних методів дослідження, антропометрії. Етапний контроль 

проводять для оцінки курсу лікування загалом (кумулятивний ефект), для чого перед початком занять ЛФК і при 

виході з лікарні Ці вправи переважно використовуються у реабілітації спортсменів. 
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНОГО АПАРАТУ – CERAGEM MASTER CGM 3500 

У ПРОГРАМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ 

Попереднє обстеження функціональних порушень і обмежень у осіб зі сколіозом визначило необхідність щодо 

вирішення наступних завдань фізичної реабілітації: зменшення та усунення больового синдрому; призупинення 

прогресування сколіозу та зменшення проявів його симптомів; нормалізація амплітуди рухів хребта та великих суглобів 

верхніх і нижніх кінцівок; корекція навички правильної постави у статичних позах та динамічних рухах; зміцнення 

м’язового корсету; корекція розладів у серцево-судинній, дихальній системах, системі виділення та у шлунково-

кишковому тракті; профілактика інвалідності у осіб зі сколіозом; створення умов щодо активного способу життя та 

поліпшення якості життя. Програма фізичної реабілітації осіб зі сколіозом містила щадний,  щадно-тренувальний та 

тренувальний режими [1,3].  

До програми фізичної реабілітації щадного рухового режиму крім суворого ортопедичного режиму та різних 

форм ЛФК включено застосування електротерапевтичного апарату – Ceragem Master Cgm 3500 (далі МТАК) [4]. 

Засобами його реабілітаційного втручання було комплексне та одночасне застосування масажу вдовж хребта, 

витягування хребта,  впливу на біологічно активні точки за допомогою акупунктури та припікання, тепло- та 

світлолікування. Основним загальним завданням на початку процедур на МТАК  було пристосування та адаптація 

пацієнтів до нового методу корекції та оздоровлення. Особливості застосування цього апарату у щадному руховому 

режимі для осіб зі сколіозом було наступні: 

1. Застосування індивідуального режиму роботи МТАК.  Він полягав в тому, що пацієнт за допомогою 

пульта дистанційного управління задавав необхідні параметри на початку процедури та під час його використання. 

Зокрема, це температурний режим, який може змінюватися у межах від 30°С до 60°С.; диференційована обробка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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різних відділів хребта, тобто механічне (ручне) регулювання кількості обкатів на окремих ділянках хребта; загальна 

тривалість процедури на апараті. 

2. Рекомендували застосовувати початковий температурний режим від 36,6°С - 37°С (температура тіла). 

По мірі пристосування до процедури під час всього щадного режиму поступово підвищували температуру відповідно 

до індивідуальної чутливості та ступеню болісності. Але не застосовували збільшений температурний режим з метою 

не провокувати запальні процеси в організмі пацієнтів на той випадок, коли вони мають місце бути. 

3.  Рекомендували на протязі процедури у положенні лежачи на спині проходження роликів вдовж хребта 

наступною послідовністю дій. Спочатку проходження роликів вдовж всього хребта, а потім відпрацьовування 

окремих ділянок хребта відповідно із відділом та рівнем його ураження. Кількість проходжень визначали 

індивідуально.  

4.  Не застосовували у щадному режимі зовнішніх прожекторів, які можна застосовувати як додатковий 

одночасний спосіб впливу на окремі ділянки тіла відповідно до супутніх захворювань. Збільшений об’єм одночасного 

застосування декількох чинників впливу на організм пацієнтів може спровокувати несприятливі реакції організму та 

зменшити термін поступової та більш ефективної адаптації організму до комплексного впливу апарата.  

Спостереження під час застосування процедур на МТАК показали, що як правило пристосування до 

процедури проходить у середньому продовж двох тижнів. Це пристосування пацієнтів характеризується відповідною 

реакцією їх організму, який знаходився довготривалий час під впливом патологічних змін. Функціональні резерви 

організму та окремих його систем знижені, але у більшості з них, як правило, суттєво порушені процеси адаптації. 

Тому специфічною реакцією на організм пацієнтів МТАК було загострення хронічних запальних процесів, що 

можуть виникнути впродовж щадного рухового режиму (2-3 тижня). Після адаптації та пристосуванні організму 

пацієнтів до комплексного впливу реабілітаційних втручань переходили до наступного рухового режиму. 

Застосування МТАК у комплексі фізичної реабілітації щадно-тренувального рухового режиму мало загальні 

зміни та індивідуальні підходи щодо процедури проведення. Загальним методичним положенням, що мав місце у 

застосуванні МТАК, було  проведення процедури у повному обсязі у автоматичному режимі (час процедури 40 хв., 

застосування двох В.П. – лежачи на спині та лежачі на животі). Ці зміни надали змогу збільшити об’єм та 

інтенсивність впливу комплексних засобів МТАК.  

Наприклад, застосування В.П. лежачи на животі надавало корекційно-оздоровчий вплив на ділянку 

передньої поверхні тіла та спрямовувало свій вплив на статеві органи та органи ШКТ. До індивідуальних підходів 

щодо використання МТАК у даному руховому режимі входило: індивідуальна температура, застосування зовнішніх 

прожекторів.   

МТАК у тренувальному режимі застосовували у двох режимах автоматичному та ручному. Така схема 

застосування збільшувала загальне навантаження на організм. Зокрема, рекомендували збільшити кількість прокатів 

продовж хребта окремих його ділянок ручним способом керування [2].   

Як показали результати, отримані під час проведених оздоровчо-корекційних сеансів з використанням 

апаратури Ceragem Master (CGM), після закінчення курсу практично у всіх пацієнтів спостерігалася позитивна 

тенденція підвищення рівня працездатності, аеробної продуктивності і соматичного здоров’я. Про це свідчать дані, 

наведені в таблицях 1 і 2.  

 

Таблиця 1 

Рівень загальної фізичної працездатності та функціонального стану систем енергозабезпечення пацієнтів при 

проходженні комплексних сеансів на апараті Ceragem Master (CGM) 

Показники На початку програми На прикінці програми 

оPWC170
* 

пМСК** оPWC170
* пМСК** 

Контрольна група                     

ч. 

18,53±2,43 44,32±4,56 19,44±3,32 47,54±5,32 

                      

ж. 

14,58±3,13 38,43±2,56 16,87±2,13 42,52±1,56 

Експериментальна 

група                 

ч. 

17,56±3,57 43,32±5,58 17,64±4,53 44,54±5,38 

                           

ж. 

14,56±4,08 36,42±4,22 15,87±3,09 40,35±6,59 

 

Примітка: оPWC170
* − показник фізичної працездатності в кгм на кг маси тіла; пМСК** − питоме 

максимальне споживання кисню в мл на 1 кг маси тіла.  
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Таблиця 2 

Рівень здоров’я за Г.Л.Апанасенком у пацієнтів при проходженні комплексних сеансів на апараті Ceragem 

Master (CGM) 

Показники Експериментальна група Контрольна група  

Початок обст. Кінець обст.  Початок обст. Кінець обст.  

Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. 

Індекс Кетле, г/см. 318± 

2,2 

414± 

1,8 

322± 

2,1 

416± 

1,9 

483± 

1,9 

490± 

1,8 

461± 

2,4 

482± 

2,1 

ЖЄЛ/маса тіла, мл/кг 59,8± 

4,1 

47,4± 

2,4 

60,2± 

2,6 

48,5± 

3,6 

51,6± 

4,1 

45,4± 

3,4 

51,2± 

3,6 

46,5± 

3,4 

Динамометр./маса % 66±  

5,3 

52±  

6,3 

69±  

4,4 

54±  

4,8 

64±  

4,8 

49±  

4,3 

66±  

3,6 

50±  

4,9 

ЧССАТсист./100 82±  

5,7 

85±  

6,2 

79±  

4,9 

83± 

3.5 

89±  

6,3 

92±  

5.4 

87±  

4,8 

89± 

4.5 

Час, хв., відновлення  після 20 присідань  за 20 с. 1,28± 

0,43 

1,32± 

0,35 

1,18± 

0,21 

1,30± 

0,26 

1.36± 

0,37 

1,62± 

0,55 

1,29± 

0,39 

1,63± 

0,46 

 

При цьому необхідно відзначити те, що під впливом проведеного курсу реабілітації всі пацієнти з 

суб’єктивними параметрами відзначали поліпшення загального самопочуття. Так, в експериментальній та 

контрольній групах у пацієнтів зі сколіозом зникли запаморочення, нудота, зменшилася почуття втоми, парестезії, 

біль.  

В обох групах пацієнтів відзначали підвищення загальної працездатності, відсутність проявів порушення 

сну, загальне поліпшення настрою. В експериментальній групі пацієнтів зі сколіозом у 6 чоловіків і жінок 

знижувалися цифри зазвичай підвищеного артеріального тиску.  

Таким чином, можна констатувати, що використання апаратури Ceragem Master (CGM) в загальній програмі 

оздоровчо-реабілітаційних заходів надає істотний тонізуючий ефект і це позитивно відбивається на рівні здоров’я і 

якості життєдіяльності організму людини. 

 

Список використаної літератури: 

1. Макарова Э. В. Инновационные технологии в комплексной реабилитации лиц со сколиозом/Э. В. 

Макарова, М. В. Купреенко// Современные здоровьесберегающие технологии. – 2017. – С.331-338. 

2. Купреенко М.В. Из опыта проведения физической ребилитации лиц зрелого возраста со сколиозом на 

период тренировочного двигательного режима с использованием механотерапии/М.В. Купреенко, А.В. Непша// 

Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий. – №7-3 (27). – 2017. – С.53-57. 

3. Купрєєнко М.В., Непша О.В. Загальнi принципи складання програми фiзичної реабiлiтацiї осiб зi 

сколiозом/М.В. Купрєєнко, О.В. Непша //Фiзична культура, спорт та здоров’я: стан i перспективи в умовах сучасного 

українського державотворення в контексті 25-рiччя Незалежності України: матеріали XVI Міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 8-9 грудня 2016 р.). – Харків: ХДАФК, 2016. – С. 472-476.   

4. Купрєєнко М.В., Непша О.В. Особливості застосування апаратних технік у лiкуваннi сколiозу/М.В. 

Купрєєнко, О.В. Непша //Гуманiтарний простiр науки: зб. Матерiалiв 4 Мiжнародної наукової практичної iнтернет-

конференцiї, 20 липня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 199-201. 
 

Непша Олександр Вікторович, 

асистент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького 

Суханова Ганна Петрівна,  

старший викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького 

Ушаков Віктор Станіславович  

старший викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету ім. Б. Хмельницького 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Проблема виховання здорового покоління набуває в даний час все більшого значення. На погіршення 

здоров’я впливають багато факторів, в тому числі і неправильне ставлення населення до свого здоров’я та здоров’я 

своїх дітей. 
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У структуру найбільш значних показників здоров’я входить захворюваність. Захворюваність – важливий 

показник громадського здоров’я. Аналіз захворюваності дозволяє виявити проблемні ситуації, пріоритетні 

профілактичні заходи. На тлі зменшення чисельності дитячого населення (7971 638 дітей 0–17 років у 2012 р. і 7614 

006 у 2016 р.) рівні захворюваності і поширеності хвороб залишаються високими – поширеність хвороб становила 

1922,8 у 2012 р. і 1777,16 у 2016 р. на 1000 дітей відповідного віку, а захворюваність – 1385,0 та 1316,07 

відповідно (рис. 1) [7, с.44] 

Дана ситуація обумовлена погіршенням соціально-економічної та екологічної обстановки, загостренням 

проблем раціонального харчування, спадковістю, перевантаженістю дітей. 

Здоров’я людини в розумінні ВООЗ − це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а 

не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Згідно з висновком експертів ВООЗ, якщо прийняти рівень здоров’я за 

100%, то стан здоров’я лише на 10% залежить від діяльності системи охорони здоров’я, на 20% − від спадкових 

факторів, на 20% − від стану навколишнього середовища. А решта 50% залежать від самої людини, від того способу 

життя, який він веде [1]. 
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Рис. 1. Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед дітей 0–17 років включно в Україні у 2012–

2016 рр. (на 1000 відповідного населення) [7, с.44] 

 

Здоров’я − це стан, при якому здійснюється повноцінна реалізація біологічних, психічних, соціальних, 

духовних функцій людини і суспільства, а також оптимальної працездатності і активності при максимальній 

тривалості життя. Поняття способу життя за своїм складом є складним. Воно дозволяє виявити ціннісні орієнтації 

людей, причини їх поведінки, стилю життєдіяльності, обумовлені укладом і рівнем життя. Спосіб життя відноситься 

до факторів, що безпосередньо впливають на здоров’я. 

Отже, поняття «здоров’я» і «здоровий спосіб життя» є складними. Перше з них відображає сенс збереження і 

розвитку біологічних, соціальних, духовних функцій людини і суспільства і визначається рівнем освоєння 

загальнолюдських, державних і національно-регіональних цінностей культури. Друге характеризує стиль 

життєдіяльності, зумовлених особливостями організму людини, умовами його існування і орієнтований на 

збереження, зміцнення і відновлення здоров’я [3, с.112]. 

В основі формування здорового способу життя лежать такі його складові як наукові знання, медико-

профілактичні заходи, раціональний режим дня, праці та відпочинку, рухова активність, правильно організоване 

харчування і відсутність шкідливих звичок [2, с.114]. 

Одним з важливих чинників у розвитку ЗСЖ молодших школярів є сформовані у них уявлення та поняття, 

що розширюють знання дітей про людину, його здоров’я, здоровий спосіб життя. 

Знайомство з правилами здорового способу життя, зміцнення здоров’я, взаємозв’язку здоров’я фізичного, 

психічного і здоров’я суспільства, сім’ї в ході різних добрих справ (заходів): 

− спортивні свята, рухливі ігри (в т.ч. з батьками); 

− заняття в спортивних секціях; 

− туристичні походи (розвиток витривалості, інтерес до фізичної активності); 

− класні години, бесіди, 

− колективно-творчі справи 

− екскурсії, відео-подорожі по знайомству з людьми, їхнім способом життя, що зміцнює або губить здоров’я; 

−  зустрічі-бесіди з цікавими людьми, що ведуть активний спосіб життя (мандрівники, любителі активного 

відпочинку), зуміли зберегти хороше здоров’я в складній ситуації (похилий вік, травма і т.п.), з представниками 

професій, які пред’являють високі вимоги до здоров’я, зі спортсменами − любителями і професіоналами [3, с.112; 4. 

с.309]. 

Одним з найважливіших засобів у підтримці здорового способу життя молодших школярів − є фізкультурно-

оздоровчі заходи під час навчального дня, які активізують руховий режим під час навчального дня, підтримують 

школярів в тонусі під час розумової активності, сприятливо впливають на організм. Форми таких занять [6, с.147]: 

1. Ранкова гімнастика – впливає на підвищення працездатності, покращує самопочуття. 

2. Фізкультхвилинки на уроках – знімають втому, підвищують розумову активність, проводяться при появі 

втоми. 
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3. Ігри та фізичні вправи на перервах – корисний засіб активного відпочинку, поліпшення здоров’я і 

повернення до навчального процесу. Для зручного проведення ігор і фізичних вправ на перервах потрібно заздалегідь 

підготувати місце, необхідний інвентар. Зазвичай учні молодших класів беруть участь в подібних заняттях 

добровільно і проявляють активний інтерес до подібного роду заходів. 

4. Щоденні заняття фізичною культурою в групах продовженого вирішують наступні завдання: зміцнення 

здоров’я, загартовування організму, поліпшення фізичної та розумової працездатності, вдосконалення фізичних 

навичок, виховання звички займатися регулярно і самостійно. 

5. Позакласні форми організації занять: спортивні змагання в школі, туристські походи, дні здоров’я. Метою 

позакласних занять – є забезпечення дітям активного і здорового відпочинку. Різні позакласні заходи проводяться з 

урахуванням можливостей та інтересів школярів [5, с.15]. 

Форми проведення занять у позашкільних закладах: 

– заняття конкретним видом спорту в ДЮСШ; 

– заняття фізичними вправами в фізкультурно-оздоровчих центрах; 

– заняття в пришкільних оздоровчих таборах; 

– заняття на дитячих майданчиках, в парках культури та ін. [5,с. 18]. 

Різні форми організації дозволяють в повній мірі задовольнити запити і інтереси молодших школярів. 

Форми проведення занять фізичними вправами в сім’ї: ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультхвилинки, 

індивідуальні заняття, активний відпочинок, сімейні походи [5, с.89]. 

Фізичний розвиток в молодшому шкільному віці має дуже важливе значення, так як від своєчасного 

розвитку фізичних навичок і здібностей залежить не тільки фізична форма і стан здоров’я в майбутньому, а й 

моральний розвиток дитини. 
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НАСЛІДКИ ГІПОДИНАМІЇ ТА МАЛОРУХЛИВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Важкість в потилиці або поколювання в руках відчувають тисячі людей щодня. І, не підозрюючи про 

небезпеку, вони називають подібні фізіологічні прояви втомою, а часом звичайною застудою. В області шиї 

зосереджено багато кровоносних судин і нервових закінчень. При остеохондрозі здавлюється хребетна артерія, яка 

забезпечує живлення мозочка, довгастого мозку і задніх відділів головного мозку. В результаті у людини виходять з 

ладу координація рухів, можлива втрата почуття рівноваги, погіршується зір, слух, а часом дане явище призводить до 

інсульту. 

Якщо вчасно, при появі перших ознак хвороби, не почати курс лікування, то шия може перестати вас 

слухатися в буквальному сенсі слова. І ускладнення у цього захворювання досить серйозні. Є ризик проявів протрузії 

– так званого «випинання» між хребцевого диска за межі хребта, яке згодом здатне набути форму грижі. Можуть 

травмуватися нервові корінці в області шиї. Або з'явитися остеофіти (кісткові нарости на хребцях). 

Ускладнення часто являють собою і ослаблення м'язів або парез - стан, коли голова починає звисати вбік або 

вперед. У цьому відділі в відростках шийних хребців розташовані хребетні артерії, які підживлюють мозок 

кров'ю. Порушення даної циркуляції крові – одне з най-серйозніших явищ. Небажання лікуватися може привести до 
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невралгії, глухоти і навіть втрати зору. Але якщо зайнятися вирішенням питання вже на ранньому етапі його 

розвитку, то хворобі можна запобігти. 

