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ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» щорічно проводиться Всеукраїнська наукова
конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». 

Традиційно ми відкриваємо збірник тез доповідей учасників вже два-
надцятої конференції новими віршами талановитої поетеси Світлани
Патри, випускниці Університету «України». Вони несуть до Вас, шановні
учасники конференції, щирі патріотичні почуття, віру в добро і в прийдеш-
ній Світлий День. 

Організаційний комітет

НЕ БАЙДУЖА…
(поетична трилогія)

*** *** ***
Мавко, не спи,

Бо зрубають нещадно берізку твою. 
Мавко, не спи,

Бо чи зможеш прокинутись? Чи дадуть?
Доле, озвись!

Розкажи всьому світу про мавки журбу. 
Сонце, зігрій!

Не дай розстелити одвічну пітьму. . . 
Небо, поглянь,

Глянь — завмерла в німому чеканні Земля. 
Небо — не дай,

Щоб дощем пролилася на землю біда. 
Люде, не спи!

Хай не згасне ніколи для нас світлий День. 
Ніч, відпусти!

Відпусти нас на волю — Вкраїни дітей!

*** *** ***
Зачаровано-прокляте коло

Знову колесом котять по світу,
Знов і знову — повтори долі. 

Що — невже знову все за вітром?

Хтось байдужість поставити хоче
На сторожі спокою-омани. 

Мовляв, серце нехай не тріпоче. 
Що? Майбутнє повите туманом?

Але серцю, що вже запалили,
Тяжко вірити новій омані. 

Просто сонце, що знов народилось,
Вже не зможе спати в тумані. 
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Ходять колом і зими, і весни,
Просять знов — пригадай наші долі!

І в світанках нових щезне
Зачароване — прокляте коло. 

*** *** ***
Чужу щоку під удар –

Мовчки. 
Чужі долі на вівтар –

Мовчки. 
Чи байдужість душі всім оглушила,

Чи ж не ваші то серця — зачерствіли?
Хто ж оплаче ваші втрати –

Тиша?!
Хто ж омиє ваші рани — 

Тиша…
Чи ж нема кому врятувати?
Як воліють усі — мовчати…

ВОНА
Її окрадену збудили,

Її, лукаві, у вогні
Собі на лихо залишили. 
І розчинились у пітьмі. 

І думають — вона розтане
Неначе марево, на вік…

Вважають, що ніхто не встане,
Щоби небогу захистить…

А доля — надто хитра штука,
І забувати їм не варт,

Що не покаранії муки
Вернутись можуть у сто крат. 

Вона, окрадена, прозріла. 
І бачить знак у Небесах

Душі таємна, дивна сила
Уже торує помсти шлях…

Собі на лихо розбудили
Її, стосилу, і в огні

Вона майбутнє розстелила
Світанком. Посеред пітьми
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СЕКЦІЯ X

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ДІЄТИЧНЕ ТА ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Андрійчук В. В. 
VI курс, група ФР-51, спеціальність «Фізична реабілітація»

Університет «Україна», к. тел. (063)-0327762
Науковий керівник: Архіпов А. А., к. пед. н., доцент

Цукровий діабет визначається як порушення обміну речовин,
для якого характерна хронічна гіперглікемія з порушенням вугле-
водного, білкового та ліпідного обміну. Метаболічні зміни при цук-
ровому діабеті зумовлені порушенням транспорту глюкози до інсу-
лінозалежних тканин та порушенням обміну речовин у клітинах, 
а також негативним впливом надмірної кількості глюкози в крові
на всі органи та системи. 

При цьому захворюванні дієтичне та лікувальне харчування
відіграє важливу роль. Це може бути єдиним лікувальним фактором
при легкому перебігу захворювання, а також значною складовою
частиною комплексного лікування. 

Цукровий діабет — це група ендокринних захворювань, що роз-
виваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормо-
ну інсуліну, внаслідок чого виникає стійке підвищення рівня глю-
кози в крові — гіперглікемія. Захворювання характеризується
хронічним перебігом і порушенням усіх видів обміну речовин: вуг-
леводного, жирового, білкового, мінерального і водно-сольового. 

Головні принципи рекомендацій щодо дієтичного та лікуваль-
ного харчування мають бути засновані на наукових доказах, бути
зрозумілими хворим та максимально виконуватись ними.
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Ефективний контроль глікемії, рівня артеріального тиску та вмісту
холестерину в крові є дуже складним без дотримання розумної
дієти. Остання повинна бути прилаштована до індивідуальних
особливостей пацієнта, враховувати наявність ускладнень діабету
та супутніх захворювань. 

Комплексне лікування пацієнта з цукровим діабетом обов’яз-
ково має включати вплив на спосіб життя. Здорове харчування,
регулярна фізична активність, відмова від паління та зловживання
алкоголем є основою ефективної терапії. 

Головні цілі дієтичних рекомендацій хворим на цукровий діабет:
– підтримка максимально наближеного до норми рівня глікемії

шляхом підлаштування інсулінотерапії під індивідуальні особли-
вості дієти та фізичної активності. Цей підхід є набагато більш
ефективним ніж підлаштування харчування та фізичних вправ під
певну схему вводу препаратів інсуліну;

– досягнення оптимального рівня артеріального тиску та рівня
ліпідів у крові. Ці два показники мають виключне значення у про-
гресуванні кардіоваскулярної патології. ;

– нормалізація ваги тіла за допомогою оптимізації кількості
вживаної їжі має бути обов’язковою складовою рекомендацій.
Адекватна кількість калорій та збалансованість дієти за вмістом
найбільш корисних харчових продуктів повинні забезпечувати
нормальне зростання та розвиток всього організму;

– попередження виникнення гострих (гіпоглікемія) та хроніч-
них (гіпертензія, гіперліпідемія, ниркових та серцево-судинних
захворювань) ускладнень діабету;

– покращення загального стану здоров’я через здоровий вибір у
харчуванні;

– забезпечення індивідуальних харчових потреб з урахуванням
усіх особливостей, бажань до змін та забезпечення збереження
задоволення від споживання їжі. 

Література

1. Валеологія: Навчальний посібник. / Під ред. Хорошуха М. Ф., 
Мурза В. П., Пушкар М. П. — Київ: Університет «Україна», 2006. — 
С. 78–119. 

2. Мухін В. М. Фізична реабілітація. — Київ: «Олімпійська література»,
2005. — С. 326 — 329. 
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здоров’я людини Секція 10

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Бабій І. В. 
4 курс, спеціальності «Здоров’я людини», гр. ЗЛ-4з, 

Кіровоградського інституту розвитку людини 
Науковий керівник: Сєдова Н. А., к. психол. н., 

доцент кафедри соціально-економічних дисциплін

Сьогодні, коли в Україні демографічна ситуація катастрофічно
погіршується — збільшується рівень смертності населення в пра-
цездатному віці, скорочується природний приріст населення; на тлі
економічного спаду зростає злочинність, поширюється алкоголізм
і наркоманія, потрібне інше відношення до «золотого запасу» нації,
треба дати суспільству не поверхові, а глибинні знання про збере-
ження і зміцнення духовного, психічного, фізичного і соціального
здоров’я, допомогти молоді сформувати міцний духовний світог-
ляд, формувати мотивацію здорового способу життя. 