До групи ризику розвитку остеохондрозу хребта відносяться практично всі люди середнього і старшого віку, 

так як процеси, що викликають дистрофію тканин хряща, цілком природні. Факторами ризику і причинами 

виникнення остеохондрозу в більш виражених формах є: 

• плоскостопість 

• зайва вага 

• важкі фізичні навантаження 

• гіподинамія 

• спадковість 

• травми хребта 

Ступені розвитку шийного остеохондрозу 

Хвороба має чотири стадії. Не завжди буває просто визначити стадію захворювання по аналізу симптомів, 

так як іноді ступінь деградації кістково-хрящової тканини може не відповідати симптомів, які спостерігаються у  

хворого. 

Стадії остеохондрозу. На першій стадії остеохондрозу міжхребетні диски втрачають еластичність, 

зменшується їх висота, вони починають випинатися. Людина відчуває легку скутість в спині вранці. 

Прояв остеохондрозу на другій стадії - больовий синдром у хребті. На цьому етапі з'являються тріщини в 

фіброзному кільці, виникає нестабільність хребців. Приступ остеохондрозу викликає сильну гострий біль. Через 

загострення людина не може вільно рухатися. 

Третя стадія хвороби супроводжується розривом фіброзного кільця. Напіврідке ядро між хребцевого диска 

потрапляє в спинномозковий канал. Утворюється міжхребцева грижа. Якщо не вилікувати хворобу, грижа може 

привести до інвалідності. 

Симптоми. Основні симптоми остеохондрозу шийного відділу хребта: 

• Болі в шиї і плечах 

• Слабкість м'язів 

• Підвищене потовиділення 

• Оніміння рук 

• Порушення координації 

• запаморочення 

• Погіршення зору і слуху 

• Підвищення артеріального тиску 

• Головні болі 

Ці типові для остеохондрозу шийного відділу хребта симптоми можуть бути присутніми на всіх стадіях 

хвороби. У більшості випадків спостерігається лише кілька симптомів зі списку, а решта можуть бути відсутніми. 

Людина, яка вперше зіштовхнулася з подібними ознаками хвороби, далеко не завжди підозрює у себе шийний 

остеохондроз. Тому він може звертатися до різних лікарів - терапевтів, кардіологів, невропатологів, хірургів. І 

правильний діагноз в результаті може бути поставлений із значним запізненням. 

Стартовий діагноз "остеохондроз шийно-грудного відділу" або просто шийного відділу лікар може 

поставити вже при первинному огляді пацієнта. Спеціаліст визначає тип статури людини, положення постави, лінію 

остистих відростків, шийні бічні контури, кут розташування лопаток; локалізацію больових точок і рівень больового 

синдрому; амплітуду гнучкості хребта, рельєф м'язів. Все це в сукупності підкаже, як саме протікає хвороба. Далі 

лікар направить на ряд обстежень: 

• цифрова рентгенографія 

• КТ (комп'ютерна томографія) 

• МРТ (магнітно-резонансна томографія) 

• Ультразвукова доплерографія магістральних артерій головного мозку (УЗДГ) : 

• Спеціальний ультразвуковий датчик визначає стан кровотоку і стінок судин. 

Основні причини розвитку шийного остеохондрозу 

• Збоїв обміні речовин; 

• Спосіб життя з малою руховою активністю; 

• Спадкова схильність; 

• Вікові окостеніння; 

• Спазми в м'язах, в результаті яких змінюється постава; 

• Недостача рідини і вітамінів в щоденному раціоні; 

• Тривале перебування в незручній позі, яка збільшує тиск на диски і хребет; 

• Надмірна вага або перевантаження на хребет через носіння каблуків; 

• Перенесені травми хребта; 

• Регулярний підйом вантажів; 

• Аутоімунні захворювання (процес саморуйнування імунної системи), які призводять до дегенерації 

хрящової тканини; 

• Стрес, якийпризводитьдом'язовихспазмівіпорушеннянадходженнякровідоміжхребцевихдисків 

• Переохолодження. 

Види  Виділяють кілька видів хвороби: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://odrex-med.com/diagnostika/rentgenograficheskoe-issledovanie/&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhiy220OJnVH2RFYLvDWab0cYCK7xw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://odrex-med.com/diagnostika/kompjuternaja-tomografija-kt/&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhg_PijJ3LwmbX_xha6vwHQWO0e8UA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://odrex-med.com/diagnostika/mrt/&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhiu_LXDCSDzb04fkGhy7m9v-DADBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://odrex-med.com/diagnostika/doplerografiya/&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhCuBfAZ_NY0xtZi3pVE9Rs28x_Xg
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•  Остеохондроз поперекового відділу - найпоширеніший вид захворювання. Це пояснюється великим 

навантаженням, що припадає на поперековий відділ. Поперековий міжхребцевий остеохондроз може привести до 

сколіозу або міжхребцевої грижі. 

• Остеохондроз шийного відділу - другий за поширеністю вид хвороби. Він часто виникає через роботу 

за комп'ютером, водіння автомобіля. М'язи шийного відділу слабо розвинені, тому навіть невелике навантаження на 

шию може викликати зміщення хребців. 

•  Остеохондроз грудного відділу зустрічається найрідше, тому що грудний відділ хребта найменш 

рухливий і добре захищений ребрами і м'язовим корсетом. Грудний остеохондроз часто виникає через 

сколіоз. Хвороба важко діагностується, так як її симптоми легко переплутати з ознаками інших захворювань. 

• Поширений остеохондроз хребта вражає одночасно два або всі три відділи хребетного стовпа. 

Симптоми хвороби залежать від того, який відділ хребта страждає від остеохондрозу. 

До симптомів поперекового остеохондрозу відносяться: 

• постійний ниючий або гострий біль в попереку; 

• хворобливі відчуття посилюються при фізичному навантаженні або русі; 

• біль може віддавати в крижі, ноги, органи малого тазу; 

• порушення чутливості ніг; 

• часто людина не може повертатися, нахилятися. Він зберігає однакову позу, в якій найменше відчуває 

біль. 

Ознаки остеохондрозу шийного відділу: 

• головні болі, які посилюються при русі і не проходять після анальгетиків; 

• запаморочення при різкому повороті голови; 

• больовий синдром в руках, плечах і грудній клітці; 

• «Мушки» і кольорові плями перед очима; 

• погіршення зору і слуху, «дзвін» у вухах; 

• зрідка оніміння мови, зміна голосу. 

У грудного остеохондрозу наступні симптоми: 

• біль в грудях і між лопатками, при піднятті руки, нахилах; 

• біль відчувається сильніше ночами, при переохолодженні, поворотах, великому фізичному 

навантаженні; 

• хворобливі відчуття посилюються при глибокому вдиху і видиху; 

• оніміння окремих ділянок шкіри, «мурашки»; 

• свербіж, печіння, відчуття холоду в ногах; 

• напад болю між ребрами під час ходьби; 

• відчуття, ніби груди здавили обручем. 

Спеціаліст допоможе вибрати найбільш оптимальне рішення проблеми. І запропонує різноманітні способи 

лікування: медикаментозний в поєднанні з фізіотерапією або ж призначить щадну для вашого організму операцію. 

Це захворювання хребта пов'язано з болем, тому лікування остеохондрозу проводити необхідно, щоб 

позбутися від нього або значно зменшити, підвищивши, таким чином, якість життя. Питання про те, як вилікувати 

остеохондроз, викликає безліч суперечок. Процес лікування остеохондрозу дуже тривалий, він пов'язаний з 

відновленням структур хребта і зміцненням м'язів спини, а при наявності показів - і з хірургічним лікуванням гриж 

дисків. Весь цей час треба боротися з болем, так як причина захворювання - дистрофічні явища в тканинах 

суглобового хряща - незворотна, і впливати можна в основному на навколишні тканини. Поліпшення кровообігу і 

зміцнення м'язового корсету відбувається завдяки фізіотерапії, масажам, плавання. Однак біль навіть при старанних і 

регулярних заняттях і процедурах зникає далеко не відразу. 

Лікування остеохондрозу є комплексним і включає в себе різноманітні заходи. 

Консервативне лікування шийного остеохондрозу - це, перш за все, медикаментозна терапія. Вона усуває 

біль, знімає м'язову напругу і гасить запалення. Для таких цілей виписують не стероїдні протизапальні препарати 

(НПЗП) і анальгетики. У рецептурний список потрапляють і хондопротектори для активізації відновлювальних 

процесів в хрящовій тканині суглоба, а також вітаміни групи В  і препарати зовнішнього застосування: гелі та мазі, 

що містять НПЗЗ. 

Спеціаліст призначить також вправи  лікувальної гімнастики – для зміцнення м'язового корсету і розробки 

гнучкості апарату зв'язок. Може провести з вами вступне заняття для того, щоб ви надалі правильно виконували 

вправи самостійно. 

• Хірургічне лікування доречне в тому випадку, якщо медикаментозними ЛЗ не обійтися. До нього 

звертаються, якщо у пацієнта хребетний канал став катастрофічно вузьким. 

• Операційне втручання отримало назву передньої шийної дискектомії. Хірург паралізує вражений 

хребетний сегмент і видаляє між хребцеву грижу, яка тисне на спинно-мозковий нерв. Згодом хребці, між якими був 

видалений диск, зрощуються. Це називається спондилодезом. Для більшої їх спайки фахівець може провести 

операцію зі стабілізацією кейджем – тобто між хребцевий простір заповнюють штучною вставкою. 

• Через 3-5 діб прооперованого виписують зі стаціонару на амбулаторне лікування. Реабілітація займає в 

середньому близько 3-х місяців і залежить від встановленого імплантат і професійної діяльності пацієнта. 

Розпорядок дня повинен включати в себе обов'язкові піші прогулянки, тоді як стрибків і бігу краще 

уникати. Довго проводити час в сидячому положенні протипоказано, корисне плавання – воно не тільки зміцнює 

м'язовий тонус, але і знімає спазми, які сковують тіло. У вечері не зайвим буде прийняти гарячий душ (за винятком 

періоду лікування остеохондрозу шийного відділу під час загострення хвороби). Важливо стежити і за 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://mz-clinic.ru/bolezni/spine/poyasnichniy-osteohondroz.html&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgPL2bqf7d-RF3lTcpEatquIrkjJA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://mz-clinic.ru/bolezni/spine/sheyniy-osteohondroz.html&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhaBpu_E8UoMiqqbInAkx2_OwnEFA
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F_(%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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дієтою. Вживайте продукти, насичені магнієм і кальцієм - горіхи, молочні та морепродукти, бобові. Доведеться 

відмовитися від алкоголю, так як він збиває налагоджену роботу всієї системи кровообігу. 

Ортопедичні засоби 

Засоби, які фіксують положення хребта у фізіологічному потрібному для лікувального ефекту положенні, а 

також після тракції (витягування хребта). Розвантажують міжхребцеві диски, м'язи і зв'язки 

спровокованих ХРС(хребетно-руховий сегмент) у період лікування. Призначаються лікарями для носіння на певний 

час. В залежності від потреби мають жорстку, напівжорстку, м'яку фіксацію. Найпоширенішими є ортопедичні пояс 

для спини, корсети для хребта: для грудного, грудо-поперекового, попереково-крижового відділу спини. Ефективні в 

гострій стадії процесу, при болі в попереку, а також використовуються в стадії відновлювання і для профілактики 

остеохондрозу. 

Фізіотерапія, в свою чергу, насичує живильне середовище хрящової тканини між хребцевого диска і сприяє 

регенерації хрящів.  

Фізіотерапія (від грец. physis — природа + «therapeia» — лікування) — складова фізичної реабілітації, 

область медицини, що вивчає фізіологічну дію природних (вода, повітря, сонячне тепло і світло) і штучних 

(електричний струм, магнітне поле та інші) фізичних факторів, а також розробляє методи їхнього лікувального 

профілактичного застосування. 

Незважаючи на співзвучність назви (англ. physicaltherapy), традиційна медична фізіотерапія в 

пострадянських країнах, у тому числі в Україні, є аналогом апаратної електротерапії в англомовних країнах. 

Аналогом назви англ. physicaltherapy (physiotherapy) є фізична реабілітація. В даний час  триває процес наближення, 

уніфікації та диференціації комплексу суміжних професій у цих галузях із західними аналогами, тому в деяких 

публікаціях, а особливо, в дискусіях, можна зустріти термін «Фізіотрепія» і в пострадянському трактуванні, і в 

західному. 

До методів фізіотерапії відносяться: бальнеотерапія, кліматерапія, гідро 

та термотерапія, інгаляції механотерапія, електро — і фототерапія  

Лікувальна гімнастика 

В гострому стані захворювання завданням лікувальної гімнастики є нормалізація тонусу центральної 

нервової системи, підсилення крово- та лімфотоку в суглобах хребта, зняття напруги м'язів, покращення 

функціонування основних систем організму. Вправи виконуються у положенні лежачи та сидячи, у повільному темпі, 

дуже обережно під наглядом лікаря. В стадії ремісії вправи виконуються у тренувальному режимі та спрямовані на 

укріплення м'язів спини, шиї, живота, кінцівок. Можна використовувати гантелі та тренажери. Дуже корисне 

виконання вправ у воді та плавання. Масаж повинна виконувати спеціально навчена людина. В гострій стадії 

прийоми масажу потрібно виконувати дуже повільно з мінімальним навантаженням. Завданням масажу є зниження 

напруги м'язів, запобігання утворення контрактури суглобів, підвищення загального тонусу організму. Поза 

загостренням прийоми масажу можуть мати інтенсивніший характер. Дозволяється як ручний, так і аппаратний, 

вібраційний, точковий та самомасаж. Курси потрібно проводити 3—4 рази на рік. Додатково можна застосовувати  

голкотерапію, су-джок. 

Витягування хребта 

Дуже ефективним є витягування хребта із застосуванням ваги від 3 до 30 кг. Загалом витягування хребта 

буває горизонтальним і вертикальним (залежно від площини, в якій проводиться процедура), а також підводним і 

сухим (залежно від середовища, де проходить процедура). Для сухого витягнення використовують різні столи — 

вертикальні або горизонтальні. Вони оснащені комп'ютерними датчиками, що допомагають визначити силу тракції. 

До речі, сила, застосовувана під час процедури, не повинна перевищувати третин частини маси хворого. Сама 

процедура триває близько півгодини. 

Підводне витягування хребта проводиться в спеціальних ваннах або басейнах. Тепла вода, іноді з 

додаванням солей і мінералів, розслаблює м'язи, завдяки чому можна використовувати меншу силу тракції. Однак, 

підводне витягування не підійде для людей з проблемами серцево-судинної системи і захворюваннями нирок. 

Профілактика. За даними вчених у кожної другої людини після 35 років спостерігаються симптоми 

остеохондрозу. Якщо хвороба стрімко прогресує та виникають ускладнення (найтяжче — грижа(кила) міжхребцевих 

дисків) це призводить до інвалідності. Тому роль профілактики у запобіганні остеохондрозу величезна. До того ж 

профілактичних заходів слід дотримуватись з дитинства. Лікування інфекційних та інших захворювань, які здатні 

призвести до остеохондрозу. Важливим для профілактики буде обмеження фізичного навантаження на хребет, 

особливо коли праця людини потребує підняття вантажів, або зовсім є нерухомою в сидячому положенні. В першому 

випадку використовують запобіжні фіксуючі пояси, а в другому широко використовуються добре підігнані під 

вигини спини крісла з ортопедичним ефектом і гімнастичні вправи. 

   Динамічне фізичне навантаження 

Це поняття включає виконання комплексу гімнастичних вправ не менше трьох разів на тиждень. Скорочення 

часу перегляду телевізора, замінивши його прогулянками на свіжому повітрі. По можливості займатись будь-яким 

улюбленим видом спорту — плаванням, тенісом, футболом, ходінням на лижах, їздою на велосипеді тощо. 

Сон на твердому ліжку 

Правильне сидіння під час читання та писання з дотриманням постави. При схильності до сутулості — 

носіння коректора постави. 

   Раціональне харчування 

Не переїдати, не допускати ожиріння. Вводити у раціон достатню кількість вітамінів, мікроелементів, 

особливо кальцію, фтору, магнію, а також дотримуватись правильного 

співвідношення білків, жирів та вуглеводів стосовно віку, способу праці, статі, загального стану здоров'я. 

 Ускладнення остеохондрозу. 
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При шийному остеохондрозі зустрічається кілька синдромів, тобто, типових станів, щомають комплекс 

характерних ознак. Вони проявляються в залежності від того, які нерви і артерії зачіпаються в результаті хвороби. 

Синдром хребетної артерії – одне з найбільш неприємних і небезпечних ускладнень при шийному 

остеохондрозі. Він зумовлений тим, що знижується кровотік по артерії, що проходить уздовж хребта і живить 

головний мозок. Синдром проявляється в таких симптомах, як системне або періодичне запаморочення, ослаблення 

слуху і зору. У деяких випадках може виникати непритомність. 

Кардіальний синдром розвивається при стисненні корінців нервів, які іннервують діафрагму або грудні 

м'язи. В результаті у хворого можуть спостерігатися болі, що нагадують кардіалгію, хоча безпосереднього впливу на 

серце при цьому не відбувається. Характерні такі явища, як тахікардія, гіпотензія і аритмія. 

Гіпертензивний синдром також відноситься до числа найбільш небезпечних ускладнень. На відміну від 

синдрому хребетної артерії, він викликаний здавленням не артерій, а вен, що затрудняє відтік крові від 

голови. Синдром приводить до збільшення внутрішньочерепного тиску, що може проявлятися в таких симптомах, як 

нудота, блювота, головний біль. 

Синдром шийної мігрені має мало спільного за своєю етіологією з класичною мігренню. Він проявляється в 

найсильніших болях в потиличній частині голови. Болі носять нападоподібний характер, тривають до десяти годин і 

супроводжуються блювотою. 

Корінцевий синдром – найпоширеніший синдром при остеохондрозі шийного відділу. Викликається 

здавленням окремих корінців нервів в шийних хребцях. Він може виражатися в болях в області шиї, потилиці, 

лопаток, плечей, від оніміння і ослабленні тонусу окремих ділянок рук (аж до неможливості виконувати якісь 

маніпуляції) і шиї. 

Дужечастоможутьспостерігатисявідразукількасиндромівабожокремісимптоми, характерні для різних 

синдромів. 

Остеохондроз - це захворювання, яке впливає не тільки на порушення постави людини, але і на його 

психічний стан. На сьогоднішній день дуже часто можна зустріти пацієнтів, які скаржаться на панічні атаки при 

шийному остеохондрозі. Розберемося докладніше, як на перший погляд два різних захворювання можуть розвиватися 

разом. 

Для багатьох може залишатися невирішеним питання: що таке панічна атака? Це стан необґрунтованого 

страху, який супроводжують соматичні напади. Фахівці з'ясували, що при захворюванні остеохондрозом 

здавлюються артерії, так як на кістках при цьому утворюються нарости, що, в свою чергу, порушує живлення 

головного мозку. Перше, що людина відчуває, це біль в спині ниючого характеру. Як правило, вона говорить про те, 

що йде руйнування міжхребцевих дисків. Остеохондроз часто переходить в хронічну стадію. При даному 

захворюванні відбувається зміна рівня кислотності крові, ускладнюється процес обміну кальцію, порушується 

метаболізм. Все це призводить до руйнування тканинної структури. В результаті таких змін, у пацієнта може 

розвинутися панічна атака. Ці напади можуть тривати від декількох хвилин до декількох годин. При запущеному 

захворюванні атаки можуть виникати і кілька разів в добу. Симптоми проявляються у кожної людини по-різному: 

внутрішнє напруження, тривога, страх смерті, при цьому, як правило, спостерігається почастішання пульсу, 

неприємні відчуття в грудях, людині здається, що його серце завмирає. Нерідко в таких випадках виникає і 

запаморочення, помутніння в очах, задишка, сухість у роті, пітливість. Даний стан доставляє масу негативних 

відчуттів, які людині важко пережити. На жаль, пацієнти часто не пов'язують панічні атаки при шийному 

остеохондрозі з проблемами в хребті, а списують їх на завантаженість на роботі, недолік сонячного світла або 

вітамінів в організмі. Проте все вищеперелічене як раз може говорити про те, що насправді проблеми зі здоров'ям 

можуть бути дуже серйозними, і не варто їх запускати.  

Фактори, що провокують хворобу 

Чому трапляються панічні атаки при шийному остеохондрозі? Спочатку давайте розберемося, як виникає 

остеохондроз. Основні причини захворювання можуть бути спровоковані: 

  малорухливим способом життя; 

  неправильним сидінням за столом; 

  важкою фізичною працею; 

  монотонними і одноманітними фізичними навантаженнями; 

  травмою хребта; 

  порушенням кровообігу. Також необхідно знати основні симптоми недуги, так як на ранньому етапі його 

набагато простіше почати лікувати. Відзначимо, що чим сильніше запущений остеохондроз, тим сильніше будуть 

проявлятися панічні атаки. І для того щоб позбутися від паніки, необхідно вилікувати остеохондроз. Адже, як ви вже 

зрозуміли, шийно-грудний остеохондроз і панічні атаки взаємопов'язані. 

Симптоми панічної атаки 

Остеохондроз, що розвинувся провокує кисневе голодування мозку, що, в свою чергу викликає: 

  тремтіння в тілі; 

  різкий головний біль і запаморочення; 

незкоординованість рухів; 

  сплутаність думок; 

  серце хворого починає скажено битися; 

  йому не вистачає повітря; 

  хочеться плакати, будь-яке слово може посилити стан паніки; 

  з-за панічної атаки йому неможливо осмислити нову, одержувану від інших інформацію; 

  в області грудної клітини відбувається здавлювання; 

  у багатьох розвивається боязнь великого скупчення народу, а контакти з іншими членами суспільства 

виявляються затрудненними; 
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  можливий непритомність. 

Шийний остеохондроз і панічні атаки (зв'язок між ними науково доведений) останнім часом зустрічаються 

все частіше. 

Якщо у пацієнта спостерігаються панічні атаки при шийному остеохондрозі, симптоми захворювання 

можуть проявлятися і судомами нижніх кінцівок або втратою рівноваги. Хворий починає погано чути, зорове 

сприйняття світу у нього теж виявляється розмитим - на очах ніби пелена. Всі кінцівки можуть оніміти або ж у них 

відчувається легке поколювання. 

Як правило, у людини з описаним діагнозом переважають негативні думки, він живе постійно в тривозі. 

Мучиться необґрунтованими переживаннями. Після того як панічний страх відступив, хворому зазвичай дуже сильно 

хочеться спати. Але при цьому страхи і тривоги нікуди не йдуть. Від цього захворювання, до речі, страждає не тільки 

сам пацієнт, але і оточуючі його люди. Так як, дратуючись сам, хворий починає переносити негатив на оточуючих 

його близьких. 

Пацієнт не здатний контролювати виникаючі напади, і, як ми вже говорили, за один день може виникнути 

різна кількість таких атак. Остеохондроз може провокувати панічну атаку, так як викликає в деяких випадках і 

сильний больовий синдром, який проявляється навіть при невеликих поворотах голови або легкій пальпації. Шийний 

відділ хребта перебуває в постійному напруженні від неправильного сидіння, що, відповідно, провокує нові напади 

неспокою і паніки. Так що панічні атаки при остеохондрозі шийного відділу явище нерідке.  

Важливо, що причини виникнення двох таких різних захворювань дуже схожі. Вони прогресують з-за того, що 

організм страждає якимись хронічними захворюваннями, наслідками травм або прихованими запальними процесами. 

Пацієнт, з-за цього, що знаходиться в стані постійного стресу, не може адекватно реагувати на навколишній світ. 

Слід пам'ятати, що для такого хворого дуже важлива підтримка рідних та близьких людей. Звичайно, відразу 

вилікувати його не зможуть - тут необхідна буде комплексна терапія. Давайте розглянемо цей момент детальніше. 

При наявності панічних атак, потрібно обов'язково звернутися до лікаря-невролога. Зробити МРТ або 

комп'ютерну томографію, для того щоб розкрити загальну картину захворювання. Слід відзначити, що зазвичай 

названі стани з'являються у тих, хто страждає остеохондрозом довгий час. Захворювання лікується із застосуванням 

фізіотерапевтичних процедур і наступних медикаментів:  

  знеболюючих; 

  протизапальних; 

  антидепресантів та заспокійливих; 

  хондропротекторів; 

  засобів, що поліпшують кровообіг і обмінні процеси в організмі. 

Масаж. Але особливо ефективним є масаж. Його призначають усім хворим. Завдяки цій процедурі 

знімаються спазми, поліпшується циркуляція крові. Робити масаж не можна при загостреннях, так як можна завдати 

шкоди. Так само як і масаж, проводиться лікування за допомогою акупунктури. Це добре заспокоює і знімає біль. 

Головне при цьому, відновити процес обміну в тканинах і зняти запалення. Але позитивний ефект рефлексотерапія 

дає лише при правильному і своєчасному застосуванні, тому дуже важливо вчасно звернутися до спеціаліста. У 

деяких випадках для зміцнення м'язів шиї хворому корисно носити спеціальний шийний корсет (комір Шанца). Крім 

цього, потрібно виконувати і помірні фізичні вправи, призначені фахівцем.  

Висновок 

Як панічні атаки так інші ускладнення при шийному остеохондрозі - це дуже складний і дуже тяжкий стан 

хворого. Вони впливають не тільки на загальне самопочуття, але і на психіку людини. Якщо стали помітні перші 

ознаки одного з захворювань, необхідно терміново звернутися до лікаря. Для того щоб не дати розвинутися хворобі. 

На щастя, якщо дотримувати всіх рекомендацій, можна вилікуватися від панічних атак назавжди. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛГІМНАСТИКИ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ФІЗИЧНО-

ОЗДОРОВЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

Актуальність. Освіта – це основа розвитку людини, суспільства і держави вцілому. Вона є гарантом 

майбутнього. Одним із основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх 

дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально 

вразливих груп.  

Сьогодні люди з обмеженими можливостями вступають до навчальних закладів, мають можливість отримати 

вищу освіту разом зі звичайними, здоровими студентами, вони разом навчаються, спілкуються між собою та 

пристосовуються до сучасних, реальних умов нашого соціального життя в країні, причому не гірше за здорових 

людей.  

Усе це стає можливим унаслідок широкого впровадження у навчально-виховний процес майбутніх фахівців 

сучасних науково-обґрунтованих фізично-оздоровчих методик та технологій педагогічної, соціальної, фізичної, 

психологічної, духовної, корекційної та медичної реабілітації. Незважаючи на велику кількість робіт науковців, 

присвячених цій проблемі, вона є мало дослідженою, актуальною та вимагає подальшого вивчення. 
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Метою нашої доповіді є розкрити досвід застосування фітболгімнастики як інноваційної та фізично-

оздоровчої реабілітаційної технології в інклюзивній освіті ЖЕГІ вищого навчального закладу «Університету 

«Україна»». 

Розвиток сучасної молоді та студентів з особливими потребами, поліпшення їх здоров'я в процесі навчання в 

освітніх установах – одна із актуальних завдань сучасності. 

 На сьогоднішній день програми з фізичного виховання, що використовуються в вищих навчальних закладах, 

зорієнтовані на використання протягом навчального дня традиційних засобів фізичного виховання та оздоровлення 

студентської молоді, таких як:  

1. ранкова гімнастика,  

2. лекційні, практичні,  

3. самостійні та індивідуальні заняття з фізичної культури,  

4. заняття в спеціальних медичних групах,  

5. заняття в секціях тощо.  

Але змістове наповнення цих форм і видів рухової діяльності не дає змоги в повному обсязі враховувати 

особливості осіб з обмеженими можливостями цієї вікової групи.  

У зв’язку з цим виникає необхідність у пошуку нових, можливо нетрадиційних,  засобів та технологій в 

інклюзивній освіті, які б сприяли підвищенню ефективності занять фізичного виховання студентської молоді, 

оптимізації їх загального фізичного розвитку та розвитку фізичних якостей тощо. 

На наш погляд, впровадження фізично-оздоровчих реабілітаційних технологій в навчально-виховний процес 

майбутніх фахівців, а особливо  майбутніх фахівців з обмеженими можливостями, є дуже важливим показником 

ефективності роботи Вищого Навчального Закладу зі студентами. Однією із ефективних фізично-оздоровчих 

реабілітаційних технологій, що використовується у роботі зі студентами в інклюзивній освіті ЖЕГІ вищого 

навчального закладу «Університету «Україна»» є фітболгімнастика, тобто гімнастика з використанням великих 

пружних корекційних м'ячів або фітболів. 

Фітболгімнастика – це одна з нетрадиційних спеціально-організованих форм роботи, яка є унікальною за 

механізмом дії на організм людини, що викликає великий інтерес як у дітей, так і дорослих. Саме вправи на м'ячах 

володіють оздоровчим ефектом, який підтверджено досвідом роботи спеціалізованих корекційних та реабілітаційних 

медичних центрів Європи.   

Взагалі, з найдавніших часів в культурі будь-якого народу м'яч служив предметом для ігор і розваг. 

Гімнастичні м'ячі великого розміру з'явилися порівняно нещодавно в різних країнах. Фітбол був винайдений у 1960 

році, але тільки у 1996 році в Італії відбувся перший міжнародний семінар з фітбол-тренувань. Вперше його почали 

використовувати швейцарські лікарі як пристосування для фізичної реабілітації. 

Вправи на м'ячах доступні всім, незалежно від віку та стану здоров'я. Практично, це єдиний вид аеробіки, де 

під час виконання фізичних вправ одночасно включаються руховий, вестибулярний, зоровий і тактильний 

аналізатори, що в геометричній прогресії посилює позитивний ефект від занять. 

 Підвищити ефективність виконання фізичних вправ на м’ячах можливо також за рахунок використання 

музичного супроводу, що розвиває почуття ритміки, координацію, рівновагу, поставу, а також викликає емоційний 

підйом, почуття радості й задоволення. Крім того, на позитивному емоційному фоні швидше й ефективніше 

проходить процес навчання руховим умінням та навичкам. 

Фізично-оздоровчі корекційно-реабілітаційні заняття з використанням фітболів, індивідуальні або групові, 

проводять фахівці з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку студентів, їх психічних та фізичних 

можливостей. 

На відміну від загальноприйнятих методик гімнастика на фітболі: 

• Дає унікальну можливість для тренування рухового контролю та рівноваги; 

• Знімає навантаження з хребта, перерозподіляє тонус всіх груп м'язів; 

• Тренує правильну поставу, дає відчуття природної координації тіла; 

• Одночасно тренує м'язи спини і черевного преса. 

Існує ряд правил, без знання та дотримання яких виконання вправ на м'ячах не принесе належного 

оздоровчого ефекту. Серед них слід відмітити те, що: 

1. М'яч повинен бути підібраний згідно зросту займаючого, тобто коли людина сидить на м'ячі, кут між її 

стегном і гомілкою повинен становити 90° або трохи більше, оскільки гострий кут в колінних суглобах створює 

додаткове навантаження на зв'язки і погіршує відток венозної крові. 

2. Постава при сидінні на м'ячі повинна бути правильною: спина пряма, підборіддя підняте, живіт втягнутий, 

плечі розгорнуті, зігнуті ноги нарізно (три точки опори: ноги, таз). 

3. Одяг для занять повинен бути зручним, без кнопок, гачків, блискавок. Слід уникати зіткнення м'яча з 

гострими й ріжучими поверхнями та предметами (існує небезпека пошкодження м'яча). 

4. Взуття має бути зручним, на неслизькій підошві. 

5. З метою профілактики травматизму займатися на фітболах слід на килимовому покритті. 

Незалежно від віку та фізичного стану слід дотримуватися поетапного засвоєння вправ з м'ячем.  

Основними завданнями I етапу фітбол-гімнастики є: 

1. Дати уявлення про форму та фізичні властивості фітболу. 

2. Навчити правильному сидінні на фітболі. 

3. Навчити базовим положенням при виконанні вправ (сидячи, лежачи, в присиді). 

На IІ етапі вирішуються наступні завдання: 

1. Навчити зберігати правильну поставу при виконанні вправ для рук і ніг у поєднанні з погойдуваннями на 

фітболі. 

2. Навчити зберігати правильну поставу при зменшенні площі опори (тренування рівноваги і координації). 
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3. Навчити виконувати вправи на збереження рівноваги з різними позиціями на фітболі. 

4. Навчити виконувати вправи на розслаблення м'язів на фітболі. 

Основними завданнями IІІ етапу: 

1. Навчити виконувати комплекс загально-розвиваючих вправ з використанням фітболу в єдиному для всієї 

групи темпі. 

2. Навчити виконувати вправи на розтягування з використанням фітболу. 

IV етап. Основна задача: 

1. Вдосконалити якість виконання вправ у рівновазі. 

Отже, навчання студентів вправ на фітболах з дотриманням основних вимог до проведення і послідовності 

етапів призводить до наступних результатів: 

 відбувається зміцнення опорно-рухового апарату; 

 удосконалюються серцево-судинної та дихальна системи; 

 розвиваються фізичні якості дитини, підвищується працездатність, знижується стомлюваність; 

 поліпшуються процеси саморегуляції і самоконтролю. 

Результати дослідження.  

Завдяки впровадженню даної технології в практику роботи оптимізувалась система фізкультурно-оздоровчої 

роботи з студентами в вищому навчальному закладі. 

Перевірка ідеї дозволила встановити корекційний вплив занять фітбол-гімнастикою на стан здоров’я 

вихованців, їх психофізичний розвиток, сформованість життєво важливих рухових навичок; сприяла зниженню 

захворюваності вихованців; надала змогу студентам, застосовувати власний руховий досвід у повсякденному житті. 

Слід визначити атмосферу емоційного комфорту фізкультурних занять з використанням фітболу; емоційну 

чуйність під час виконання вправ, отримання задоволення від занять та бажання і потребу ведення здорового способу 

життя. 

Позитивні зрушення в показниках розвитку студентів дозволяють стверджувати про доцільність 

впровадження фітбол-гімнастики у навчальний процес фізичного виховання в вищому навчальному закладі. 

Висновок. Отже, на нашу думку, інклюзивне навчання в ЖЕГІ вищого навчального закладу «Університету 

«Україна»» є корисним, як для студентів з особливими потребами, так і для студентів з нормальним рівнем розвитку, 

членів суспільства в цілому, оскільки під час навчальних занять із фізичної культури традиційні вправи поєднуються 

з нетрадиційними.  

Саме впровадження фітболгімнастики як нетрадиційної фізично-оздоровчої реабілітаційної технології в 

навчально-виховний процес майбутніх фахівців допомагають студентам не тільки запобігти розвитку ускладнень з 

боку різних органів та систем, але й повірити у свої сили, набути навички самостійних занять фізичними вправами, 

укріпити своє здоров’я та підготуватись до належного виконання своїх професійних обов’язків. 

Таким чином, фітбол-гімнастика, є сучасною інноваційною та фізично-оздоровчою реабілітаційною 

технологією в інклюзивній освіті студентської молоді, що поєднує в собі всі необхідні компоненти для гармонійного 

розвитку організму людини. 

 

Список використаної літератури: 

1. Виготський Л.С. Зібрання творів: у 6-ти томах. Основи дефектології / Під ред. Т.А. Власовой. - М .: 

Педагогіка, 1983. - Т.5. - 368 с. 

2. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти и науки, молоді та спорту України від 18.05. 2012 р. 

ЗВ'ЯЗОК № 1 / 9- навчання у вищих навчальний заклад». 

3. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне Співробітництво в інклюзивному 

навчальному закладі: навчально-методичний посібник. - К .: Видавнича група «А.С.К.», 2012. - 192 с. 

4. Мастроп'єрі та ін. Побудова взаємин співробітництва заради Виконання потреб інклюзії. - Kappa Delta Pi 

Rec 44. - №4. - 2008. 

5. Становіч П., Джордан Е. Інклюзія як професійний розвиток. http://www.canada-ukraine.org 

 

Сус ЮліяАнатоліїна, 

студентка IV курсу напряму підготовки 

6.010203 «Здоров'я людини»  

Житомирського економіко-

гуманітарного інституту ВНЗ 

Університет «Україна» 

 

                                              ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ПРИ МІГРЕНІ 

Мігрень - це якраз ті захворювання, до котрого мало хто ставиться серйозно.   Акупунктурний масаж 

(рефлексотерапію) придумали стародавні китайці, і успішно лікували за його допомогою багато хвороб. В даний час 

рефлексотерапія поширилася по всьому світу і офіційно визнана традиційною медициною. Широко використовують 

акупунктурний масаж при мігрені для купірування больового нападу. 