Якщо про фізичне здоров’я, що стосується росту й функціону-
вання органів та систем організму, більш — менш відомо широкому
загалу, то про складові духовного та психічного здоров’я більшість
має досить — таки туманне уявлення. А саме духовне й психічне
здоров’я визначає якість життя людини — це нормальне функціо-
нування процесів мислення, пам’яті, уваги, здатність адекватно
оцінювати й сприймати свої почуття і відчуття, свідомо управляти
своїм емоційним станом, розвивати свій інтелект, мати певні
моральні ідеали й життєві цінності. 

На початку нового тисячоліття продовжує зростати інтерес до
проблеми людини. Цінності життя, здоров’я, активного довголіття
і реалізації людської індивідуальності все частіше розглядаються як
основні критерії соціального прогресу соціуму. 

З розвитком соціуму в усі сфери життя людей проникає людська
фізична активність, яка стає все більш значущою і невід’ємною
частиною життєдіяльності світової цивілізації. Мільйони людей в
усіх країнах світу ведуть здоровий спосіб життя, складовою части-
ною якого є заняття фізичними вправами і оздоровчою гімнасти-
кою, участь у спортивних змаганнях. 

Фізична культура в сучасному суспільстві все більше стає важ-
ливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удос-
коналенням її культури, спосіб спілкування, активного дозвілля,
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альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Цей вид діяль-
ності інтенсивно впливає на всі сфери суспільного буття. Він спри-
яє мінімізації економічних витрат, є чинником збільшення працез-
датного віку людини. Фізичне і душевне здоров’я нації є
надзвичайно важливим елементом економічного і політичного
життя суспільства, значущим компонентом світоглядної й ідеоло-
гічної позиції, детермінантою пріоритетів і поведінки людей. 

Стан здоров’я нації безпосередньо впливає на економічне життя:
з одного боку, порушення суспільного здоров’я веде до великих гос-
подарчих втрат, а з іншого боку, неефективна економіка викликає
деградацію суспільства. Первинними ознаками цієї деградації є
пияцтво, злочинність, наркозалежність, а потім починають діяти
вторинні чинники: зростає кількість психічних та серцево-судинних
захворювань, самогубств, збільшується кількість інвалідів тощо. 

Систематичні заняття фізичними вправами суттєво підвищують
працездатність людини, сприяють розвитку загальної витривалості
організму, укріпленню здоров’я, удосконаленню вольових і мораль-
них якостей, створенню позитивного емоційного фону. 

Людина майбутнього — це людина розумна, діяльна, гуманна,
яка вміє насолоджуватися красою; це цілісна, всебічно розвинена
особистість, що втілює ідеал справжньої єдності сутнісних сил,
духовної і фізичної досконалості. 

РОЗПОРЯДОК ДНЯ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Барановська О. А. 
І курс, ФГН, спеціальність «Історія», Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», к. тел. (067)-1515360
Науковий керівник: Горборуков В. М., 

ст. викладач кафедри фізичного виховання

Ще зі школи на уроках «Основи здоров’я» нас усіх вчили що
таке розпорядок дня, як чергувати працю з відпочинком, скільки
часу приділяти сну і що зранку обов’язково потрібно зробити
зарядку. Роки ідуть, навантаження на організм збільшується, і тепер
студенти не зважають на шкільні істини, що намагалися вкласти в
голівки вчителі та батьки. Величена кількість завдань прив’язує
молоду людину до комп’ютера і не відпускає до глибокої ночі, аж
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поки центральна нервова система не капітулює, а зранку завдає
помсти на семінарських заняттях. 

Саме тому варто усім нагадати про біологічні ритми організму,
адже саме це регулює наші рефлекси і забезпечує акумулювання
енергії з розрахунком на гарантування комфортної життєдіяльнос-
ті організму протягом доби. 

Отож будемо розбиратися з забаганками нашого оранізму пого-
динно. 

Виявляється, лягати спати потрібно о 21.00, оскільки з 22.00 до
23.00 відбувається найбільше загальмування усіх процесів. І мозок
краще в цей час не тривожити. 

З 23.00 до 4.00 проходить процес оновлення клітин. Не лише
головного мозку, але і внутрішніх органів та шкіри, що потрібно для
свіжого і бадьорого вигляду зранку. 

Аби прокинутися, організму потрібно виділити з наднирників
гормон стресу — кортизол. Це відбувається з 5.00 до 6.00. Тому
дослідники вважають, що для того, щоб встати з ліжка і почати
вдало новий день найоптимальніший час — 6.00. 

Наступна інформація буде особливо важливою для дівчат — 
о 7 годині можна (і треба) ситно поснідати. Саме в цей час вуглево-
ди не несуть жодної загрози для фігури, адже абсолютно все пере-
творюється на енергію. 

З 8 години до 10 організм «запускається» — активізується кро-
вообіг, відновлюється імунітет. Іде повна підготовка до важкого
робочого дня. 

Дієтологи радять утриматися від їжі близько 11–12 години дня,
адже саме тоді активуються жирові залози, що може грозити накопи-
ченням жирових відкладень. Цей час можна присвятити значним
фізичним (фітнес) або розумовим (робота, навчання) навантаженням. 

А от ідеальний час для обіду — це 13.00–14.00. Зниження артері-
ального тиску, спад активності гормонів схиляє Вас до відпочинку. 

З 16.00 зростає активність мозку і організму вцілому. Знову
можна натхенно працювати. Приблизно до 18.00, адже тоді вже
можете потішити себе вечерею, бо печінка в цей час готова до
навантажень. Та і страви здаватимуться набагато смачнішими. 

З 20.00 активність іде на спад, тому починайте готуватись до сну,
або ж займіться своїм хобі. 

Зважаючи на всі вище вказані поради Ви вбережете свій орга-
нізм від перевтоми і неправильного перерозподілу енергії, а отже,
підвищите свою продуктивність протягом дня. 
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Безумовно, режим дня не єдиний фактор, що забезпечить ком-
фортну життєдіяльність. є і багато інших, добре нам відомих. Але
все ж, я як студентка, що пише ці рядки о пів на першу ночі, вкот-
ре переконуюсь в 100 % правдивості усього тут викладеного. 

І ще одне — не забувайте про ранкову зарядку, ту, про яку 
в школі нагадували. Десь так о 6.30 можете починати…

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ЖІНОК З ПОЧАТКОВИМИ ПРОЯВАМИ

ЦЕЛЮЛІТУ

Білокінь М. Є. 
VI курс, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Університет «Україна», тел. (097)-4403355
Науковий керівник: Шамич О. М., к. пед. н., доцент

Феномен розвитку целюліту не до кінця вивчений. Широка
кампанія проти нього почалася в 1973 році, а в кінці 1980-х цим
питанням активно зайнялися різні фірми, роздуваючи проблему до
невпізнання, що відбувається й досі. 

Целюліт (медичний термін «гіноідна ліподистрофія») — це
структурні зміни в підшкірно-жировому шарі, що порушують
мікроциркуляцію і лімфатичний відтік. Якщо розглянути класифі-
кацію целюліту, то первинний целюліт виникає як самостійний
стан і не є патологією, властивий 80–90% всіх дорослих жінок і час-
тині чоловіків. Вторинний же виникає внаслідок патології або хво-
роби, що порушуючи кровообіг, лімфоток, гормональний баланс
або обмін мікроелементів, призводить до розвитку серйозної дис-
трофії. Проте Всесвітня організація охорони здоров’я не визнає
гіноідну ліподистрофію захворюванням. 