В основі лікувального ефекту рефлексотерапії лежить вплив на активні точки – проекції внутрішніх органів 

на поверхні тіла людини. Існує кілька різновидів точкового лікування нападу мігрені: класичне голковколювання, 

поверхневий акупунктурний масаж, який виконують за допомогою натискання на активні точки пальцями рук 

(Шиатцу), терапія Су-Джок, технологія якої має на увазі вплив на активні зони кистей і стоп, а також акупунктурні 

лікування з допомогою аплікаторів і масажерів. Виконання голковколювання є малою інвазивної процедурою і 

вимагає спеціальної кваліфікації. Проводити таке лікування може тільки лікар-рефлексотерапевт в умовах медичного 



 

 

100 

закладу. Решта види точкового масажу при мігрені можна проводити в домашніх умовах самостійно або із 

сторонньою допомогою. Таке лікування не принесе шкоди і не має протипоказань. Масаж розслабляє напружену 

мускулатуру шийно-плечового відділу, нормалізує кровообіг в екстракраніальних судинах, стимулює біологічно-

активні точки, нарешті, доставляє масу приємних відчуттів, а що виділяються при цьому в кров гормони ендорфіни, 

як відомо, значно приглушує біль. Але у випадку з мігренню (суджу на підставі власного досвіду) масаж, який робить 

вам хтось, набагато ефективніше самомасажу.  

                               Точковий масаж при мігрені 

Здійснюючи широкі масажні рухи голови, необхідно затримуватися на певних активних точках, стимуляція 

яких цілеспрямовано пригнічує головний біль. Домовимося відразу, що всі їх використовувати ні до чого, необхідно 

лише спробувати і вибрати для себе найбільш ефективні. 

  
Точка «Ворота свідомості (VB 20) фен-чі» знаходиться під основою черепа в поглибленнях між двома 

великими вертикальними м'язами шиї. 

«Замок вітру (VG 16) фен-фу» - розташована над хребтом, в поглибленні під основою черепа. 

«Свердлувальний бамбук (V 2) цуань-чжу» - розташована в западинах на стику перенісся і лінії брів. 

«Точка третього ока (VG 24.5) інь-тан» - знаходиться прямо між бровами, у западині на стику перенісся і 

лобових кісток. 

«Входячи в долину (GI 4) хе-гу» - розташована на опуклості між великим і вказівним пальцями, у верхній 

частині м'яза, яка виступає при з'єднанні великого і вказівного пальців. 

Увага! Використання цієї точки заборонено вагітним жінкам , так як може викликати передчасні перейми. 

Ну а якщо жінка вступила в пологи - масажуйте на здоров'я, адже стимуляція цієї точки полегшує також і родові болі! 

Вплив на дані точки доцільно проводити як для купірування нападу мігрені, так і для її профілактики. 

 

 
Точка 1. Симетрична, розташована на зовнішній поверхні передпліччя на 2 цуня ( 3 пальця) вище верхньої 

складки зап'ястя, в поглибленні. Хворий сидить, поклавши на стіл руку долонею вниз. Точка масажується по черзі 

справа і зліва. 

Точка 2. Симетрична, розташована в області скроні на межі волосистої частини голови. Хворий сидить, 

поставивши лікті на стіл і оперев на них голову. Точка масажується одночасно з обох сторін. 

Точка 3. Симетрична, розташована в поглибленні у зовнішнього кута ока. Масажується, як точка 2. 

Точка 4. Симетрична, розташована в поглибленні біля основи вуха над виличної дугою. Масажується, як 

точка 2. 

Точка 5. Симетрична, розташована в поглибленні у зовнішнього кінця брови. Хворий сидить. Точка 

масажується одночасно з обох сторін. 

Точка 6. Симетрична, розташована на обличчі у внутрішнього кута ока на 2-3 мм у бік носа. Хворий сидить, 

поставивши лікті на стіл і оперев на них голову. Точка масажується одночасно з обох сторін. 

Точка 7. Симетрична, розташована на тильній стороні долоні між I і II п'ястно кістками. Хворий сидить, 

поклавши на стіл руку долонею вниз. Точка масажується по черзі ліворуч і справа. 

Точка 8. Симетрична, розташована в кінці складки, яка утворюється при згинанні руки в ліктьовому суглобі. 

Хворий сидить, поклавши на стіл злегка зігнуту руку долонею вниз. Точка масажується по черзі справа і зліва, 

Точка 9. Симетрична, розташована на стопі на 3 мм від нігтьової лунки великого пальця в бік II пальця. 

Хворий сидить. Точка масажується одночасно з обох сторін.  

Точка 10. Симетрична, розташована на гомілці на 3 цуня (4 пальця) вище внутрішньої щиколотки. Хворий 

сидить. Точка масажується одночасно з обох сторін. 
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Точка 11. Симетрична, розташована на тильній стороні стопи між II і III пальцями. Хворий сидить. Точка 

масажується по черзі справа і зліва. 

Точка 12. Симетрична, розташована на II пальці стопи на 3 мм назад від нігтьової лунки. Хворий сидить. 

Точка масажується одночасно з обох сторін. 

Точка 13. Симетрична, розташована на тильній стороні стопи між головками IV і V плеснових кісток. 

Масажується, як точка 12. 

Точка 14. Симетрична, розташована на обличчі у перенісся над точкою 6. Масажується, як точка 12. 

Точка 15. Симетрична, розташована на стопі на 3 мм назад від кута нігтьової лунки мізинця. Хворий сидить. 

Точка масажується по черзі справа і зліва. 

Точка 16. Симетрична, розташована на стопі під внутрішньою щиколоткою. Хворий сидить. Точка 

масажується одночасно з обох сторін. 

Точка 17. Симетрична, розташована на скроневої частини голови. Щоб її знайти, треба відігнути вухо 

вперед: точка буде знаходитися у самої верхньої частини вуха. Масажується, як точка 16. 

Точка 18. Несиметрична, розташована на животі на півтора цуня (2 пальця) нижче пупка. Хворий лежить на 

спині, максимально розслабившись. 

Точка 19. Несиметрична, розташована на 6 цуней (8 пальців) вище пупка, над точкою 16. Масажується, як 

точка 18. 

Здійснюючи широкі масажні рухи голови, необхідно затримуватися на певних активних точках, стимуляція 

яких цілеспрямовано пригнічує головний біль. Домовимося відразу, що всі їх використовувати ні до чого, необхідно 

лише спробувати і вибрати для себе найбільш ефективні. 

Примітки: 

        1. Масаж точок 15,16,18 виконується тонізуючим методом з використанням глибокого натискання і 

обертання. Тривалість впливу на кожну точку - 05-1 хв. 

        2. Масаж (крім точок 15,16,18) виконується заспокійливим методом з використанням легкого 

погладжування і обертання. Тривалість впливу на кожну точку - 4-5 хв. 

       3. Масаж можна проводити між нападами або під час їх. 

       4. Під час сеансу можна масажувати не всі точки, а тільки ті, вплив на які дає максимальний більш 

заспокійливий ефект. 

Точковий масаж при мігрені нерідко проводиться на шиї. Він ефективний для тих, хто під час сну займає 

неправильну позу, працює за комп’ютером або перебуває в напрузі. Процес масажу проводиться з використанням 

декількох пальців. Дії проводять синхронно, стислими двома пальцями з обох сторін шиї. Рекомендується перед 

початком впливу отримати консультацію у лікаря. При неправильних рухах можна погіршити стан, а тому рада 

рефлексотерапевта стане надійною підказкою. Протипоказаний масаж голови при головних болях людям, що 

страждають від хронічних захворювань або запальними процесами. Це ж умова стосується і підвищеної температури 

тіла, а також наявності пухлини в головному мозку. Процедура необхідна у тому випадку, коли у людини 

спостерігається різкий перепад тиску. При дії на точки простежується стабілізація кровообігу, зняття надмірної 

напруги з судин головного мозку, біль відступає або стає практично непомітною. Подібні болі виникають у 

метеозалежних людей (чутливих до змін погодних умов). Складність полягає в тому, що передбачити появу подібних 

ситуацій лікарі не можуть. До того ж зміни в природі трапляються часто. Знаючи кілька основних точок на тілі, 

людина самостійно може позбавити себе від больових відчуттів. 

 Надає позитивний ефект точковий масаж і при надмірній кількості в тілі людини шкідливих речовин. Виною 

тому навколишнє середовище, яку людина забруднює своїми діями, прийом лікарських препаратів. Саме з-за цього і 

відбуваються напади мігрені. Тіло людини має кілька точок, які можуть вплинути на нервові закінчення головного 

мозку. Кілька з них розташовуються на руці. Крім головного болю, вони благотворно впливають і на її прояви в 

інших частинах тіла.  

Прийоми точкового масажу при мігрені 

1. Кінчиками пальців потріть голову протягом однієї хвилини: рухи рук повинні нагадувати руху при 

митті голови. Потім розташуйте кінчики пальців в точці, що знаходиться на 5 см вище пупка. Глибоко дихаючи, 

протягом однієї хвилини поступово збільшуйте тиск. 

2. Поставте великі пальці рук на дві точки біля основи черепа, інші помістіть попереду черепа і на віскі. 

Відстань між точками залежить від розміру вашої голови. Закривши очі, повільно нахиліть голову назад, сильно 

натискаючи під основу черепа протягом двох хвилин. Глибоко дихайте. Цій вправі ви можете навчити і дитини. 

3. Великим пальцем правої руки натисніть на точку над хребтом біля основи черепа, в центрі, в 

поглибленні. Великим і вказівним пальцями лівої руки натисніть на точки з обох сторін біля основи перенісся. 

Нахиліть голову назад і утримуйте тиск одну-дві хвилини при глибокому диханні. 

4. Злегка нахиліть голову вперед, з'єднавши долоні обох рук разом, помістіть пальці: вказівні - на точки на 

переніссі у внутрішнього кута ока; середні - біля основи брів. Глибоко дихаючи, сконцентруйте увагу на цих точках 

протягом двох хвилин. 

5. Вказівними і середніми пальцями обох рук натисніть на точки внизу вилиці і тримайте протягом однієї 

хвилини. 

6. Правою долонею накрийте кисть лівої руки, великим пальцем правої знайдіть точку на опуклості лівої 

руки, яка виступає при зведенні великого і вказівного пальців. Тисніть в напрямку кістки, соединяющейся з фалангою 

вказівного пальця. Тримайте протягом однієї хвилини, а потім поміняйте руки. 

7. Зніміть взуття і сядьте зручніше. П'яту правої ноги поставте на ступню лівої і тріть між кісточками 

протягом однієї хвилини. Масажуйте чутливі ділянки між великим і другим, а також мізинцем і четвертим пальцями. 

Потім поміняйте ноги.  

Такий масаж потрібно виконувати 5-10 хв. 
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ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ДОКУМЕНТА: 

СТРУКТУРИ І ЗАГАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Медицина є унікальною галуззю науки і зумовлює міждисциплінарний характер формування Національної 

системи науково-медичної інформації (НМІ) на основі дисциплін соціологічно-комунікативного циклу. 

Тому суттєве значення для сучасного розвитку системи документаційного забезпечення медичної науки та 

охорони здоров’я має аналіз становлення документації як системного поняття, яке віддзеркалює механізми та якісні 

зміни системи комунікацій під впливом глобалізації інформаційного суспільства. 

Протягом багатьох років, починаючи з виникнення першого засобу наукової комунікації і до 50-х р. XX ст. 

використовували термін «медична література», під яким розуміли наукові, довідкові, навчально-методичні, популярні 

та інші види творів медичного змісту, що спрямовані на розвиток медичної науки, освіти й практики, підвищення 

рівня професійної підготовки, різних категорій медичного персоналу, а також санітарної освіти [3, 32]. 

Термін «медичний документ» з'явився пізніше. Особливості медичного документа, порівняно з 

документацією в інших сферах діяльності людини, пов’язані, по-перше, з властивостями клінічних даних (фактів, 

відомостей), по-друге – з характером клінічного мислення, що визначає особливості уявлення, обробки і розкриття 

значення даних, тобто створення документів з клінічної (за 37 напрямами, зокрема внутрішні хвороби, урологія, 

онкологія, стоматологія та ін.), профілактичної (епідеміологія, гігієна та професійна патологія, соціальна медицина, 

історія медицини) та теоретичної медицини (анатомія, фізіологія, фармакологія, токсикологія, імунологія та 

алергологія, гістологія, цитологія, ембріологія, медична та біологічна інформатика і кібернетика). Тому медичний 

документ – це широке поняття, яке охоплює клінічні дані або інформацію з охорони здоров'я [3, 10]. 

Однією з найважливіших умов, що забезпечують ефективність обробки медичної інформації, є її уніфікація. 

Статистичні матеріали використовуються для формування оперативно-довідкової та звітної інформації, яка більш 

придатна для прийняття рішень, ніж первинні дані. Дані, що згруповані та подані в табличній формі, є найкращим 

матеріалом для виявлення певних тенденцій та закономірностей. 

Медична інформація може бути класифікована відповідно до дисциплінарних та проблемних властивостей, 

до об'єктної ознаки (лікувально-профілактична установа, матеріально-технічна база, лікувальні засоби тощо), до 

видів інформації (економічна, наукова, нормативно-правова тощо), до її характеру (первинна, другорядна, 
оперативна, оглядово-аналітична, експертна, прогноз тощо). 

 Медична інформація відноситься до наукової, коли вона є результатом опрацювання та узагальнення 

абстрактно-логічним мисленням [1, 60; 2, 120]. Це важливо при визначенні різниці між науковою медичною 

інформацією та фактографічними даними, отриманими, наприклад, безпосередньо інструментальним методом при 

дослідженні хворого. Проте треба враховувати і той факт, що науково-медична інформація має такі самі властивості, 

що й інші види наукової інформації. 

 Впровадження обчислювальної техніки загострило задачу класифікації медичної інформації. На початку 

роботи треба визначити рівень формалізації матеріалу, призначеного для вводу в комп'ютер, а потім встановити 

ознаки, за якими проводитиметься класифікація. Такими ознаками може бути: 

- етап утворення інформації (вихідна, проміжна, кінцева); 

- умови збереження та використання (постійна, змінна, умовно-постійна); 

- періодичність використання (оперативна, поточна, перспективна); 

- функціональний зміст (клінічна, експериментальна, економічна, кадрова, фінансова, організаційна тощо). 

Класичний приклад формалізованого документу — формалізована історія хвороби, що використовується в 

багатьох інформаційних системах. 

Документ має певну кількість властивостей, які відрізняють його від інших об’єктів. Сукупність 

властивостей — цілісна система, яка виконує покладені на неї суспільством функції. Зв'язок між властивостями 

документа досить тісний, тому відокремити їх можна лише умовно. 

Медичні документи відображають дані та результати медичних наукових досліджень й медичної практики. З 

одного боку, вона відображає процеси та явища в системі охорони здоров'я (тобто є засобом, що використовується 

лікарями під час медичної практики), з іншого боку, вона може бути результатом роботи інформаційно-

обчислювальних центрів, спеціалістів оргметодвідділів тощо. 

Науково-медичні документи мають специфічні ознаки, які відрізняють їх від інших наукових документів. 

Медицина характеризується комплексним поданням даних (мультимедіа) — текстів, цифр, графіків, зображень 

(нерухомих і рухомих), звуків тощо. Клінічні дані можуть бути об’єктивними (дані, одержані за допомогою приладів, 

наприклад, лабораторні показники, кардіограма, томограма тощо або об’єктивно спостережувані, наприклад, 

обмеження рухливості суглоба) і суб’єктивними (ознаки, описані зі слів хворого й оточуючих його людей, наприклад, 

біль, емоційний стан). 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Велика частина медичних даних фіксується в різноманітних документах (наприклад, історія хвороби, 

направлення на дослідження, результати аналізу, рецепт, звіт про діяльність медичної установи, реферат статті 

медичного журналу тощо). Звичайні медичні документи не придатні або мало придатні для автоматизованої обробки. 

Медичний документ, як правило, має складну структуру: багато розділів, пунктів, таблиць тощо. Вони 

створюються у вигляді стандартизованих історій хвороб, карт етапних епікризів, карт по окремих видах досліджень, 

паспортів установ охорони здоров'я. Всі ці документи мають певну форму, тобто внутрішню структуру, що 

відображає будову, зв'язок і спосіб взаємодії частин елементів об'єкту або явища, інформація про які фіксується в 

даному документі. Фахівець повинен вміти заповнити відповідні стандартні форми медичних документів. 

Як правило, в медичних документах фіксуються такі дані, як: 

— паспортно-демографічні — відомості про прізвище, ім'я, по-батькові хворого, рік і місце народження, про 

характер роботи, про родичів; 

— дані про структуру і функцію медичних установ, що відображають основний процес медичної установи; 

для лікувальної установи це, наприклад, дані щодо можливих в даній установі лабораторних та інструментальних 

методів досліджень; 

— статистично-управлінські дані, що становлять основу для подальших розрахунків показників державної 

медичної статистики (наприклад, структура установи) і показників, що характеризують роботу лікаря, або відділення 

та установи в цілому; сюди відносяться показники точності постанови діагнозів (відповідно класифікації ВООЗ), 

тривалості перебування в стаціонарі, ступеня відновлення працездатності, розбіжності в діагнозах; 

— планові показники, дані про господарську і бухгалтерську діяльність медичних установ. 

Комп'ютерні бланки медичних інформаційних документів звичайно містять дві частини: пояснення і зміст. У 

частину пояснення включається описова і пояснювальна інформація, що полегшує заповнення документа, але не 

вводиться в ПК. В змістову частину включаються необхідні дані, коди, службові знаки, відведені місця для внесення 

необхідних записів. Для зручності роботи обидві частини в документі розділено. Документ заповнюється лікарем. 

Медичні документи як носії інформації, що містять початкові дані у впорядкованому вигляді і придатні для 

звичайного використання та для підготовки даних до введення в ПК, складають основу інформаційної бази різних 

комп'ютерних систем. Інформаційний документ відрізняється від звичайного медичного документа тим, що в ньому 

поєднуються дві функції: функція звичайного документу та функція збору і підготовки даних для введення в 

комп'ютер. Таким документам притаманні безперечні переваги: скорочується час підготовки початкової інформації, 

виключається додаткова робота по її переписуванню; зменшується кількість помилкових записів; спрощується 

контроль за проходженням документа в процесі його обробки. 

Інформація в медичній сфері є важливим ресурсом, що вона дозволяє правильно орієнтуватись у 

конкурентному середовищі, яке постійно змінюється, прогнозувати і аналізувати його, планувати найбільш доцільні 

управлінські дії, організовувати і контролювати їх виконання обліковувати, розраховувати тощо.  
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РУХОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 9-12 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

МЕТОДАМИ КОРИГУЮЧИХ ВПРАВ 

На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з наслідками дитячого церебрального 

паралічу (ДЦП), які страждають порушеннями опорно-рухового апарату. Найбільш частою формою патології при 

цьому захворюванні є спастичність м'язів, яка обумовлюється розвитком контрактур, порочних установок і 

деформацією опорно-рухової системи [1, с.63]. У підлітків з наслідками ДЦП страждає не тільки центральна нервова 

система, але й нервово-м'язовий апарат кінцівок, що призводить до різних за важкістю патологій кінцівок і 

інвалідності дитини, тим самим ускладнює адаптацію до умов зовнішнього середовища, соціуму, негативно впливає 

на емоційну сферу та інтелект [2, с.85]. 

Мета дослідження: з’ясувати особливості формування рухових навичок у дітей із ДЦП різних нозологічних 

форм на основі використання найбільше ефективних положень тіла. 
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Дослідження проводились у Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мелітопольської міської 

ради Запорізької області. В експерименті брали участь 62 дитини (41 хлопчик, 21 дівчина) 9-12 років з ДЦП.  

Нами був розроблений комплекс фізичних вправ у різних вихідних положеннях (стоячи, сидячи, лежачи) 

профілактичної та коригуючої спрямованості в залежності від лікарських показань та протипоказань для дітей з 

діагнозом ДЦП за нозологічними формами. Профілюючими вправами для дітей, хворих на ДЦП, є спеціальні вправи 

на розвиток гнучкості, сили, координації. Вибір фізичних вправ коригуючої гімнастики був спрямований на зниження 

можливих дефектів відносно кожної форми.  

Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення практичного досвіду дозволили виявити особливості 

патологічного стану дітей-інвалідів та зупинитися на трьох формах ДЦП: спастична диплегія, геміпаретична форма, 

гіперкінетична форма. 

Експериментальним шляхом було встановлено, що клієнти мали різні показники ефективності виконання 

вправ в залежності від вихідного положення: в положенні стоячи ефективність виконання коригуючих вправ складала 

17%, сидячи - 36%, лежачи - 47%. 

При виборі найбільш вигідних вихідних положень за спастичної диплегії нами рекомендується 

застосовувати: стоячи – загальнорозвиваючі вправи з метою формування опірності, рівноваги; сидячи – спеціальні 

коригуючі вправи для кінцівок; лежачи – спеціальні вправи для кінцівок, силові вправи для зміцнення м'язів спини, 

вправи на розтягнення, ротацію. 

При геміпаретичній формі нами доведена доцільність використання таких фізичних вправ: стоячи – 

загальнорозвиваючі вправи для збільшення опірності (повільний темп), корекції асиметрії, утримання рівноваги; 

сидячи – спеціальні вправи для рук, ніг (силові, зниження м'язового тонусу, асиметричні вправи), на координацію; 

лежачи – вправи для корекції асиметрії кінцівок, зміцнення м'язової сили та постави, вправи на розтягнення, 

координацію. 

При гіперкінетичній формі необхідно віддавати перевагу таким видам коригуючих вправ: стоячи – 

загальнозміцнюючі та загальнорозвиваючі вправи (з використанням предметів), вправи на рівновагу та координацію; 

сидячи – спеціальні ізотонічні вправи для кінцівок, вправи на розслаблення м'язових груп, зниження м'язової 

напруги, зміцнення основних м'язових груп, усунення неконтрольованих рухових актів; лежачи – вправи на 

розтягнення, розслаблення м'язових груп, зниження м'язового тонусу, корекцію тонічних рефлексів, дозоване 

розслаблення м'язових груп. 

Найбільш раціональним є розподіл фізичних вправ коригуючої гімнастики для дітей 9-12 років із 

захворюванням ДЦП у наступному обсязі: при спастичній диплегії: стоячи - 20% ,сидячи - 50%, лежачи - 30%; при 

геміпаретичній формі: стоячи - 30%, сидячи - 40%, лежачи - 30%; при гіперкінетичній формі: сточи - 20%, сидячи - 

30%, лежачи - 50%. 

Якість виконання тестових завдань визначалась за ступенем порушення рухових функцій дітей з ДЦП. Два 

бали – рухи активні, але з порушенням рухових функцій. Один бал – рухи тільки з допомогою. 

У результаті дослідження рухових порушень у досліджуваних, два бали одержали 56 клієнтів. Один бал 

одержали 6 дітей. На початку експерименту рівні рухових навичок дітей 9-12 років з порушенням опорно-рухового 

апарату не мали достовірних відмінностей. Вивчення рівня розвитку рухових навичок дітей цього віку з наслідками 

ДЦП виявило різницю в залежності від особливостей прояву нозологічних форм (табл. 1).  

Таблиця 1 

Рівень розвитку рухових навичок дітей 9-12 років з ДЦП до експерименту 

 

Враховуючи ступінь порушення рухових можливостей дітей з особливими потребами, можна констатувати, 

що використання найбільш вигідних вихідних положень при виконанні фізичних вправ сприяє прояву їх 

максимальних фізичних можливостей і найбільш ефективному сприйняттю та виконанню тренувальних завдань. 

Результати тестування дітей 9-12 років з ДЦП після експерименту показують, що незважаючи на важкість 

прояву форм захворювання спостерігається позитивна динаміка збільшення рухових навичок дітей за нозологічними 

формами (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка збільшення рухових навичок у дітей 9-12 років за нозологічними формами ДЦП 

Показники 
Спастична 

диплегія 
Геміпарез Гіперкінез р 

Метання м’яча (10 спроб) 24% 21% 12% >0,05 

Збирання предметів за 1 хв. (30 шт.) 26,7% 21,3% 18% <0,05 

Присідання за 1 хв. 15,6% 14,4% 13,6% >0,05 

Стрибки за 1 хв. 24% 19,2% 15,2% <0,05 

Показники 
Спастична 

диплегія 
Геміпарез Гіперкінез р 

Метання м'яча (10 спроб) 5,2±0,7 4,2±1,0 1,9±1,6 <0,05 

Збирання предметів за 1 хв. (30 шт.) 16,2±0,1 15,2±0,2 10,1±2,5 <0,05 

Присідання за 1 хв. 13,2±1,7 12,7±1,3 10,5±2,5 <0,05 

Стрибки за 1 хв. 14,0±1,8 12,2±1,3 8,3±1,3 <0,05 
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Встановлено, що у вправі «метання м'яча» у дітей зі спастичною диплегією і геміпаретичною формою після 

експерименту спостерігається приріст показників на 24% і 21%. У дітей з гіперкінетичною формою показник до 

експерименту був нижче у два рази у порівнянні зі спастичною диплегією і геміпаретичною формою, що пов'язане з 

високою тонічною напругою м'язів. Після експерименту цей показник збільшився на 12%. 

Показники тесту «збирання предметів» у дітей зі спастичною диплегією збільшилися на 26,7%, 

геміпаретичною формою – на 21,3%, гіперкінетичною формою – на 18%. 

При виконанні присідань в експериментальній групі спостерігалось збільшення показників. У дітей з 

геміпаретичною формою після експерименту були незначні відмінності в порівнянні з показниками дітей зі 

спастичною диплегією і гіперкінетичною формою. Складність виконання тесту у дітей з геміпаретичною формою 

пов'язана з наявною асиметрією, з гіперкінетичною формою – з тонічною напругою м'язової системи. 

При виконанні стрибкових вправ у дітей зі спастичною диплегією відзначено найбільше збільшення 

показників, у порівнянні з геміпаретичною і гіперкінетичною формами. У дітей з геміпаретичною і гіперкінетичною 

формами також спостерігається збільшення показників, при р<0,05. 

На основі проведеного експерименту можна зробити такі висновки. 

1. Засобами корекції рухових порушень у дітей з наслідками ДЦП є спеціально підібрані фізичні вправи 

для кожної нозологічної форми.  

2. Дослідження рівня розвитку рухових навичок дітей 9-12 років з ДЦП виявило відмінності при виконанні 

тестових завдань залежно від особливостей прояву нозологічних форм.  

3. Встановлено, що використання найбільш зручних вихідних положень залежно від рухових порушень 

дітей-інвалідів з наслідками ДЦП під час виконання коригуючої гімнастики сприяє прояву їх 

максимальних можливостей і найбільш ефективному виконанню тренувальних завдань. 

4. Найбільш раціональним є розподіл фізичних вправ коригуючої гімнастики для дітей 9-12 років із 

захворюванням ДЦП у наступному обсязі: при спастичній диплегії: стоячи - 20%, сидячи - 50%, лежачи 

- 30%; при геміпаретичній формі: стоячи - 30%, сидячи - 40%, лежачи - 30%; при гіперкінетичній формі: 

стоячи - 20%, сидячи - 30%, лежачи - 50%. 

5. Запропонована методика використання найбільше вигідних вихідних положень у коригуючій гімнастиці 

з дітьми-інвалідами сприяла приросту рухових навичок у клієнтів з наслідками ДЦП.  
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ПОСТІЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦІЯ М’ЯЗІВ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

Актуальність. У всьому світі відомо, що не у всіх випадках за допомогою прийомів класичної техніки 

масажу вдається розслабити м’яз, який знаходиться в стані підвищеного гіпертонусу. За останні 100 років для 

ліквідації м’язового гіпертонусу (релаксації м’язів) було запропоновано ряд різних оригінальних мануальних технік, 

частина з яких успішно використовується при фізичному відновленні  після травм і захворюваннях опорно-рухового 

апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постізометрична релаксація (ПІР) заключається в двофазному 

впливі на м’яз. Спочатку виконується попереднє пасивне розтягнення м’язів до пружного бар’єру, потім пацієнт 

виконує активну роботу по вольовому скороченню м’язу протягом 6-10 секунд з інтенсивністю приблизно 5-10 % від 

максимально можливого. Після чого дається команда розслабитись,  і проводиться додаткове розтягнення м’язу 

також протягом 6-10 секунд. 

Мета роботи: Ознайомитись і практично випробувати методику постізометричної релаксації м’зів при 

травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату. 

Методи дослідження. Методика постізометричної релаксації м’язів. 

Виклад матеріалу. В порядку відновлення історичної справедливості слід підкреслити, що відомий 

вітчизняний нейрохірург Пуусеп ще в 1906 році описав методику так званого безкровного витягнення сідничного 

нерва. Описова характеристика цього технічного прийому не залишає сумнівів в тому, що автор запропонував 

методику релаксації м'язів ішиокруральної групи. Досягнутий лікувальний ефект - релаксації м'язів, згідно з 

уявленнями того часу, пов'язаний з вивільненням стовбура сідничного нерва з рубців, що формуються в результаті 

ішіасу. У 1979 році група американських ортопедів описала методику релаксації м'язів під назвою Muscle Energy 

Procedures (MET). Вона застосовувалася для мобілізації суглобів перед проведенням деблокування (суглобових 

технік мануальної терапії) і відносилась до категорії мягкотканних технік мануального впливу. 
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Пізніше окремі елементи даної методики були позначені чеським лікарем К. Lewit як постізометрична 

релаксація (ПІР), яка застосовувалася для викликання гіпотонії м'яза при лікуванні тендінозів, патологічних моторних 

(або рухових) стереотипів і в якості самостійного лікувального прийому [Lewit К., 1980]. 

На сьогодні крім ПІР існують і інші м’язово-релаксаційні методики. До комбінованих (поєднуючи в собі 

м’ягкотканинний і суглобовий вплив мануальним технікам, викликаючи виражену релаксаційну дію на 

перенапружені м’язові групи, відносяться слідуючи різновиди: 

• Постізометрична релаксація (ПІР) заключається в двофазному впливі на м’яз. Спочатку виконується 

попереднє пасивне розтягнення м’язів до пружного бар’єру, потім пацієнт виконує активну роботу по вольовому 

скороченню м’язу протягом 6-10 секунд з інтенсивністю приблизно 5-10 % від максимально можливого. Після чого 

дається команда розслабитись,  і проводиться додаткове розтягнення м’язу також протягом 6-10 секунд.  

• Постреціпрокна релаксація (ПРР) здійснюється наступним чином. Попереднім напруженням м'язу-

антагоніста досягається максимально можливе розтягування зацікавленого м'язу. Потім протягом 6-10 секунд пацієнт 

робить зусилля проти опору, напружуючи зацікавлений м'яз, і після невеликої паузи (5-7 секунд) відбувається 

активне скорочення м'язу-антагоніста, м'яз розтягується до максимально можливої амплітуди. 

• Постізотонічна  релаксація (ПІТР) проводиться після попереднього розтягнення м’язу, а потім при 

активному його напруженні, при проти- водії виконується податлива дія на протязі 15-20 секунд. 

• Розтягнення-утримання полягає в прикладанні пасивного зусилля достатньої тривалості (від кількох 

секунд до хвилини і більше) і інтенсивності проти даного обмеження даного руху зв’язаного з м’язовим 

гіпертонусом. Розтягнення проводиться тільки вздовж м’язових волокон. 

• Розтягнення полягає в захопленні великими і вказівними пальцями обох рук дистального і 

проксимального участків м’язу який знаходиться в стані гіпертонусу, і послідуючим зміщенням захоплених участків 

в протилежних напрямках. Прийом виконується тільки при можливості захоплення м’язу в двох місцях. 

• Міотерапія включає варіанти енергійного і тривалого (протягом 1-2 хвилин) тиску пальцями на 

перенапруження м'язів. Використовується у випадках «незручного» для розтягування локалізації м'язів. 

Може виконуватись в формі дресури (точкового масажу) ішемічної компресії або комбінуватись з іншими 

методиками мануальної м’язової релаксації (ПІР,ПРР,ПІТР та інші.). 

З усіх відомих різновидів мануальних способів м'язової релаксації найбільш ефективним та відносно легко 

відтвореним сьогодні вважається ПІР. Сутність даної методики полягає в поєднанні короткочасної ізометричної 

роботи мінімальної інтенсивності і пасивного розтягнення м'яза. Повторення таких поєднань проводиться, як 

правило, 5-7 разів. В результаті в м'язі виникає стійка гіпотонія і зникає вихідна хворобливість. 

Основні умови при проведенні ПІР скелетних м’язів – активне зусилля пацієнта (ізометрична робота), яке 

повинно бути мінімальної інтенсивності і достатньо короткочасними. 

Уявна простота виконання цієї рекомендації часто порушується застосуванням зусилля  середньої  і великої 

інтенсивності, що не дозволяє домогтись релаксації м’язів. Значні часові інтервали викликають стомлення м’язів, а 

надто короткочасні зусилля не можуть викликати   в м’язах просторову перебудову субстрату, що в лікувальному 

відношенні також не ефективне. 

Методичні рекомендації щодо проведення ПІР: 

1. Активна протидія пацієнта (ізометричну роботу) можна замінити напругою м'язів, які виникають в 

якості синергії при вдиху. Найбільш помітно це явище в проксимальних групах, менш - в дистальних м'язах. 

2. Наступною модифікацією цього прийому слід назвати поєднання напруги м'язи з напрямком погляду. 

Відомо, що при погляді вгору напружуються м'язи-розгиначі шиї і спини при погляді вниз - згиначі шиї і тулуба, 

вправо - м'язи-ротатори, а повороти голови і тулуба вправо, і навпаки, коли погляд звернений вліво. В основі 

окорухових синергій лежить механізм вестибулотонічних реакцій. Природно, чим краніальніше (ближче до голови) 

мускулатура, тим вестибулотонічні реакції виражені. Для м'язів нижньої половини тіла. окорухові синергії практично 

неефективні. 

3. Найкращий ефект в виконанні технічного прийому досягається одночасним застосуванням дихальних і 

окорухових синергій. 

Відомо, що вдих підвищує тонус попередньо активного м’язу, а видих збільшує розслаблення попередньо 

розслабленого м’язу. 

Технічне виконання цього поєднання передбачає таку послідовність команд: «Подивіться праворуч, вдих, 

затримайте вдих (пауза до 6-10 секунд), видих» або «Подивіться вверх, вдих, затримайте вдих (пауза 6-10 секунд), 

подивіться вниз, видих». Інша комбінація з попередньою зміною дихання і послідуючими змінами погляду 

малоефективні.   

При проведенні ПІР необхідно дотримуватися таких вимог: 

1. Попереднє інструктування пацієнта про методику ПІР і репетиція необхідного по силі і тривалості 

ізометричного скорочення і розтягнення м'язу; 

2. Надання пацієнту вихідного положення, сприятливого проведення ПІР в заданому напрямку і 

забезпечує необхідну при цьому фіксацію нерухомої частини тіла; 

3. Прийняття виконуючим прийом ПІР положенням і встановлення контактів, необхідних для надання 

протидії в фазі ізометричного скорочення і пасивного розтягнення в фазі ПІР відповідно напрямку поздовжньої осі 

м’язу. 

4. Контроль загального і регіонального розслаблення пацієнта. 

5. Пасивне розтягнення в фазі релаксації повинно виконуватись без насильства, безболісно або без 

підсилення наявних больових відчуттів. 

6. Пасивне розтягнення закінчується в момент появи деякого супротиву подальшому розтягненню 

розслаблених м’язів. 
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7. Повторні ізометричні скорочення повинні проводитись в новому вихідному положенні з урахуванням 

збільшеного об’єму пасивних рухів. 

8. В період одного сеансу слід проводити 5-7 мобілізаційних прийомів в режимі ПІР в даному напрямку 

або на даному м’язі. 

9. Допускається послідовно застосування ПІР в різних напрямках і при різних локалізаціях, а також на 

кілька спазмованих м’язів. 

Показання до ПІР: 

• Полі- і моносегментні в міру або різко болючі м’язи різної локалізації. 