Основні причини, що призводять до розвитку вторинного целю-
літу: варикоз; лімфостаз, захворювання гіпофіза, гіпоталамуса, щито-
видки; захворювання шлунково-кишкового тракту, вагітність, пору-
шення постави. Патологічні зміни відбуваються у шкірі, сполучній
тканині, кровоносних і лімфатичних судинах. Клінічно виділяють 4
стадії розвитку гіноідної ліподистрофії: перша патогенетично обу-
мовлена застоєм інтерстиціальної рідини між клітинами жирової тка-
нини. Друга — потовщенням і затвердінням волокон колагену в спо-
лучно-тканинному матриксі жирової тканини. Третя проявляється
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ліпосклерозом. Формуються мікровузли, які прогресують при четвер-
дій стадії, і патологічні зміни, що виникли раніше. При боротьбі з
початковими проявами целюліту застосовані засоби фізичної реабілі-
тації: фізіотерапія, механотерапія, лікувальна фізична культура
(ЛФК), лікувальний масаж тощо. Механотерапевтичні методи вклю-
чають ручний, апаратний масаж, пресотерапію, вібротерапію, вібро-
вакуум, вібромасажну релаксацію, що спрямовані на ліквідацію
застійних жирових скупчень [2]. Недоліком антицелюлітного масажу
є болісні відчуття. Корекція першої стадії спрямована на посилення
відтоку рідини з тканин, виведення шлаків. Показані лімфодренаж,
гідротерапія, мезотерапія, швидко дали відчутні результати.
Додатково рекомендовано режим правильного харчування. 

Друга стадія розвитку целюліту вимагала застосування активні-
ших методик: інтенсивних фізичних вправ, регулярних лімфодренаж-
них процедур. Комплекси ЛФК були підібрані індивідуально та спря-
мовані на спалювання калорій та покращення мікроциркуляції крові
в тканинах [1]. Зменшилися обсяги та вага тіла учасників досліджува-
ної групи. Було виконано курс фізіотерапевтичних процедур, спря-
мований на: ліполіз, активне розщеплення жирів; подавлення проце-
су надмірного утворення жирів; активізацію відтоку рідини з тканин,
лімфодренаж, видалення токсинів; підвищення тонусу судин шкіри і
нормалізацію в них кровотоку; розм’якшення жирових відкладень в
підшкірно-жировій клітковині; м’язову стимуляцію; підвищення
пружності та еластичності шкіри, вирівнювання рельєфу шкіри.
Плавання та силовий тренінг при помірному кардіонавантаженні
пришвидшили зменшення об’ємів і ваги тіла, покращили кровопос-
тачання проблемних зон. Відновлено пружність і тонус шкіри, внас-
лідок стимулювання припливу крові до клітин відбулося зміцнення
стінок кровоносних судин, нормалізація клітинного обміну речовин. 

Целюліт лікується на будь-якій з стадій, але на ранніх цей про-
цес найефективніший. Новітні дослідження показали, що целюліт
як застійний процес веде до серйозних порушень підшкірного кро-
вообігу. Дуже важливо не допускати розвитку цього процесу в орга-
нізмі і усунути проблему на початкових її етапах. 

Література

1. Мухін В. М., «Фізична реабілітація» підручник / Мухін В. М., — 3-тє
вид., перероблене та доповн. — К. : Олімп. л-ра, 2010. — 488 с. 

2. Stephen Barrett, M. D., «Cellulite» Removers, Quackwatch, 09. 10. 2000. —
24 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ СТАНУ 
КИСЛОТНО-ЛУЖНОЇ РІВНОВАГИ 

ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ

Білошицький С. В. 
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, 

к. тел. 096-870-83-52
Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор. 

Кислотно-лужна рівновага (баланс) — одне з найважливіших
гомеостатичних властивостей внутрішнього середовища організму, що
характеризується відносною сталістю співвідношення водневих і гід-
роксильних іонів та визначає оптимальний характер обмінних проце-
сів і фізіологічних функцій. Для визначення кислотності або основ-
ності середовища використовується шкала рН, на якій показана
залежність між істинною концентрацією Н+ і ОН- в межах від 1·10 до
1·10

–14

моль і величиною рН. Із зменшенням концентрації Н+ збільшу-
ється значення рН, а кислотність водного середовища зменшується.
При цьому концентрація ОН– і лужність середовища збільшуються.
Розчини, у яких рН дорівнює 7, — нейтральні, менше 7 — кислі, біль-
ше 7 — основні. Шкала рН — логарифмічна, тому зміна рН на одини-
цю викликає 10-кратну зміну істинної концентрації Н+ в розчині.
Тобто, рН пов’язане з концентрацією іонів водню в середовищі, вимі-
рюється за допомогою простого приладу «рН -метра» і дає нам понят-
тя про кислотні або лужні властивості води: рН < 7 — кисле середови-
ще; рН = 7 — нейтральне середовище; рН > 7 — лужне середовище. 

Визначення рН слини студента є важливим діагностичним показ-
ником в психофізіологічній практиці, так як при різноманітних наван-
таженнях спостерігаються значні зміни рН внутрішнього середовища
організму, що впливає на майже всі біологічні процеси. Більшість біо-
хімічних процесів протікає в строго визначеному діапазоні рН. Тобто,
кислотно-основна рівновага — це необхідна умова для нормальної
життєдіяльності всіх клітин організму студента. Зміна рН крові від 7,36
до 6,80 у нетренованому організмі може привести до його загибелі. 

Мета роботи — вивчити особливості регуляції стану кислотно-
лужної рівноваги організму студентів структурованою водою для від-
новлення і зміцнення здоров’я та гармонійного розвитку студентів. 

Необхідним елементом для оптимального функціонування людини
є вживання структурованої води. Фізіологічна дія процедур визначаєть-
ся фізичними та структурними властивостями води. Рефлекторно,
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через центральну нервову систему ці подразнення викликають відповід-
ну реакцію збоку всіх органів та систем організму. Вода змінює процеси
обміну речовин, діяльність дихальної, серцево-судинної, ендокринної
та м’язової систем. Фізіологічна та енергоінформаційна дія структуро-
ваної води заснована на тому, що між людиною і навколишнім середо-
вищем створюється система обміну речовин та енергії. Зважаючи на це,
головна задача, при використанні структурованої води є досягнення
благоприємної реакції організму студента та ефективної регуляції стану
кислотно-лужної рівноваги організму студентів. 

Кількісною характеристикою кислотності або лужності води є
водний показник рН; який визначається активністю іонів водню.
Дистильована вода нейтральна, має рН = 7. Чим менше одиниць рН,
тим вода кисліша, чим більше — тим вона лужніше. Для аноліта реко-
мендується значення рН від 3. 0 до 5,5 одиниць, а для католіта — від
8,5 до 10 одиниць. Для визначення кислотно-лужного стану вимірю-
ється рН бутильованої води, далі заливається у побутовий електроак-
тиватор АП-1 води, в кількості приблизно до 1200-1300 мл. Далі
чекаємо 30 хв поки вода структурується, тобто відбувається електро-
ліз. Коли час електролізу завершився отримуємо 800-1000 мл католі-
ту «живої» та 200-300 мл аноліта «мертвої» води, далі переливаємо їх у
дві скляні ємності та вимірюємо рН «живої» води. Потім вимірюємо
рН слини приладом-вимірювачом PH-200. Потім приймаємо 800 мл
структурованої води та через 20 хв вимірюємо рН слини. Щоденний
прийом «живої» води становить 800 мл. Отримані дані заносимо до
таблиць для визначення особливостей регуляції стану кислотно-луж-
ної рівноваги організму та особливостей впливу на здоров’я студентів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ

СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ

Білошицький С. В.
к. тел. 096-870-83-52,

асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,
Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор. 