• Міодистонічні – міодистрофічні зміни при больових м’язових синдромах різної локалізації. 

• Вкорочення м’язу при реґіонарному поступальному дисбалансі м’язів (міоадаптаційні синдроми 

остеохондрозу хребта.) 

Висновки. Ефект ПІР проявляється безпосереднім збільшенням об’єму і зменшенням болючості пасивних і 

активних рухів в суглобі, а також в зменшенні напруження болючості і збільшення довжини раніше вкороченого 

м’язу. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Постановка проблеми. Реабілітаційний процес – це система державних, соціально-економічних, медичних, 

психологічних та інших заходів, які спрямовані на попередження захворювань, які призводять до тимчасової і стійкої 

втраті працездатності, а також повернення хворих в суспільство. 

Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового змісту, форм і методів психолого-педагогічного 

супроводу, абілітації та реабілітації, що забезпечують засвоєння особами з обмеженими можливостями необхідних 

практичних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку. 

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» реабілітаційний процес включає такі 

складові: відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ендопротезування, протезування, ортезування, 

санаторно-курортне лікування; медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-педагогічна, фізична, 

професійна, трудова, фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація; забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації, виробами медичного призначення; освіта, професійна орієнтація, сприяння в 

працевлаштуванні, виробнича адаптація; фізкультурно-спортивні заходи, оздоровлення [1]. 

Фізичний реабілітолог повинен чітко орієнтуватись у найпоширеніших захворюваннях, знати етапи 

реабілітаційного процесу, володіти науковими основами й практичними навичками реабілітаційного лікування та 

вміти на їх основі розробляти реабілітаційні програми для осіб, що втратили працездатність. 

Мета дослідження – здійснити теоретико-методичний аналіз визначення етапності реабілітаційної 

програми. 

Результати дослідження та їх обговорення. Протягом усього періоду відновного лікування особа, що 

втратила працездатність повинна свідомо й відповідально ставитися до стану свого здоров'я, своєю поведінкою 

допомагати власному організму та реабілітологу в успішному застосуванні всіх реабілітаційних заходів, бути в повному 

контакті з тими, хто її оточує. Організація реабілітаційного процесу вимагає мультидисциплінарного (бригадного) 

підходу з розробкою індивідуальної реабілітаційної програми та визначення її етапності [4, С.232-234]. 

Отже, на нашу думку, під час розробки плану реабілітаційних дій слід дотримуватися етапності визначення 

реабілітаційної програми, обов'язковими елементами якої є: 

1. Проведення реабілітаційно-експертної діагностики та визначення реабілітаційного потенціалу (комплекс 

біологічних, психофізіологічних і соціально-психологічних характеристик людини, а також факторів соціального 

середовища, що дозволяють реалізувати його потенційні можливості (здатності) до реабілітації). На даному етапі 

здійснюється реабілітаційне обстеження хворого чи особи з обмеженими можливостями (збір анамнезу), первинна 

оцінка стану обстеженого та запис отриманої інформації в реабілітаційну картку. З метою забезпечення ефективності 

реабілітаційного втручання, розглядають і вибирають усі можливі схеми втручання на основі найкращих наявних 

доказів. Формування інформаційної бази даних про обстежуваного здійснюється за допомогою суб’єктивного та 

об’єктивного методів дослідження. Суб’єктивний метод ґрунтується на опитуванні обстежуваного або членів сім’ї та 

включає його фізіологічні, психологічні, соціальні дані,  обстеження лікарів, вивчення даних медичної документації. 

Об’єктивний метод – це фізичне обстеження пацієнта, що включає оцінку та опис таких параметрів, як зовнішній 

вигляд, стан свідомості, положення в ліжку, ступінь залежності від зовнішніх факторів, забарвлення (колір) шкірних 
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покривів і слизових оболонок), наявність набряків. До обстеження також входять вимірювання зросту пацієнта, 

визначення маси його тіла, вимірювання температури, підрахунок та оцінювання кількості дихальних рухів, пульсу, 

вимірювання артеріального тиску тощо. 

2. Встановлення реабілітаційного діагнозу. На даному етапі здійснюється аналіз, синтез, інтерпретація 

отриманих даних, які зібрані в результаті обстеження, та формування певних висновків щодо проблем 

обстежуваного, що є предметом подальшого реабілітаційного процесу та на основі яких будується реабілітаційна 

програма. Встановлення реабілітаційного діагнозу дозволяє виявити реакцію обстежуваного на існуючі або 

потенційні проблеми, пов’язані зі здоров’ям (наприклад, порушення ходи, пересування хворого, обмеженість 

самообслуговування, порушення сну, харчування, наявність болю, дискомфорт, психологічні розлади тощо). 

3. Визначення реабілітаційного прогнозу. На даному етапі визначається передбачувана ймовірність реалізації 

реабілітаційного потенціалу та передбачуваний рівень інтеграції осіб, що втратили працездатність у суспільство, який 

визначається не тільки рівнем і змістом реабілітаційного потенціалу, а й реальними можливостями застосування для 

його реалізації сучасних реабілітаційних технологій, засобів і методів, тобто прогнозується очікуваний результат від 

розробленої та впровадженої програми реабілітаційних втручань для даної особи. 

4. Планування реабілітаційної програми та визначення заходів, технічних засобів реабілітації та послуг, які 

допоможуть особі, що втратила працездатність відновити порушені або компенсувати втрачені здібності. На даному 

етапі визначається мета, характер, об’єм та тривалість реабілітаційних втручань; встановлюються першочергові 

проблеми та визначаються можливості особи стосовно вирішення її проблем, а також плануються дії, які будуть 

спрямовані на досягнення певних результатів. Особистість реабілітолога повинна відповідати не лише професійним, а 

й психологічним вимогам своєї професії. Призначаючи реабілітаційні заходи, не можна висловлювати в присутності 

особи будь-які сумніви або невпевненість, оскільки це одразу викликає негативне ставлення її до лікування. 

5. Реалізація запланованих дій. Включає заходи, що проводить реабілітолог на різних етапах профілактики, 

обстеження, лікування, реабілітації осіб, що втратили працездатність. Характер реалізації запланованих дій 

визначають особливості типів взаємодії між реабілітологом і лікарем: 

1) залежний тип взаємодії – реалізація реабілітаційних дій під контролем лікаря (виконання лікарських 

призначень); 

2) взаємозалежний тип взаємодії – сумісна діяльність лікаря та реабілітолога (планування лікарських 

призначень і реабілітаційних втручань); 

3) незалежний тип взаємодії – тип реалізації реабілітаційних дій, які базуються на законодавчих основах 

реабілітологічної практики (наприклад, навчання  осіб  самообслуговуванню, пересуванню, раціональному 

харчуванню,  виконанню вправ, проведення реабілітаційних заходів тощо) 

6. Оцінювання виконаних дій і корекція реабілітації. Даний етап ґрунтується на дослідженні динамічних 

реакцій осіб, що втратили працездатність на втручання фізичного реабілітолога. План реабілітаційного втручання 

постійно оцінюється для забезпечення його ефективності й відповідності до потреб і поточного стану здоров'я особи.  

В якості джерел і критеріїв оцінювання реабілітації можуть розглядатися: 

– оцінювання відповідної реакції особи на реабілітаційні втручання; 

–  оцінювання ступеню досягнення поставлених цілей реабілітації; 

–  оцінювання ефективності впливу реабілітаційної  допомоги на стан особи; 

– активний пошук та оцінка нових проблем особи.  

Отже, важливу роль у достовірності оцінки результатів реабілітаційної допомоги відіграють порівняння й 

аналіз причин очікуваних і отриманих результатів; формування висновків, спрямованих на корекцію цілей 

індивідуального плану реабілітації. Обов'язковою умовою організації й запорукою успішного здійснення 

реабілітаційних заходів є цілеспрямовані, узгоджені, колективні дії. Результат вимірюється через взаємовплив різних 

чинників – конкретної особи, її проблеми, середовища перебування та активної співучасті особи в реабілітаційному 

процесі. Щоб особа, що втратила працездатність отримала максимальні результати після реабілітації, треба 

враховувати усі ці чинники. Провідною якістю фізичного реабілітолога – це аналітичний підхід до особи, що 

втратила працездатність, системне оцінювання її можливостей і проблем, постановка реабілітаційних цілей. 

Таким чином, відновлення після хвороби – досить тривалий реабілітаційний процес, який залежить від 

ступеня ускладнень, терпіння й бажання особи, що втратила працездатність. Залежно від цих факторів розробляється 

етапність визначення реабілітаційної програми, обов'язковими елементами є: проведення реабілітаційно-експертної 

діагностики та визначення реабілітаційного потенціалу, встановлення реабілітаційного діагнозу, визначення 

реабілітаційного прогнозу, планування реабілітаційної програми, реалізація запланованих дій, оцінювання виконаних 

дій і корекція реабілітації. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Национальное пространство высшего образования всегда испытывает на себе воздействие целого ряда 

факторов, участвующих в развитии государственного образования. К таким факторам можно отнести как ряд 

демографических тенденций, так и уровень экономической стабильности, социального благополучия. Высокая 

динамика современного развития значительно усложняет процесс своевременной реакции на возникающие вызовы, 

однако делает остро необходимым процесс их трансформации в дополнительные возможности для эффективного 

развития высшей школы. 

Учреждения высшей школы всегда стремились к сохранению фундаментальных основ и общей стабильности 

рынка образовательных услуг. Однако сокращение расходов на социальную сферу подталкивает их к поиску 

альтернативных источников финансирования, причем в этом направлении все большую роль начинают выполнять 

непосредственно студенты, вынужденные инвестировать в свое будущее все большие материальные средства. Такие 

инвестиции плодотворно воздействуют на социальное развитие государства и личностный рост гражданина, но в 

условиях сокращения платежеспособного спроса на образовательные услуги у их потребителя растет уровень 

требований к качеству образования и актуальности полученных компетенций для возможности получения реальной 

отдачи от данных инвестиций в будущем. Однако знания начинают устаревать достаточно быстро, что подчеркивает 

злободневность принципа непрерывного образования с воплощением его ключевой идеи «образование через всю 

жизнь». Повысить эффективность данного процесса возможно только при условии приобщения социальных 

субъектов к самостоятельной образовательной деятельности, как одной из составляющих самообразования, еще со 

времен студенчества. 

Самообразование студентов современной высшей школы имеет как позитивные, так и негативные стороны 

протекания данного процесса. Причем стоит отметить, что вторых имеется достаточно много, что отрицательно 

влияет на реализацию его потенциала. Верным будет обратить внимание на то, что самообразование имеет весомый 

потенциал для стимулирования развития интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер 

личности. Именно поэтому данный потенциал не стоит упускать, ведь он позволяет повысить эффективность 

будущего выпускника на рынке труда в ситуациях выбора целей, постановки задач для их решения, выбора методов 

достижения и управления процессами с учетом их последствий. 

Некоторые преподаватели учреждений высшей школы не уделяют должного внимания четкой взаимосвязи и 

координации аудиторной и внеаудиторной работы. Причем важно, чтобы самостоятельная внеаудиторная работа 

была контролируемой. Довольно редко организованы в целостный комплекс научно-исследовательская, учебная и 

практическая деятельность студентов. Перспективным в этом направлении видится новый формат разработки 

учебных курсов, базирующийся на целостном восприятии транслируемого знания, которое студенты смогут 

приобрести как в формате аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельного научного поиска и экспериментальной 

работы. Причем информационный контент курса должен постоянно актуализироваться для предоставления 

студентам тех знаний, которые будут актуальны в данной предметной области и после выпуска студента или будут 

обладать «базисной» составляющей, которая сформирует эффективный для последующей надстройки «бекграунд». 

Преподавателю следует учитывать то, что готовность обучающейся молодежи к самообразованию может 

варьироваться, что требует ее оценки до предоставления серьезных самостоятельных работ. Первоначально важно 

развить у студента навыки организации интеллектуального труда. Последующее включение студентов в 

образовательную деятельность должно быть систематическим, содержать в себе стимулирующие интенции. 

В полной мере учитывая тот неоспоримый факт, что современный рынок труда предъявляет к выпускнику 

университета такие требования как конкурентоспособность, креативность, мобильность, коммуникативность – 

следует шире применять проектную форму демонстрации результата научного труда на примерах, максимально 

приближенных к реальности. Это позволяет привести имеющуюся совокупность знаний в определенную логическую 

систему и обеспечить ощутимую взаимосвязь теории и практики. Разработка таких проектов сопряжена не только с 

самостоятельным поиском разрешения имеющейся проблемной ситуации, но и с проектированием модели 

реализации и демонстрации такого проекта. Вместе с этим, такая работа может проводиться и в группах, что 

прививает навыки сотрудничества и совместной ответственности за проект. Оценивание таких проектов следует 

производить по новой модели, которая позволила бы оценить как их количественную составляющую с выставлением 

отметки, так и качественные показатели, которые не доступны для «цифрового» измерения и выражения. 

При этом стоит учитывать то, что не все полученные в ходе изучения дисциплины знания будут 

использованы в рамках разработки проекта. Это говорит о том, что отказываться от традиционных форм и методов 

работы в полной мере не стоит. Речь скорее идет о важности применения комплексного подхода. Более того, это 

может привести к тому, что выпускник сможет решить лишь одну конкретную проблему, рассмотренную в 

результате реализации такого проекта, но современные реалии требуют обширных знаний, которые могут быть 

эффективно использованы в нестандартных ситуациях будущей трудовой деятельности. 

Важно не упускать из внимания потенциал современных информационных технологий, которые позволяют 

выстраивать коммуникационные сети студентов и преподавателей в рамках педагогического процесса. Расширенный 
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доступ к информации и оперативность реагирования на изменения, а также широкая возможность удаленного 

консультирования являются весомыми плюсами. Однако стоит учитывать то, что ряд студентов некорректно 

используют материалы чужого интеллектуального труда, а комментарии преподавателя, высказанные виртуально, 

имеют характер менее результативного учета. Избежать этих противоречий возможно в том случае, если 

преподавателем будет эффективно реализована система стимулирования студента на такой вид работы, а сам 

обучающийся будет обладать высокой мотивацией к обучению. Информационная компетентность будущего 

специалиста имеет неоспоримую важность. Но не стоит сводить ее лишь к навыкам пользования техникой и 

технологиями. Преподавателю высшей школы стоит обращать внимание студента на этический компонент 

виртуального взаимодействия. 

В целом, процесс повышения роли самообразования в образовательном пути студентов может осложняться 

тем, что современный преподаватель имеет достаточно высокую аудиторную нагрузку, которая зачастую не 

позволяет ему не только оперативно актуализировать содержание используемых курсов, но и разрабатывать новые. 

Вместе с этим, контроль управляемой самостоятельной работы также требует весомых временных затрат, даже в 

случае его облегчения при помощи современных информационно-коммуникационных технологий. Все это следует 

учитывать в распределении нагрузки преподавателей. Сложности со временем имеются и у студенческой молодежи, 

которая нередко подрабатывает в процессе обучения по объективным причинам. Вместе с этим, аспект 

самообразовательной деятельности не имеет весомого количества подходов, концепций и технологий, которые бы 

детально описывали этот процесс с демонстрацией плюсов и минусов, что осложняет разработку образовательных 

стратегий в этом направлении.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить значимость продолжения работы по совершенствованию 

образовательных программ и курсов в направлении их фундаментальности, при этом без потери связи с 

практикоориентированностью, с созданием разумного баланса в соотношении этих составляющих с более детальным 

проектированием самостоятельной работы [1, с.93]. Руководствуясь положениями Стратегии развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 года, не стоит упускать возможности использовать в обучении 

потенциал мультимедийных информационных технологий, которые переводят данный процесс на качественно новый 

уровень. Молодежь полностью поддерживает идею «научить учиться», ведь стремительное развитие всех сфер жизни 

общества диктует принцип постоянного самосовершенствования специалиста через систему непрерывного 

образования. Полученные в учебном заведении знания должны быть актуальными не только на момент их 

преподавания, но и на дату выпуска, что позволит полноценно включиться в трудовую деятельность. Процессы 

взаимообогащения, взаимовлияния особенно ярко проявляются при взаимодействии науки и практики, и в частности, 

преподавателей, студентов университета и специалистов на предприятии. Без этого невозможно качественно 

подготовить профессионалов, способных успешно решать современные проблемы. Практико-ориентированный 

подход и контролируемая самостоятельная работа должны обеспечить повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся, являться целеполаганием работы филиалов кафедр университета, открытых на базе 

государственных учреждений, организаций и предприятий города. Университет должен поддерживать проведение 

фундаментальных и прикладных исследований по основным научным направлениям, приоритетным для страны, 

создавать условия для функционирования научно-педагогических школ под руководством ученых, содействовать 

участию студентов во всех формах научно-исследовательской работы. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОСТАВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: АНАЛИЗ ПОДХОДОВ 

 

Анализ публикаций в области профессионально-педагогической культуры позволил нам сделать вывод о 

том, что в ее составе большую роль и значение играет методологическая культура педагога. В. А. Сластенин и В. Э. 

Тамарин в процессе своих теоретико-экспериментальных исследований конца 80-х годов XX века сделали вывод о 

том, что «непременной составляющей профессионально-педагогической подготовки учителя выступает 

формирование у него методологической культуры». Данный вывод был подтвержден в исследованиях Е. В. 

Бережновой, Р. В. Киселевой и других авторов. Р. В. Киселева отмечает, что методологическая культура, «не являясь 

какой-либо компетенцией или компетентностью, по сути, определяет уровень и качество всей профессионально-

педагогической деятельности педагога». 

Несмотря на понимание роли и значения методологической культуры в составе профессионально-

педагогической культуры, педагогический механизм такого явления как методологическая культура, по словам М. В. 

Дубовой, в учебной и научной литературе находится в стадии развития, что актуализирует предмет нашего 

исследования. Е. В. Бережнова в своей диссертации делает вывод о том, что, хотя необходимость формирования 

методологической культуры у будущих учителей не вызывает сомнения, специально разработанной и общепринятой 
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системы ее формирования не существует, автором представляется свой вариант решения научной и практической 

проблемы формирования методологической культуры. 