За допомогою тесту «Тонічна активність м’язової системи»
можливо визначити енергопотенціал студента, знайти його місце 
в тій частині шкали «оптимальний стан — перевтома», в якій він
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перебуває. До складу тесту «Тонічна активність м’язової системи»
входять тіло студента, пасок та післядії випробування, тобто
результат вияву здатності до перетворення енергії та інформації або
міра енергопотенціалу. Для виконання тесту «Тонічна активність
м’язової системи» візьміть пасок та годинник із показником
секунд. Руки знаходяться внизу. Двома руками беремо пасок обхва-
том зверху на ширині плеч. За командою «Руш!» пасок розтягуємо
в різні боки із силою приблизно 90% від максимально можливого.
Дію виконуємо протягом 30 с. Після чого подається команда
«Стій». Завершуючи випробування, треба розтулити пальці й від-
пустити палицю. Руки вільні, розслаблені, розташовані внизу й
торкаються стегон. Коли руки почнуть рухатися самі, їх треба роз-
слабити та дати їм волю. Необхідно спостерігати все, що з ними від-
бувається. Сила, яка рухає руками, буває різної потужності. Вона
вимірюється амплітудою підйому рук та тривалістю їх активності. 

Дані тесту «Тонічна активність м’язової системи» репрезента-
тивні за показниками: амплітуди підйому рук, часу їх утримання
тонічною активністю, кількістю підйомів рук. В оптимальному
стані, після тесту руки піднімаються вертикально вгору та утриму-
ються там понад хвилину. Студент переживає задоволення та насо-
лоду своїм станом. Стан норми готовності до праці, коли руки
також прямують угору, завмирають, утримуються на рівні плечей,
або нижче, не більше 1 хвилини. Студент, який перебуває у стані
стійкої втоми або перевтоми, це коли руки не утримуються менше
одної хвилини та падають вниз, або висять та не рухаються зовсім. 

Мета роботи — вивчити особливості відновлення можливостей
енергопотенціалу студентів структурованою водою для зміцнення
здоров’я та гармонійного розвитку студентів. 

Вплив структурованої води на тонічну активність м’язів студен-
тів полягає у збільшені амплітуди підйому рук, часу утримання
тонічної активності та кількості підйому рук. Основою змін у м’язі
є подразнення рецепторів, покращення кровообігу й окисно-від-
новних процесів у м’язах за рахунок більшого притоку до них
кисню і вилучення продуктів обміну, місцевих і загальних рефлек-
торних реакцій. При скороченні м’яза відбувається просування
крові по судинах. Вона несе поживні речовини і кисень до органів і
тканини, а від них — продукти обміну, що виводяться з організму.
Структурована вода сприяє процесам постачання кисню і пожив-
них речовин та активному звільненню від продуктів розпаду.
Структурована вода сприяє процесам відновлення і підвищення
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тонічної активності стомлених м’язів студентів. Це свідчить про
поліпшення їхнього функціонального тонусу. М’язи стають більш
еластичними, підвищується їх скоротлива функція. Структурована
вода це ефективний засіб підготовки студентів до навчальної та
практичної роботи. 

Фізіологічна та енергоінформаційна дія процедур визначається
фізичними та структурними властивостями води. Процедури з
використанням структурованої води в комплексі фізичної реабілі-
тації дозволяють індивідуально підібрати таку процедуру, яка відпо-
відала б її функціональним можливостям та реактивності організму
студентів. Тобто, фізіологічна та енергоінформаційна дія води
заснована на тому, що між людиною і навколишнім середовищем
створюється система обміну речовин та енергії. 

Таким чином, стає зрозумілим, що особливо корисною вважа-
ється вода, яка за основними фізико-хімічними характеристиками
відповідає воді, що міститься у клітинах організму людини. Тобто,
можна без перебільшення сказати, що структурована вода має фізі-
ко-хімічні та енергоінформаційні властивості, які можуть позитив-
но впливати на енергопотенціал студентів. 

СОЦІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТИВІЗМ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ ІНВАЛІДНОСТІ

Бацман О. С. 
завідувач кафедри соціальної роботи Полтавського інституту

економіки і права університету «Україна», 099-566-68-68,
olga_pisnya@mail. ru

Російська дослідниця О. Р. Ярська-Смірнова умовно поділяє
уявлення про інвалідність на два типи Перша точка зору — тради-
ційна — починає пояснення інвалідності з констатації органічної
патології або дисфункції, приписуючи інвалідам статус девіантів, і
приходить до висновку про необхідність їх виправлення або ізоля-
ції. Розглянемо декілька прикладів таких уявлень. 

Багато в чому відносини між інвалідами, батьками дітей-інвалі-
дів і фахівцями будуються за принципом владної ієрархії, про це
пише, наприклад, Дженет Рід [1, 38]. В одній з робіт О. Р. Ярської-
Смірнової розглянуті інтерв’ю з матерями дітей-інвалідів. Так, 
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діагноз буквально ставить заборону на дитині, відмовляючи їй в
соціальній інтеграції, при цьому лікар виступає як агент соціальної
норми, контролюючого, наглядаючого і караючого. Він немовби
наказує «закритися і не виходити», а те, про що слід мовчати, вилу-
чається з реальності як табуйована річ. 

Інша точка зору пояснює феномен інвалідності з позицій теорії
соціального конструювання реальності. З цієї точки зору, стан люд-
ського організму може бути по-різному сприйнятий самою люди-
ною і оточуючими і мати різні наслідки для учасників взаємодії
залежно від їх статі і віку, культурних традицій і соціальних умов,
тобто контексту даної ситуації. Якщо це так, то інвалідність можна
розуміти не тільки як фізіологічну патологію організму, дефект зов-
нішнього вигляду або поведінки людини, але і як соціальне визна-
чення, «ярлик». Цей ярлик — знання про інвалідність — може при-
клеїти людині якась конкретна соціальна система, в якій даний
стан прийнятий вважати відхиленням від норми. Змінивши соці-
альне оточення, перейшовши в іншу соціальну групу, цей ярлик
можна зняти або змінити його на інший, який у меншій мірі обме-
жуватиме можливості. 

Стратифікаційний аналіз інвалідності — новий напрям вітчизня-
ної соціології, який з’ясовує соціальний статус людей з обмеженими
можливостями, ступінь їх соціальної інтеграції і способи підтримки
статусних меж цієї соціальної групи, стратегії відтворювання соці-
альної нерівності відносно інвалідів. Такий підхід каталізує розви-
ток самої теорії стратифікації і є таким, що застосовується не тільки
для опису неоднорідної страти інвалідів, але і механізмів, за допо-
могою яких суспільство продукує і відтворює інвалідність. 

В рамках другого, конструктивістського підходу статус інвалідів
можливо аналізувати в термінах субкультурного аналізу. Так,
дослідження, і наслідують не патологічну, а соціальну модель глу-
хоти [1], показують, що самі глухі відносять себе не до дефектних,
але особливих людей, чия відмінність полягає не у відсутності
слуху, а в іншому способі комунікації, мові, яка більше ста років
піддавалася остракізму з боку чуючої більшості. 

Інтеракціоністський підхід відноситься не тільки до уважного
прочитання текстів бесіди або наративного інтерв’ю, але і аналізу
текстів творів, автобіографій, щоденників. 

Таким чином, бачимо, що інвалідність є соціальний конструкт,
результат соціальних домовленостей. Значення цього поняття
міняється залежно від культурних традицій і соціальних умов, від
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статі, віку і інших статусних відмінностей взаємодіючих між собою
учасників ситуації [2, 45]. 
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ЗНАЧУЩІСТЬ ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ 
РУХОВОЇ ФУНКЦІЇ, ДЛЯ ПРОЯВУ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 9–11 РОКІВ

Беліцан В. 
студ 2 курсу, гр. . Зл. -2д, спеціальність «Здоров’я людини та фізична

реабілітація» Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Сєдова Н. А., к. психол. н., 

доцент кафедри соціально-економічних дисциплін. 

На нинішньому етапі розвитку спорту, як і в останні десятиліт-
тя актуальним є питання про виявлення схильності людини до того
чи іншого виду діяльності. В той же час згідно нашого аналізу
сучасного стану даного питання, недослідженими залишаються
шляхи визначення такої схильності у юних легкоатлетів бігунів 
9-11-ти років. Виявити схильність юного спортсмена до того чи
іншого виду рухової активності важливо не тільки з точки зору
спортивної доцільності але і й соціальної та економічної точок зору.
Адже витрачені праця тренера та час самого спортсмена ніяким
чином не відшкодовуються в разі пізнього виявлення його безпер-
спективності. Аналізуючи літературні джерела ми прийшли до
висновку, що ряд авторів вказують на неможливість побудови дієвої
методики визначення стану рухової функції, яка б ґрунтувалася на
якомусь одному критерії. Тому метою нашого дослідження є визна-
чення компонентів, що повинні входити до комплексного показ-
ника перспективності юних легкоатлетів. 
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Дослідження проводилось на базі ДЮСШ м. Кіровограда в групах
початкового навчання. Брали участь в обстеженні юні спортсмени 9-
11 років (n=180). Обстеження юних легкоатлетів проводилося в лабо-
раторії факультету фізичного виховання КДПУ ім. В. Винниченко, а
також на спортивних базах ДЮСШ № 1 і СШ № 17 м. Кіровограда. 

Обстеження починалося з педагогічних випробувань безпосе-
редньо під час тренувального процесу після попереднього знижен-
ня тренувального навантаження. Через тиждень юні спортсмени
запрошувалися до лабораторії, де вони піддавалися випробуванням
за психофізіологічними та медико-біологічними методиками.
Обстеження починалося з антропометричних вимірювань, потім
проводилися випробування за психофізіологічними та медико-біо-
логічними методиками. Обстеження відбувалося у стандартних
умовах в один і той же час, з постійною, як черговістю осіб так і
тривалістю однієї процедури, що дорівнювала 1,5 години. 

В ході досліджень вивчався взаємозв’язок параметрів рухової
функції зі спеціальною працездатністю юних спортсменів. 

Результати досліджень указують на те, що показники рухової
функції різним чином пов’язані зі спеціальною працездатністю. 

Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про те, що компоненти
рухової функції у 9 річних легкоатлетів пов’язані з працездатністю
в спеціальних тестах по різному. Величина коефіцієнтів кореляції
коливається від 0,05 до 0,81. 

Отримані результати за показниками здібностей, функціональ-
ної системи енергозабезпечення і специфічних психофізіологічних
можливостей свідчать про те, що у спортсменів 9 років найбільш
тісно пов’язані з працездатністю в спеціальних тестах показники
функціональної системи енергозабезпечення (рис. 3), зокрема ті,
що характеризують її потужність: алактатна анаеробна потужність —
0,68; лактатна анаеробна потужність — 0,69; аеробна потужність —
0,81. Менш тісно пов’язані параметри, що характеризують економ-
ність і рухливість функціональної системи енергозабезпечення:
ЧСС у спокої — 0,22; час відновлення ЧСС до 120 уд. /хв. — 0,22. 

В групі морфофункціональних показників (рис. 1) більш тісний
взаємозв’язок спостерігається за показниками, що відображають
ваго-зростовий індекс — 0,50 та довжину тулуба — 0,040. 

Решта показників пов’язані з працездатністтю у тестах слабше
(зріст — 0,30; вага — 0,33; довжина ніг — 0,23; співвідношення
довжини ніг до довжини тулуба — 0,31; ОГК у спокої — 0,28;
екскурсія грудної клітки — 0,35). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХАТХА-ЙОГИ 
ЯК КОМПЛІМЕНТАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бідіний О. А. 
4 курс, група ЗЛ-41, напрям підготовки «Здоров’я людини»,

Хмельницький інститут соціальних технологій, 
Науковий керівник: Матвійчук В. М., старший викладач кафедри

здоров’я людини і фізичної реабілітації

Нинішнє століття ознаменоване численними досягненнями
науково-технічного прогресу. Однією з оздоровчих систем, що має
комплексний підхід та сприяє різнобічному вдосконаленню орга-
нізму людини, є хатха-йога — це стародавнє індійське вчення, яке
покликане зберегти й примножити фізичний потенціал тіла люди-
ни за допомогою виконання фізичних і дихальних вправ.
Враховуючи напружений графік занять студентів, їм варто 
дотримуватися особливого розпорядку дня й спеціального режиму
харчування, особливо в період занять йогою, тому що йога — 
це не тільки фізичні вправи, це комплексний підхід до організму
людини [1]. 

У практиці йоги фізичні вправи за санскритською мовою мають
назву — «асани». Існують основні правила освоєння асан: 1) послі-
довність, 2) систиматичність, 3) помірність. В асан є межа: не
можна виходити за поріг больового відчуття. При виникненні
неприємних відчуттів варто негайно припинити виконання вправи.
Слід виділяти на асани не більше 10–15 хвилин, потім тривалість
тренувань буде збільшуватися за рахунок нових вправ.
Оптимальний час занять — одна година на день. Фахівці з йоги
радять за одне заняття проробити всі частини тіла, зробити дихаль-
ні вправи й обов’язково наприкінці заняття виконати позу розслаб-
лення — шавасану [2]. Ця вправа на повне розслаблення повинна
тривати не менше 15 хвилин (якщо загальний час заняття стано-
вить одну годину). Не можна виключати її зі своїх занять. На думку
фахівців із йоги, шавасана — найважливіша асана, усі інші пози є
лише підготовкою до неї [3]. Якщо шавасана виконана неякісно,
ефект від усіх попередніх вправ буде знижений, у результаті можуть
з’явитися втома, роздратування, а задоволення від занять йогою не
відчуватиметься. На початковому етапі рекомендується вибирати
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не більше однієї-трьох вправ, що впливають на певну частину тіла,
та виконувати їх протягом 10 днів. Після закінчення цього часу
можна додати одну-три нові вправи [4]. Чергувати асани потрібно в
певній послідовності: спочатку вправи в положенні стоячи, потім —
сидячи й лежачи. За відсутності особливих указівок вправу варто
виконувати тільки один раз. Не слід виконувати вправу довше, ніж
зазначено в рекомендаціях. Щоб тренування приносили користь,
слід скласти схему занять з урахуванням усіх факторів, що мають
вплив на повсякденне життя. На першому етапі занять йогою зі
студентами-початківцями можна використати таку послідовність: 

1) дихальні вправи для активізації енергії; 
2) асани в положенні стоячи; 
3) асани в положенні сидячи й лежачи; 
4) перевернуті асани; 
5) пранаяма. 
Вправи хатха-йоги під час тренування впливають на кожну час-

тину тіла [5]. Розтягуючи й тонізуючи м’язи та суглоби, хребет і всю
кісткову систему, асани впливають не тільки на зовнішні частини
тіла, але й на внутрішні органи, залози та нервові закінчення, що
дуже важливо для молодого організму студента. Усуваючи фізичну
й пси- хічну напругу, вони звільняють значні запаси енергії. На сьо-
годні хатха-йога — це одна з найпо- ширеніших і найефективніших
оздоровчих систем для людей різного віку та особливо для сту-
дентської молоді. 