Таким образом, несмотря на то, что многие авторы определяют методологическую культуру важнейшим 

компонентом профессионально-педагогической культуры и непременной составляющей педагогического 

образования (Е.В. Бережнова, В.В. Краевский и др.), существует явное противоречие между осознанием значимости 

методологической культуры в структуре профессионально-педагогической культуры и не разработанностью, как 

онтологических представлений, так и механизмов развития методологической культуры педагога в современной 

системе непрерывного образования. По мнению В.А. Сластенина формирование методологической культуры 

педагога является одним из основополагающих вызовов педагогическому образованию XXI века. «Понятие 

«методологическая культура», наполняясь конкретным педагогическим содержанием, становится все более 

значимым для саморазвития личности педагога» [1, с. 178]. 

В процессе операционализации понятия профессионально-педагогической культуры ряд исследователей 

включают в его онтологические характеристики такой компонент или составляющую как методологическая культура, 

наделяя ее разным статусом в структуре ППК (С. К. Багадирова, И. Ф. Исаев, Т. Г. Юсупова и др.). Возникла задача 

определения максимально точного содержания и роли методологической культуры как определенной части 

профессиональной культуры. Методологическая культура в структуре ППК понимается авторами как: один из 

конкретных видов педагогической культуры (О. С. Гребенюк, И. Ф. Исаев, О. Г. Паладич, М. И. Рожков); основа 

педагогической культуры (Е. В. Бондаревская); центральный компонент профессиональной культуры (С. К. 

Багадирова); теоретико-методологическая составляющая общей профессиональной культуры (Е. Б. Спасская); 

профессиональный компонент ПК (Т. Г. Юсупова).  

О. Г. Паладич представляет функциональные компоненты ППК как результат теоретического анализа и 

называет методологическую культуру, повторяя идею И. Ф. Исаева об ее обусловленности гносеологическим 

компонентом. О. С. Гребенюк и М. И. Рожков в составе педагогической культуры также включают 

методологическую культуру, рассматривая ее «как часть более широкого, объемного и целостного явления, 

именуемого педагогической культурой». 

Е. Б. Спасская в качестве важнейшего фактора развития профессиональной культуры учителя и 

методологической культуры как одного из ее компонентов определяет опытно-экспериментальную работу школы, 

ориентированную на развитие теоретико-методологической составляющей общей профессиональной культуры. 

Методологическая культура учителя понимается автором как теоретико-методологическая составляющая общей 

профессиональной культуры, показателями развития которой выступают осознание ведущих идей концепции 

опытно-экспериментальной работы школы, овладение способами целеполагания, проектирования, трансляции 

педагогического опыта, оценки и самооценки уровня развития профессиональной педагогической культуры. 

Т. Г. Юсупова определяет профессиональную культуру педагога как интегральную личностную 

характеристику с выраженной социопрогностической направленностью и высоким потенциалом творчества, 

создающую возможность транслировать культурный опыт и способствовать его усвоению учащимися, которая 

«включает в себя совокупность профессиональных и социальных компонентов: методологическую культуру, 

профессиональную компетентность, широкое мировоззрение, гуманистический характер педагогической 

деятельности и творчество». Автор декларирует положение о том, что методологические навыки являются основой 

педагогической культуры, однако не проясняет связь между понятиями «методологическая культура» и 

«методологические навыки», а также не операционализирует последние.  

В ряде современных исследований профессионально-педагогической культуры методологическая культура 

не выделяется как особый компонент в ее составе, однако при модельной репрезентации ее составляющих 

называются онтологические характеристики, свойственные методологической культуре (Ю. В. Киселева, О. А. 

Козырева, Н. В. Попова, В. М. Ушакова и др.). 

Е. И. Снопкова провела ретроспективный анализ подходов к осмыслению методологической культуры 

педагога в педагогических исследованиях и на его основе осуществила конфигурирование авторских моделей. 

Результат конфигуративной работы автора выразился в системно-структурная онтология методологической культуры 

педагога [2, с. 56]. Проведенный Е. И. Снопковой структурный анализ дефиниций понятия «методологическая 

культура педагога» и выяснение частоты повторений компонентов методологической культуры в исследованиях 

различных авторов послужили основаниями для реконструкции морфологической онтологии методологической 

культуры педагога в системе непрерывного образования как синтетического результата научно-педагогического 

исследования данной проблемной области. Морфологическая онтология методологической культуры педагога на 

конкретно-научном уровне педагогических исследований включает аксиологическую, когнитивную, операционально-

деятельностную и рефлексивную составляющие [2, с. 78]. Автором сделан вывод о том, что выделение 

вышеуказанных составляющих как компонентов методологической культуры педагога носит закономерный характер, 

так как методологическая культура педагога в большинстве исследований рассматривается в качестве одного из 

компонентов профессионально-педагогической культуры и/или культуры педагогической деятельности и 

соотносится с компонентами педагогической деятельности.  

Проведенный ретроспективный анализ генезиса исследований методологической культуры педагога/ 

будущего педагога как объекта и предмета педагогических исследований позволил сделать следующие выводы и 

обобщения: 

Таким образом, при всем многообразии подходов к пониманию сущности методологической культуры 

педагога, можно выделить следующие контексты изучения данного феномена. Методологическая культура в 

педагогических исследованиях рассматривается как: культура мышления (Е. В. Бережнова, В. В. Краевский, М. В. и 

др.); характеристика личности учителя, личностное новообразование (С. Я. Казанцев, А. Н. Ходусов и др.); 

компонент профессиональной культуры (Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, И. Ф. Исаев и др.), высший уровень, 

основа профессионализма, характеристика профессиональной компетентности (С. К. Багадирова, С. А. Загвоздина). 



 

 

112 

Е. И. Снопковой осуществлена попытка конфигурирования результатов педагогических и философско-

методологических исследований, автором разработана критериально-типологизирующая модель методологической 

культуры, которая включает процессуальное, структурно-функциональное, материально-организованное и 

морфологическое представление исследуемого феномена. Системно-структурное определение методологической 

культуры конструируется Е. И. Снопковой на основе составляющих ее морфологии. Методологическая культура 

педагога – интегративное личностное образование, фундамент которого составляют методологические способности, 

определяющие целеценностные ориентиры, стилевые характеристики мышления и позволяющие реализовать 

взаимосвязанную совокупность позиций, способов мыследеятельности и типов знания в развивающейся системе 

педагогической деятельности [2, с.102]. 

Таким образом, проблема методологической культуры педагога как предмет научных исследований в 

педагогике, стала активно прорабатываться с 90-х годов XX века и в настоящее время сохраняет свою научную 

новизну, как в контексте изучения сущности феномена методологической культуры, так и в контексте исследования 

механизмов, условий и технологий ее развития в профессиональном образовании педагогических кадров. 
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ЗУБАТОВЩИНА ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ РОБІТНИЧОГО ПИТАННЯ В УМОВАХ 

САМОДЕРЖАВСТВА У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на теренах Російської імперії надзвичайно гостро постало робітниче 

питання: скрутне матеріальне становище робітників, їх політико-правове безправ’я посилювало робітничий рух. Він 

набував таких масштабів, що починав загрожувати самодержавству, а репресивні заходи збоку влади навпаки ще 

більше посилювали соціальну напругу. 

В таких умовах необхідно було шукати шляхи вирішення проблеми, й один із них запропонував начальник 

Московського охоронного відділення С. В. Зубатов. Реалізовані ним заходи дістали назву «зубатовщина». 

В процесі боротьби з революційними організаціями він зрозумів, що робітники втягуються в революційну 

діяльність через обмеження своїх професійних інтересів. Тому поліція повинна не лише придушувати невдоволення, 

а й допомогти робітникам відстоювати їхні права (на відпочинок, на справедливу оплату праці тощо), сприяючи тим 

самим послабленню соціального напруження [1, с. 108]. Діяльність Зубатова по відношенню до робітників 

здійснювалася в двох напрямах: з одного боку – боротьба з революційним рухом, а з іншого – надання підтримки 

робітникам шляхом створення їхніх об’єднань (товариств взаємодопомоги) під економічними гаслами і відвернення 

їх таким чином від політичної боротьби. На думку С. В. Зубатова репресії проти революційного руху лише 

відстрочували падіння самодержавства, тому необхідно було легалізувати робітничі організації, що дало би 

можливість робітникам частково реалізовувати свої інтереси, а владі – контролювати робітничий рух [2, с. 211-212]. 

У квітні 1898 р. С. В. Зубатов подав московському обер-поліцеймейстеру Д. Ф. Трепову доповідну записку із 

програмою заходів для поліпшення становища робітників. Записка дійшла до московського генерал-губернатора 

великого князя Сергія Олександровича, який схвалив пропозиції. 

Таким чином, у травні 1901 р. група робітників подала на ім'я московського генерал-губернатора клопотання 

про дозвіл заснувати товариство взаємодопомоги, внаслідок чого утворилося московське «Товариство 

взаємодопомоги робітників механічного виробництва» у Москві. Серед засновників Товариства були колишні 

учасники соціал-демократичних гуртків, які пройшли співбесіди у Зубатова та погодились на співпрацю. Вони 

отримали літературу стосовно професійного робітничого руху (серйозні наукові праці, головним чином, зарубіжних 

авторів). Невдовзі з'ясувалося, що такі книги надто складні для робітників, і краще замінити їх популярними 

брошурами, написаними простою, зрозумілою мовою. З проханням щодо їх написання С. В. Зубатов звернувся до 

відомого монархіста, колишнього народника Л. О. Тихомирова, який із радістю погодився. 

Виникла також ідея організації для робітників популярних лекцій, присвячених питанням трудового 

законодавства і захисту професійних прав – вони проводилися у приміщенні Історичного музею за участю видатних 

професорів із вищих навчальних закладів Москви (І. Х. Озеров, В. Е. Ден, А. Е. Вормс, О. А. Мануйлов та інші). 

Лекції викликали великий інтерес серед робітників. По неділях Товариство влаштовувало збори в Історичному музеї, 

а по буднях – місцеві збори в чайних у різних районах Москви [1, с. 108-109]. 

Згодом почали виникати інші подібні організації, наприклад «Товариство взаємної допомоги текстильників», 

де рух носив бурхливий і масовий характер (нараховувалося 1200 робітників), у зв’язку з чим Зубатов пропонувався 

цілий ряд заходів, щоб відволікти робітників від революційної боротьби. Разом з тим він бачив існування іншої 

небезпеки – надмірних очікувань робітників від уряду, що знову-таки може стати сприятливим підґрунтям для 

революційних настроїв. Тому С. В. Зубатов писав про те, що поліпшення умов кожного класу, в тому числі 
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робітничого, можливе лише в тій мірі, в якій він підтримує існуючий лад, а не стає його руйнівником. Зубатову 

належала оригінальна ідея перетворення робітничого класу на опору самодержавства – консервативну силу з 

патріархальними устоями: заохочувати робітників купувати за низькими цінами землю, щоб на старості років мати 

можливість спокійно доживати свій вік у селі. Отже, про законодавче розширення прав робітника мова не йшла, а 

лише про задоволення інтересів в умовах діючої нормативно-правової бази, а також про легальну самоорганізацію 

робітників на чолі з благонадійними, підготовленими поліцією, особами [2, с. 213]. 

Успіхи зубатовських товариств спонукали робітників відходити від революційного руху, переводячи 

діяльність по захисту своїх прав у легальні форми. Соціал-демократична пропаганда в Москві почала стрімко 

втрачати свою популярність, що викликало сильне занепокоєння революціонерів. Тому, як тільки просочилася 

інформація про роль охранки у влаштуванні робітничих товариств, «ліва» преса почала звинувачувати професорів, 

залучених до просвітницької роботи серед робітників, у в'язках із поліцією. Ліберальні кола також засудили участь 

викладачів у проведенні читань, а налаштовані радикально студенти стали бойкотувати їхні лекції. Із приводу 

просвітницької роботи відбувся навіть третейський суд. В решті-решт читання лекцій було припинено 

розпорядженням міністра внутрішніх справ Д. С. Сипягіна  

Щоб вирішити проблему з просвітницькою роботою, С. В. Зубатов звернувся до монархістів та духовенства. 

Так у січні 1902 р. було створено «Комісію по керівництву читаннями для робітників». До її складу ввійшли 

представники виключно монархічного табору: голова – єпископ Можайський отець Парфеній, члени – ректор 

духовної семінарії отець Анастасій, голова московського цезурного комітету Б. В. Назаревський, редактор-видавець 

«Московских ведомостей» В. А. Грінгмут. До художніх читань було залучено Л. О. Тихомирова та видатного 

художника В. М. Васнецова. 

Одним із результатів просвітницької роботи стала організація 19 лютого 1902 р. масштабної патріотичної 

маніфестації біля пам’ятника Олександру ІІ, у якій узяло участь близько 50 тис. осіб. 

Згодом Д .Ф. Трепову було подано клопотання про дозвіл іще однієї організації – «Товариства 

взаємодопомоги робітників текстильного виробництва», а трохи пізніше, у 1902-1903 рр., – товариств ґудзикового, 

тютюнового, парфумерного, картонно-картонажного, ситце-набивного і граверного виробництв. Всі ці товариства 

було затверджено МВС лише на початку 1904 р., але фактично вони почали працювати з моменту подачі прохання 

про реєстрацію [3, с. 123-125].  

У жовтні 1902  р. С. В. Зубатов був переведений до Петербурга і призначений начальником Особливого 

(агентурного) відділу Департаменту поліції. Там він одразу приступив по організації робітничих товариств. 

Відбувалися збори робітників, на яких обговорювалися нагальні питання та виступали зубатовці, що прибули з для 

організації робітничих товариств у Петербурзі. Було складено проект статуту нової організації за зразком 

московської, сама організація стала називатися «Товариством взаємодопомоги робітників хутряного виробництва 

м. Санкт-Петербурга». С. В. Зубатов особисто познайомився з засновниками Товариства і пояснив їм зміст 

легального руху та необхідність боротьби з впливом революційних партій.  

Спочатку діяльність петербурзького Товариства йшла успішно. Однак незабаром соціал-демократи почали 

розпускати чутки, що зубатовські організації – це поліцейська пастка для виявлення осіб, незадоволених існуючим 

ладом. Робітники, що співробітничали з Зубатовим, оголошувалися провокаторами. Усе це підривало авторитет 

організації [1, с. 109]. 

На українських землях зубатовські товариства теж мали місце. Тут у 1903 р. розгорнув свою діяльність по 

створенню робітничих товариств Г. І. Шаєвич, який пройшов школу самого С. В. Зубатова в московській охранці. 

Після того, як одеські товариства провели кілька успішних страйків, внаслідок яких підприємці задовольнили значну 

частину економічних вимог страйкарів, авторитет Г. І. Шаєвича зріс і він відрядив своїх помічників до інших міст [4, 

с. 79]. Товариства діяли в Києві, Катеринославі Харкові, Миколаєві, Єлисаветграді, Херсоні. Максимальна 

чисельність членів зубатовських і близьких до них робітничих організацій в Україні 1903 р. досягла 6-8 тис. осіб. 

Проте влітку 1903 р. в Одесі почався загальний страйк, в ході якого зубатовці спочатку разом з поліцією намагалися 

придушити його, але згодом вийшли з-під контролю поліції й примкнули до страйкарів [5]. Г. І. Шаєвич був 

заарештований, а страйк придушений [4, с. 79]. 

Одеський страйк став поштовхом для звільнення С. В. Зубатова з посади. 19 серпня 1903 р. міністр 

внутрішніх справ В. К. Плеве викликав його до себе, звинуватив у причетності до страйку й інших антидержавних 

справах та відправив його у відставку [1, с. 112]. 

Таким чином, С. В. Зубатов вбачав у створенні робітничих товариств взаємодопомоги засіб задоволення 

соціально-економічних інтересів робітників та взяття під поліцейський контроль робітничого руху. Товариства 

знаходили широкий відгук серед робітників, проте відсутність єдиної позиції у державних колах, застосування 

поліційних методів та активний спротив соціал-демократичних організацій призвели до поразки зубатовщини й 

заборони товариств. 
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ФЕДОТОВА КОСА ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ  

В СИСТЕМІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Приморськi коси (Крива, Самсонова, Безіменна, Широкинська, Ляпинська, Бiлосарайська, Бердянська, 

Обитічна і Федотова) є унікальними геоморфологічними утвореннями пiвнiчного узбережжя Азовського моря. Вони 

характеризуються такими специфiчними природними екосистемами, які не трапляються більш ніде в Україні.  

Тепер коси стали важливим рекреаційним ресурсом півдня України, роль якого з кожним роком зростає. 

Водночас більшість кіс включено до водно-болотних угідь міжнародного значення, за охорону яких Україна несе 

відповідальність перед світовою спільнотою. Нерегламентоване природокористування призводить до виснаження 

рекреаційних ресурсів та збіднення унікальних природних комплексів кіс. Крім того, існують також деякі 

несприятливі природні тенденції у розвитку біогеоценотичного покриву північноприазовських кіс, що значно 

ускладнює проблеми збереження бiорiзноманiтності. 

Федотова коса одна із багатьох північноазовських кіс. Вона з’єднує косу Бирючий Острів з материком, її 

довжина складає 23 км, ширина – 0,4-1,0 км. Під час штормів коса розмивається. Острів Степок є останцем давнього 

корінного берега, він розташований на відстані 6 км від сучасної берегової лінії. У найвужчих місцях ширина коси не 

перевищує 100 м. Складається переважно з піщано-мулистих та уламкових черепашкових осадів; поблизу суходолу 

поширені континентальні лесоподібні суглинки. Біля східного берега глибина моря сягає 3 м. Під час штормів коса в 

найвужчих місцях розмивається, утворюючи протоки завширшки до 200 м і завглибшки до 0,7 м. 

Питання про охорону біорізноманітності Федотової коси підняли в 1995 році Д.В.Дубина та Ю.Р.Шеляг-

Сосонко. Вчені запропонували територію коси площею близько 500 га і прилеглу акваторію шириною до 1 км ввести 

до складу заповідного ядра Азово-Сиваського НПП. Північна частина Федотової коси (від смт Кирилівка до с. 

Степок) вже майже втрачена для ефективної охорони із-за значних антропогенних впливів, а південна (від с.Степок 

до рекреаційного комплексу «Золотий берег» і далі до коси Бирючий Острів) задовільно охороняється з 1996 року, як 

ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Коса Федотова» (1910 га) та Азово-Сиваський НПП. Під 

охороною перебувають унікальні водно-болотна і степова рослинність, представлена кермеком Мейєра, кермеком 

широколистим та іншими ендемічними та рідкісними видами рослин. Коса є також місцем гніздування численних 

видів птахів [6,с.45]. 