Література

1. Айенгар Г. Йога для женщин / Айенгар Г. — М. : Наука. Гл. ред.
восточной лит., 1992. — 272 с. 

2. Браун К. Йога. Общее руководство/Браун К. — М. : Кладезь–Букс,
2008. — 399 с. 

3. Вишнудэвананда С. Йога. Полное иллюстрированное руководство /–
М. : София, 2010. — 352 с. 

4. Дешикачар Т. К. В. Совершенствование индивидуальной практики
/– М. : ООО «София», 2011. — 272 с. 

5. Лаппа А. Йога: Традиция Единения /– СПб. : Экслибрис, 2003. — 448 с. 
6. Сафронов А. Г. Йога: физиология, психосоматика, биоэнергетика:

[монография] / Сафронов А. Г. — Харьков : ФЛП Коваленко А. В.,
2008. — 256 с. 



21

здоров’я людини Секція 10

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

Бобко С. С. 
V курс, група ФР-51/14-м, спеціальність «Фізична реабілітація»

Інститут соціальних технологій, к. тел. 0934933754
Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач. 

Усі системи людського організму можуть існувати і нормально
функціонувати тільки при певних умовах, які в живому організмі
підтримуються діяльністю багатьох систем, призначених забезпе-
чувати сталість внутрішнього середовища, тобто його гомеостаз.
Гомеостаз підтримують системи дихання, кровообігу, органи трав-
лення та виділення, а безпосередньо внутрішнім середовищем
організму є кров, лімфа та між тканинна рідина. Кров виконує цілу
низку функцій, в тому числі дихальну (переніс газів); транспортну
(переніс води, продуктів живлення, енергоносіїв та продуктів роз-
паду); захисну (знищення хвороботворних мікроорганізмів, виве-
дення токсичних речовин, запобігання втрат крові); регулюючу
(переніс гормонів та ферментів) та терморегулюючу. В плані під-
тримки гомеостазу, кров забезпечує водно-сольовий, кислотно-
основний, енергетичний, пластичний, мінеральний і температур-
ний баланс в організмі. 

З віком відносна кількість крові на 1 кілограм маси тіла в орга-
нізмі дітей зменшується. В дітей до 1 року кількість крові відносно
всієї маси тіла становить до 14,7%, у віці 1–6 років — 10,9% і тільки
у 6-11 років встановлюється на рівні дорослих (7%). Таке явище
обумовлене потребами більш інтенсивного протікання обмінних
процесів в дитячому організмі. Загальний об’єм крові у дорослих
людей з масою тіла 70 кг становить 5-6 л. 

При перебуванні людини в стані спокою певна частина крові
(до40-50%) знаходиться в кров’яних депо (селезінці, печінці, в
клітчатці під шкірою і легенях) і не приймає активної участі у про-
цесах кровообігу. При підсиленні м’язової роботи, або при кровоте-
чах депонована кров переходить у кровоносне русло, збільшуючи
інтенсивність обмінних процесів або вирівнюючи кількість цирку-
люючої крові. 

До складу формених елементів належать: еритроцити, лейкоци-
ти та тромбоцити і майже всі вони утворюються у червоному кіс-
тковому мозку в результаті диференціації стволових клітин цього
мозку. Маса червоного мозку у новонародженої дитини становить
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90-95%, а у дорослих до 50% всієї мозкової субстанції кісток 
(у дорослих це складає до 1400 г, що відповідає масі печінки). У
дорослих людей частина червоного мозку перетворюється на жирову
тканину (жовтий кістковий мозок). Крім червоного кісткового
мозку, деякі формені елементи (лейкоцити, моноцити) утворюються
в лімфатичних вузлах, а у новонароджених дітей ще й у печінці. 

Для підтримки клітинного складу крові на потрібному рівні в
організмі дорослої людини з масою тіла 70 кг щодоби утворюється
2 трлн. еритроцитів, 450 млрд. нейтрофілів; 100 млрд. моноцитів,
750 млрд. тромбоцитів. Гемоглобін крові здатен не стійко приєдну-
вати до себе на рівні альвеол легень 2 молекули кисню (перетво-
рюючись на оксигемоглобін), та транспортувати кисень до клітин
організму, забезпечуючи цим життєдіяльність останніх (окислю-
вальні обмінні процеси). В обмін на кисень клітини віддають зайві
продукти своєї діяльності, в тому числі вуглекислий газ, який час-
тково поєднується з оновленим (віддавши кисень) гемоглобіном,
утворюючи карбогемоглобін (до 20%), або розчинюється у воді
плазми з утворенням вугільної кислоти (до 80% всього вуглекисло-
го газу). На рівні легень, вуглекислий газ виводиться зовні, а кисень
знову окислює гемоглобін і все повторюється. Обмін газів (кисню
та вуглекислого газу) між кров’ю, міжклітинною рідиною та аль-
веолами легень здійснюється за рахунок різного парціального
тиску відповідних газів в міжклітинній рідині та в порожнині аль-
веол і це відбувається шляхом дифузії газів. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
ЮНАЦЬКОГО ТА ЗРІЛОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

Бойко К. С. 
група ФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 
Науковий керівник: Христова Т. Є., д. б. н., профессор

Питання реабілітації хворих юнацького та зрілого віку з наслід-
ками церебрального паралічу в останні роки стає усе більш акту-
альним у зв’язку з високим медичним і соціальним значенням.
Традиційні методи, що несуть у собі загальноприйняті засоби реа-
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білітації, не можуть повною мірою задовольнити зростаючі вимоги
до ефективності результатів. При єдності комплексів реабілітації
хворих з церебральним паралічем необхідно розробляти для кожної
людини індивідуальний комплекс з урахуванням особливостей її
вегетативних можливостей, моторики й інтелекту [2]. 

За останні роки церебральний параліч став одним з найбільш
розповсюджених захворювань нервової системи. Ця недуга входить
у розряд невиліковних хвороб, але проведення своєчасної і пра-
вильної корекції ушкоджених систем організму є передумовою для
успішної побутової, навчальної, трудової і соціальної адаптації до
реальних умов життя, їхньої інтеграції в суспільстві [2]. 

Основними порушеннями при ЦП є множинні рухові розлади:
гіпертонус м’язів, розвиток контрактур, порушення координації
рухів, атрофія м’язів та інші, викликані важкими захворюваннями
ЦНС. Зниження обсягу та інтенсивності рухової діяльності людей з
наслідками церебрального паралічу призводить до зниження всіх
проявів життєдіяльності, неекономічності функціонування різних
систем організму, і перш за все серцево-судинної системи. В остан-
ні роки з метою підвищення ефективності процесу реабілітації хво-
рих юнацького та зрілого віку з наслідками церебрального паралічу
все більшого значення надають використанню систематичних
занять фізичною культурою, залученню інвалідів до активної спор-
тивної діяльності, що помітно розширює сфери життєдіяльності
інвалідів в суспільному житті [1]. 

Фізична реабілітація — це застосування з лікувальною і профі-
лактичною метою фізичних вправ і природних чинників у компл-
ексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працез-
датності хворих і інвалідів. Вона є невід’ємною складовою
частиною медичної реабілітації і застосовується в усіх її періодах та
етапах. Фізичну реабілітацію використовують у соціальній та про-
фесіональній реабілітації. Її засобами є лікувальна фізична культу-
ра, лікувальний масаж, фізіотерапія, механотерапія, працетерапія.
Призначення засобів фізичної реабілітації, послідовність застосу-
вання її форм і методів визначається характером перебігу захворю-
вання, загальним станом хворого, періодом та етапом реабілітації,
руховим режимом [1]. 

Нами було проведене експериментальне дослідження, метою
якого стало розроблення та апробація програми фізичної реабіліта-
ції для групи хворих юнацького та зрілого віку з наслідками цереб-
рального паралічу. 
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Застосування комплексу фізичної реабілітації та індивідуально-
го підходу до хворих даної категорії показало високу ефективність
запропонованих нами засобів, що підтверджується результатами
експерименту. 

Література
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ 
НА ФІЗИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
СТУДЕНТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ

МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Борисенко В. В. 
V курс, група ЗФР — 51–14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,
Науковий керівник: Крюкова О. В., викладач

Актуальність даної теми доказують наукові дослідження що
свідчать, про значне зниження рухової активності на фоні падіння
зацікавленості до уроків фізичної культури та негативного ставлен-
ня до фізичної культури взагалі. Для підвищення ефективності
впливу фізичного виховання на розвиток організму школярів,
оптимізації їхньої рухової активності вчені шукають нові підходи до
складання фізкультурно-оздоровчих програм. 

Здоров’я студента ґрунтується на основі генетичних факторів,
способу життя та екологічних умов. Але певною мірою воно зале-
жить також від свідомого ставлення студента до себе та навколиш-
нього середовища. 

При розробці програм з оздоровчого фітнесу зі студентами спе-
ціальної медичної групи треба враховувати , що для цієї групи
обмежені вправи на силу, швидкість, витривалість, значно зменше-
ні дистанції ходьби та бігу, бігу на лижах та ковзанах, стрибки
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пов’язані зі значним напруженням та вібрацією тулуба. Вона врахо-
вує стадію та динаміку патогенезу захворювань студентів даної групи. 

Освоєння програм дає можливість покращити самопочуття сту-
дентів і підготувати до переведення їх до підготовчої, а згодом, і до
основної медичної групи. Такий підхід, навіть при довготривалих
дисфункціях, дає можливість студентам познайомитися з основами
рухових умінь для формування професійних навичок в майбутньому. 

Фітнес (англ. Fitness — пристосованість, здатність до витривало-
сті) — це напрямок масової, спортивної й оздоровчої фізичної
культури, який спрямований на покращення загального стану
організму людини, його тренованість та здатність опиратись нега-
тивним впливам зовнішнього середовища шляхом виконання про-
стих та комплексних вправ в музичному супроводі чи у визначено-
му такті, допомагає в корекції форм та ваги тіла та дозволяє
закріпити досягнуті результати. 

Термін «фітнес» виник в Америці й дуже швидко увійшов в
інтернаціональну спортивну лексику та став широко використову-
ватися в Україні. У нашій країні інтерес до занять і й фітнесу при-
пав на кінець 80х років минулого століття й був пов’язаний із тим,
що фізична підготовка та здоров’я стали розглядатися як основа
особистого успіху, можливості бути красивим . 

Найбільш поширенішими видами фітнесу, які рекомендують
застосовувати на заняттях із студентами спеціальної медичної
групи є:

Бодіфлекс. Вправи спрямовані на розтягування і зміцнення
м’язів, але головною умовою виконання вправ є правильне дихан-
ня. Вправи допомагають ефективно боротися з жировими відкла-
деннями і сприяють хорошому самопочуттю . 

Каланетика. В основу покладені асани йоги і статичні наванта-
ження, які чергуються з розтяжкою м’язів. При цьому працюють
абсолютно всі м’язи тіла і великі, і маленькі, і поверхневі, і глубокі.
В результаті відбувається зміцнення м’язового каркаса, активізу-
ється обмін речовин, і, як наслідок, розщеплення жирів проходить
активніше. 

Пілатес,теж дуже популярний вид фітнесу, серед переваг перед
другими напрямками можна перерахувати, то, що він, не дає орга-
нізму ударного навантаження, і не викликає яких-небудь негатив-
них реакцій, а тому не має практично ніяких протипоказань.
Заняття пілатесом допомагають розвинути еластичність м’язів і
зв’язок, гнучкість суглобів, витривалість. 
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Фітбол, це система вправ, що виконуються за допомогою спеці-
альних надувних м’ячів. Даний вид фітнесу особливо підходить
тим, хто хоче розвинути гнучкість, скорегувати поставу, поліпшити
координацію і пластику рухів. Відмінно зміцнює м’язи преса,
спини, сідниць. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 7–9 РОКІВ 
ХВОРИХ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Буравльова Л. В. 
6 курс, ФР-61 група, спеціальність «Фізична реабілітація», 
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»

Науковий керівник: Коваленченко В. Ф., к. мед. н., доцент

Проблема бронхіальної астми нині стоїть надзвичайно гостро.
Частота цього захворювання з року в рік неухильно зростає.
Бронхіальна астма може розвиватися в будь-якому віці, однак най-
частіше вона починається в ранні роки життя. Вплив алергенів все-
редині приміщення є фактором ризику раннього виникнення алер-
гії. Оскільки сучасні діти більшу частину часу проводять в закритих
приміщеннях, на тлі загального зростання БА серед дітей спостері-
гається поширення гіперчутливості до внутрішньожитлових алер-
генів. 

Бронхіальна астма — це хронічне рецидивуюче захворювання з
переважною поразкою дихальних шляхів. Характеризується зміне-
ною реактивністю бронхів. Обов’язковою ознакою хвороби є напад
задухи і (або) астматичний статус. 

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про те, що
від 4 до 8% населення страждають бронхіальною астмою. У дитячій
популяції поширеність бронхіальної астми складає 5Ц10%.
Зв’язок астми з бронхіальною гіперреактивністю і атопією і їх
зв’язок із ступенем забруднення навколишнього середовища ука-
зують на можливу роль урбанізації і індустріалізації у виникненні
захворювання. Більш висока поширеність бронхіальної астми у
дітей характерна для екологічно неблагополучних промислових
районів. 

Розрізняють два основних періоди протікання бронхіальної аст -
ми — загострення (період нападів) та ремісія (період між нападами). 
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Мета дослідження полягає у розробці та виявленні ефективнос-
ті програми фізичної реабілітації дітей 7–9 років хворих на бронхі-
альну астму. 

Загальними задачами фізичної реабілітації дітей з бронхіальною
астмою є: підтримка ремісії хвороби; відновлення і поліпшення
ФЗД (функції зовнішнього дихання) і серцево-судинної системи,
психологічного статусу і працездатності хворих. 

У заняттях лікувальною фізичною культурою при захворюван-
нях органів дихання застосовуються загальнотонізуючі та спеціаль-
ні (у тому числі дихальні) вправи. 