Тому важливо не допускати подальшої забудови цієї унікальної коси та значного посилення фактора 

турбування і рекреаційного тиску. Унікальність Федотової коси полягає у відмінності її будови від інших кіс 

азовського типу, які мають широку при материкову основу та трикутні обриси. Федотова коса нагадує береговий бар 

з кількома гетерогенними і гетерохронними потовщеннями на вузькострічковидній осі (лесовий останець Степок, 

розширений біля рекреаційного комплексу «Золотий берег» та косі Бирючий Острів). На ділянці лесового острівця 

Степок збереження степових решток пропонується здійснити шляхом резервування прибережної смуги земель понад 

Утлюцьким лиманом завширшки не менше 300 м (всього понад 50 га) з наступною керованою реконструкцією 

степових екосистем та організацією заказника місцевого значення, або приєднання до вже існуючого на косі 

заказника загальнодержавного значення [6,с.46]. 

Коса Бирючий Острів – розширена частина Федотової коси в північно-західній частині Азовського моря. 

Відмежовує від моря Утлюцький лиман. Адміністративно належить до Генічеського району Херсонської області. 

Довжина – 24 км. Ширина – близько 5 км. Площа – 7232 га. 

Коса Бирючий Острів намивна акумулятивна форма, утворена із піску та черепашки (піщана морська 

рівнина, на якій трапляються вали з черепашки).  Вік коси голоценовий [3, с.76]. Уздовж узбережжя поширені 

численні озера. Західний берег розчленований невеликими бухтами та затоками-лиманами (лиман Олень, лиман 

Вершинський, лиман Ямківський, лиман Озерський). 

Ландшафти лучні, прибережно-водні та піщано-степові, в яких переважають очеретяні, ситникові, 

куничникові, пирійні, колхідсько-осокові та покісницево-кермекові угруповання (флора півострова нараховує 

близько 700 видів судинних рослин). На площі 232 га у 70-80 рр ХХ ст. створені захисні лісонасадження з лоху 

сріблястого, в’язу гладкого, робінії звичайної, ясеню звичайного (рис. 1) [6, с.45].  

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zubatovshchyna
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Рис. 1. Типова вздовжберегова рослинність кінцевої частини коси Бирючий Острів (фото автора) 

 

Одним з перших природоохоронних об’єктів створених на північноазовських косах був заповідник 

«Надморські заповідники по берегах Чорного і Азовського морів» до складу якого увійшла територія коси Бирючий 

острів (14 липня 1927 року Рада Народних Комісарів УРСР прийняла Постанову № 172 «Про утворення надморських 

заповідників по берегах Чорного і Азовського морів»). Але вже у 1937 році територія коси Бирючий острів увійшла 

до Азово-Сиваського державного заповідника (Постанова Ради народних комісарів від 1 липня 1937 року № 774) [2, 

с. 13; 5, с.173]. 

У серпні 1957 року розпорядженням Ради Міністрів УРСР Азово-Сиваський заповідник був реорганізований 

в Азово-Сиваське державне заповідне мисливське господарство, до якого увійшли коса Бирючий Острів та 4 острови 

в Сиваші, а також однокілометрова смуга навколо коси Бирючий Острів та частина акваторії Сиваша навколо 

островів Куюк-Тук, Чурюк, Мартинячий та Китай. Наступним етапом етапом в заповіданні території коси Бирючий 

острів є 1993 рік. Азово-Сиваський національний природний парк утворено наказом Міністерства лісового 

господарства України від 19 травня 1993 року № 33 відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1993 року 

№ 62 на базі та в межах Азово-Сиваського заповідно-мисливського господарства. Азово-Сиваський національний 

природний парк розташований на південному сході Херсонської області в межах Генічеського та Новотроїцького 

районів. Загальна площа території парку становить 52582,7 гектара. До складу парку увійшла територія коси 

Бирючий Острів площею 7735,6 га. Коса Бирючий. Степові різнотрав’я  сприяли формуванню тут чисельних 

популяцій акліматизованих тварин. Роботи з акліматизації були розпочаті ще в 1928 році. Тут мешкають близько 

тисячі акліматизованих благородних оленів, близько 2500 ланей, 120 куланів та декілька десятків свійських коней та  

муфлонів. З мисливських птахів тут акліматизовано фазана звичайного. Крім того, на території коси Бирючий острів 

вільно існують аборигенні види фауни: заєць-русак, лисиця та єнотовидний собака [1,2,5]. 

З метою збереження і заповідання, на самих косах слід надати перевагу регламентованій рекреаційно-

оздоровчій галузі перед іншими формами господарювання. Необхідно провести інвентаризацію рекреаційних 

ресурсів, дати екологічну оцінку їх ємності, а також налагодити комплексні періодичні обстеження стану природних 

угідь кіс. Всі згадані дії потрібно узгоджувати з масштабнішими міждержавними заходами щодо оптимізації 

приморських територій, басейнового природокористування, господарської діяльності та оздоровлення морських 

екосистем. 
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ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Майбутнє Украйни, як будь-якої держави, визначається системою освіти, яка існує в ній. Досвід розвитку 

європейських країн показав нам: чим вищий рівень освіти населення, тим потужніша держава, тим заможніший її 

народ. 

 Зараз досить важко уявити своє життя без використання комп’ютерної техніки. ХХІ ст.  - це епоха постійних 

змін у технологіях, зокрема в освітніх, а використання персонального комп’ютера є основою інформаційних 

технологій навчання.  

Україна прагне стати Європейською державою, і тому виникає необхідність у прискоренні розвитку 

інформаційного українського суспільства, покращення освіті, та прискорених темпів впровадження ІКТ в систему 

освіти України починаючи з навчального процесу загальної середньої школи. 

З огляду на це, 13 квітня 2011 року Постановою Кабінету Міністрів України  № 494  було затверджено 

Концепцію Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року [1], в якій визначені шляхи 

впровадження ІКТ  в освіту, а саме: 

- розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;  

- оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика";  

- стовідсоткового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними 

комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;  

- надання всім загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням 

сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;  

- створення системи ресурсних центрів інформаційної та науково-методичної підтримки використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;  

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння 

такими знаннями усіма педагогічними працівниками;  

- створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на 

довготривалому лікуванні; 

- створення системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих 

освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних 

об’єднань; 

- створення єдиного освітнього середовища та інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, забезпечення 

інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.  

Отже, можна зазначити, що програма розвитку системи освіти України співпадають з основними пріоритетами 

розвитку систем освіти інших європейських країн. 

Однією із складових людської діяльності є передавання знань, і тому застосування новітніх інформаційних 

технологій у галузі освіти зумовлене двома чинниками. З одного боку, це необхідність підготувати учня , а з іншого - 

необхідність більш ефективного передавання знань, тобто максимального поліпшення і полегшення роботи 

викладача [11, c.36]. 

Інформаційно-комунікаційні технології можу використовуватися на всіх етапах процесу навчання при цьому 

він виконує різні функції для учня: педагога, робочого інструменту, об'єкта навчання.  

Що ж стосується педагога, то для нього комп’ютер виконує наступні функції: 

1. У функції викладача: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер;засіб діагностики і 

контролю. 

2. У функції робочого інструменту:засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; засіб 

підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей [3, c.57]. 

Тому використання ІКТ у роботі педагога дає можливість: 

- самоосвіти педагога, тобто підвищення  його професійного рівня; 

- навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині; 

- отримувати найсучаснішу інформацію, оновлювати навчальний та дидактичний матеріал; 

- мати доступ до методичної бази розробок; 

- спілкуватися з колегами і учнями на різних форумах; 

- отримувати кваліфіковані консультації та поради експертів; 

- публікувати свої матеріали та брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів; 

- брати участь в професійних конкурсах; 
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- обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.  

Проте необхідною умовою використання ІКТ є володіння комп'ютерною грамотністю, яка передбачає: вміння 

друкувати та редагувати інформацію (текстову, графічну); користуватися комп'ютерною телекомунікаційною 

технологією і базами даних; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в системах DOС і WINDOWS, 

користуючись редакторами WORD різної модифікації; використовувати у своїх цілях мережу Інтернет. 

Отже, інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі дають можливість забезпечити 

формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. Також ІКТ 

допомагають розвивати інформаційно-комунікаційну культуру особистості, тобто комплекс понять, уявлень, знань, 

умінь і навичок, які формують в особистості певний стиль мислення, що дозволить їй ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [2, с.22-30]. Тому 

застосування ІКТ у навчальному процесі дає можливість реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, 

що є основними завданнями сучасної системи освіти України. 
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FEATURES OF THE GEOMORPHOLOGIC STRUCTURE OF THE ACCUMULATIVE FORMS OF THE 

NORTHERN AZOV SEA TERRITORIES 

A number of works of scientists I.N Lobanov [4], A.A. Aksenov [1], V.I. Budanov [2], B.A. Shlyamin [11], V.P. 

Zenkovich [14], F.A Shcherbakov [12], V.A. Mamykina, Yu.P. Hrustalev [5], were devoted to the geomorphological structure 

of the Azov-Black Sea coast. G.G. Matishov described the modern studies of the geomorphology of the northern coast [13], 

he examined the geomorphology, sedimentation and pelagic formations of the Azov Sea in the late 20th and early 21st 

centuries. 

The study of morphological structure of spits and rerash of the northern Sea of Azov coast is of great importance for 

determining the characteristics of the spits development and dynamics in time. Geomorphological features of accumulative 

forms at the northern Azov Sea coast caused by its geostructural position at the junction of the Black Sea basin and Near Azov 

crystalline array [6,8]. 

Within the studying area, there are six large accumulative formations − five spits Krivaya, Belosarayskaya, 

Berdyanskaya, Obitochnaya, Fedotova and one rerash of Molochniy estuary. 

For all spits of the northern Azov Sea coast the number of similar geomorphological features is typical. The eastern 

side of the braid has a rectilinear shape, and the western concave curve directed towards the land, complicated by bays and 

lagoons. All spits rejected the general direction stretch shore at an angle, which is equal to 45°. The spits have a triangular 

extension of accumulative origin at the junction of the coast. The end of the spits is extended and bent to the west or north-

west. Aligned east coast has storm shaft which is 1.5 meters in height. Behind it there are placed rows of hills, fortified by 

vegetation. These hills are the remains of the previous storm shafts that have accumulated gradually during the formation of 

the spit. The band of these hills may have a width of 200 m [3,7].  

Towards the western side of the spits there are stretching plains, complexed  by elements of the micro-relief in the 

form of sand and shell ridges up to 30 cm. Between them there are descension of oval or elongated shape in the direction of 

the spit  form stretch. In some of these depressions may be water bodies of 30-50 cm in depth, which bottom is covered with a 

dark gray or black silt with lots of organic residues and impurities shells. The most typical forms of relief on spits and rerash 

are beach ridges, hills covered with grasses, lagoon lakes, dzendziki, storm shafts and sand dunes [9,10]. 
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THE EFFECT OF LANGUAGE PROXIMITY ON THE EQUIVALENCY OF FIGURATIVE 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONYMIC ELEMENT IN ENGLISH, SPANISH AND UKRAINIAN 

Since the second half of the twentieth century many studies have been devoted to the general characteristic of 

figurative phraseological units (FPhU) of a certain language or the classification and comparison of FPhU in different pairs of 

languages [1; 3; 5; 6; 7; 8; 10]. Only a few studies focused on the interconnection between phraseology and culture [4; 9] and 

very few of them investigated the process of FPhU perception as well as the difficulties connected with the process of FPhUs 

translation [6]. Korunets defines the following methods of FPhU translation: translation by equivalent, analogue, descriptive 

translation and neutralization. In our study focused on the FPhU with zoonymic nucleus the method of FPhU translation by 

analogue was further divided into two types: translation by analogue proper and translation by another FPhU.  

The aim of the paper is to carry out cross-linguistic comparative study of translation methods of the most frequently 

used FPhUs with zoonymic nucleus in the three languages belonging to different language families: English, Spanish and 

Ukrainian. These FPhUs will be compared according to the criteria of semantic cohesions [4], overarching metaphor [2] and 

the level of equivalency [6] in the languages under study.  

The research questions of the study are: 

1. Do language proximity and language contacts influence phraseology? 

2. What methods of FPhUs translation is the most productive in the pairs of languages under study? 

The first hypothesis of the study is that geographical proximity and language contacts result in the higher level of 

equivalency of the FPhUs in English and Spanish than in English and Ukrainian. The second hypothesis is that due to the 

availability of equivalents in the languages language proximity is responsible for the choices of methods used for FPhUs 

translation in the two pairs of languages being compared.  

Method 

In order to answer the research questions the 100 most frequently used FPhUs were selected for each pair of 

languages. The process of FPhUs selection consisted of two stages. First, the FPhUs with zoonymic elements were selected 

from the English, Spanish and Ukrainian phraseologial dictionaries. At the second stage the frequency of use of these FPhUs 

was established by searching the national corpora of the corresponding language: The British National Corpora, Corpus de 

Referencia del Español Actual and the Ukrainian National Corpus and stating its frequency index. The reason for applying the 

frequency as the criterion for selecting the FPhUs for comparisons is that, as stated by Boers [2, 187], comparing the FPhUs 

only because they were included to the dictionary is not relevant, because dictionary making traditions are different in 

different cultures, moreover, certain FPhUs may not be used any more.  

When the most frequently used FPhUs for each pair of languages was selected, the relations of equivalency were 

stated based on the dictionary definition of each of the FPhU. The following scale was used to calculate the level of 

equivalency: FPhUs having equivalent in the pair of language were assigned 2 points, FPhUs having analogue in the pair of 

language were assigned 1 point, FPhUs having neither equivalents nor analogues in the pair of language were assigned 0 

point, FPhU having the same componential structure but different or opposite meanings in two languages were assigned -1 

point. The Deducer R two sample t-test was used to define whether there is a difference in the equivalency level of FPhUs 

between two pairs of languages, after that t-test was used to state whether this difference is significant.  

The method of translation of each FPhU was defined by comparing the sentences containing the FPhU with 

zoonymic nucleus with their translation taken from works of literature and the website Linguee, providing examples from 

texts taken from the official websites of the European Parliament and the United Nation Organization and their official 

translations to Spanish and Ukrainian. 

Using the analysis of frequencies we defined which method of translation was used more often than others in each 

pair of language, defining its productivity, with the help of Deducer R the results will be plotted and in case there was found a 

difference in the frequency of the translation methods used, the significance of this difference was measured by Chi-square 

test. 

 

 



 

 

119 

Results  

Regarding the first hypothesis, that the proximity of languages results in the higher level of FPhU equivalency 

between English and Spanish than English and Ukrainian, the findings of the study plotted in Frigure 1 revealed that the 

equivalency level of the FPhUs in Pair 1 (English-Spanish) is higher than in Pair 2 (English -Ukrainian).  

 
 Figure 1. The dependency of equivalency level on the language proximity. 

The results of the t-test also proved that there is a difference in the level of equivalency in the two pairs of language. 

The positive t-value for the DF (I,198) = 2,49 shows the direction of difference, i.e., that the level of equivalency is higher in 

Pair 1. Moreover, this difference is significant because p-value=0.006747934 (<0,005). 

Now we turn to the second hypothesis, that due to the availability of equivalents in the target language, proximity of 

languages is responsible for the choices of methods used for FPhUs translation in two pairs of languages under study. The 

results plotted in Figure 2 show, that there is a difference in the frequency of all methods except in the frequency of translation 

by analogue, which seems to be almost the same.  

 
Figure 2. The productivity of translation methods in two pairs of languages. 

The analysis of frequency of the translation methods used in the two pairs of languages allows us to conclude, that 

the most productive translation methods for the first pair of languages (English-Spanish) is neutralization (28% of all cases 

analyses) followed translation by equivalent (26%) and translation by analogue (26%). For the second pair of language 

(English-Ukrainian) the most productive translation method is also neutralization (32%), followed by descriptive translation 

(22%) and translation by analogue (21%).   

In order to find out whether there is a difference in the productivity of separate translation methods in the two pairs 

of languages the five separate Chi-square tests were carried out.  

 For the translation by equivalent the Chi Square value = 5.185 (DF 1) showed that there is a difference in the 

use of this methods. In P1 (English-Spanish) it is used for frequently. Moreover, this difference is significant, which is proved 

by p-value=0,023 (<0,005). For the next translation method, translation by analogue, the results of Chi-squared text proved the 

conclusion made from the plot (Figure 2), that there is no difference in the use of this method. Chi Square value =0,031 (DF 

1). Chi square <1 means that there is no difference in the productivity of this method, which is also proved by p-value=0,132 

(>0,05). As for the translation by another FPhU in the target language, the Chi-square reveled the differences in its 

productivity, because Chi square > 1 (16,611), DF (1).  This method is more productive in Pair 1 (English -Spanish). The 

difference in the productivity of this method is significant, which is proved by the fact that p-value<0,001. For the 

neutralization as translation methods, the test also demonstrated the difference in the frequency of its use. Chi-square=33,072 

(DF1). This method is more frequently used in Pair 2 (English-Ukrainian). Finally, for descriptive translation Chi-square=9, 

424 (DF1) tells that there is a difference in its productivity in the two pairs of languages under study. This method is also more 

productive in Pair 2 (English-Ukrainian). The difference is significant because p-value = 0,002 (<0,05). 

Judging from the data mentioned above it can be stated that geographical proximity and language contacts results in 

the higher level of equivalency in English and Spanish than in English and Ukrainian. In its turn, the availability of 

equivalents influences the choices of methods used for FPhUs translation. Therefore in the pair English-Spanish more FPhU 

are translated by equivalents and other FPhU, while in the direction English-Russion more FPhUs are translated descriptively 

or neutralized in the translation. As for the translation by analogue, this method is productive in both pairs of languages under 

study. 
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The findings of the study can be used in the process of L2 acquisition, because correct usage the most frequentFPhUs 

is one of the factors of improving fluency and accuracy of speech production and perception. Moreover the results can be used 

in the sphere of translation studies, comparative and cognitive linguistics. 
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