Лікувальна гімнастика проводиться, як правило, після масажу, у
комплексі з дихальною. При бронхіальній астмі гімнастика сприяє
зменшенню спазму бронхів, допомагає хворому управляти дихан-
ням, активізує трофічні процеси в тканинах, укріплює організм,
зокрема дихальну мускулатуру, покращує адаптацію організму до
навантажень. 

Програма фізичної реабілітації дітей 7–9 років хворих на брон-
хіальну астму включала наступні компоненти: заняття лікувальною
гімнастикою, дихальною гімнастикою О. М. Стрельникової, дозо-
вану ходьбу, лікувальний масаж, фітотерапію. 

Використання дихальної гімнастики О. М. Стрельникової, яка
об’єднує дихальні і фізичні вправи, в лікуванні дітей 7–9 років хво-
рих на бронхіальну астму підвищує ефективність фізичної реабілі-
тації, що проводиться, супроводжується поліпшенням показників
фізичного здоров’я, а також зменшенням активності алергічного
запалення у дітей експериментальної групи. 

Аналіз результатів після проведення фізичної реабілітації,
дослідження показав, що у дітей експериментальної групи досто-
вірно покращились результати оцінювання дихальної системи та
прохідність дихальних шляхів. 

Література
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕРГОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ХВОРИХ НА ДЦП

Бухан Л. М. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 
Науковий керівник: Глєбова Н. Ю., викладач

Дитячий церебральний параліч — об’єднує безліч видів рухових
порушень. Церебральний параліч виникає через пошкодження чи
порушення розвитку мозку, що стався в період внутрішньоутробно-
го розвитку чи в ранньому віці. Залежно від локалізації поразки
мозку розрізняють спастичні, атоксичні і дискінетичні форми
церебрального паралічу. 

Основним клінічним симптомом ДЦП є порушення рухової
функції, що супроводжується затримкою розвитку та неправильним
розвитком статокінетичних рефлексів, патологією тонусу, парезами.
Крім порушень у центральній нервовій системі, виникають зміни у
нервових і м’язових волокнах, суглобах, зв’язках, хрящах. 

До основного симптому ДЦП — руховим розладам, у переважній
більшості випадків приєднуються порушення психіки, промови, зору,
слуху та інші. В окремих дітей спостерігається судомний синдром. 

Порушення рухових функцій, здобуті за роки життя, що не про-
гресують, здебільшого піддаються функціональному коригуванню.
Хоча моторні порушення в дітей із ДЦП становлять більшу частину
проблем, проте часто вони є головною проблемою [1,2]. 

У системі фізичної реабілітації дітей на ДЦП часто використо-
вують новітні технології, наприклад, метод — ерготерапія. 

Ерготерапія вивчає методи і засоби, спрямовані на відновлення
рухової активності людей з обмеженими можливостями.
Завданнями є: навчання пацієнта елементарних навичок самооб-
слуговування, навчання навичкам повсякденної активності, розви-
ток дрібної моторики. Реабілітація осіб з інвалідністю з урахуван-
ням ерготерапевтичних підходів проводиться в кілька етапів. 

Мета ерготерапії — досягнення максимальної автономності та
незалежності людьми з обмеженими можливостями. Основним
методом її є практичне виконання пацієнтами різноманітних
занять, пов’язаних з тим чи іншим видом діяльності [3]. 

Тому нами було проведене експериментальне дослідження,
метою якого стало розроблення методики ерготерапії для покра-
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щення стану організму дітей середньої ланки хворих на ДЦП. Перед
початком реабілітаційних заходів ми провили оцінку порушень
функціонального стану дітей. За допомогою спеціальних методик,
тестів, тренажерів, що моделюють різні аспекти діяльності дитини.
На підставі проведеної оцінки ми визначили методи та план ерготе-
рапевтичних занять. Використана нами методика дає змогу прова-
дити динамічні спостереження та корекцію порушень в дітей із
ДЦП з оцінкою ефективності реалізованих корекційних програм. 

З допомогою даної методики нами доведено, що запропоновані
сучасні технології реабілітації дітей на церебральний параліч вия-
вилися ефективними, що підтверджено динамікою функціональ-
ного стану опорно-рухового апарату і часткового відновлення фун-
кції верхньої кінцівки: плеча, передпліччя і особливо кисті, яка є
незмінним учасником соціально значущих заходів по догляду за
собою, харчуванню та ін. 
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК
ВІКОМ 35-40 РОКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ОСТЕОХОНДРОЗ

ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Василенко М. В. 
6 курс, група ФР 51/14м, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій, кафедра реабілітації, 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., доцент. 

Остеохондроз займає перше місце по розповсюдженості серед
населення Землі. В нашій країні остеохондрозом хребта хворіють
приблизно 80% населення, 85 дорослих на протязі свого життя 
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відчували хоча б один раз біль у спині, з них 5% страждають щоріч-
но, а 70% хоча б один раз в житті внаслідок цього стали непрацез-
датні. 

Існує багато факторів які пояснюють початок розвитку дегене-
ративно- дистрофічного ураження хребта. Можна виділити наступ-
ні групи причин: малорухливий спосіб життя; інфекційні захворю-
вання; аномалії розвитку хребта; ревматоїдні хвороби; аутоімунні
порушення; травми та статичні порушення; інволюція кісткової
тканини; ендокринні захворювання; спадковість; зміни у м’язах;
важка фізична праця; психоемоційні стреси та депресії. 

Клінічні прояви дегенеративно-дистрофічних уражень попере-
кового відділу хребта різноманітні. Можна виділити як функціо-
нальні так і органічні зміни. Вони залежать від багатьох чинників:
від локалізації, від ступеня порушень, від фізичного розвитку хво-
рого, його віку. До теперішнього часу виділено безліч самостійних
неврологічних синдромів дегенеративно-дистрофічної поразки
поперекового відділу хребта. На функціональній стадії захворюван-
ня спостерігаються зміни в активній частині рухового апарату
(м’язах спини, печія, дискомфорт при зміні положення тіла, швид-
ку стомлюваність, фіксація робочих поз, виконання робочих і побу-
тових рухів посилюють ці відчуття). До функціональних змін можна
віднести і гострі болі у м’язах, викликані обмеженнями спинномоз-
кових нервів при різкому м’язовому скороченні. Об’єктивно при
пальпації відзначаються підвищений тонус м’язів, ділянки хвороб-
ливості, ущільнення, неможливість повного розслаблення. 

У традиційній медицині до реабілітаційних заходів підходять
комплексно: починаючи з організації лікувально-охоронного
режиму, і через мануальну і кінезотерапію, електролікування,
масаж, тракції — до елементів спорту і працетерапії. 

Головна мета відновлення у хворих з поперековими болями —
сприяти нормалізації тонусу м’язів спини, збільшення рухливості
хребта, створення «м’язового корсету» (як природного стабілізато-
ра), покращенню загального стану та відновлення працездатності. 

Залежно від гостроти клінічних проявів дегенеративно-дистро-
фічних уражень поперекового відділу хребта, виділяють 3 періоди
захворювання: гострий, підгострий і період клінічного видужуван-
ня (повного або неповного). 

Основна мета всіх лікувально-профілактичних заходів полягає
в зміцненні м’язово-зв’язкового апарату і створенні умов для його
функціонування. Перш за все, необхідно налагодити свій побут,
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правильно спланувати відпочинок, організувати трудові процеси
так, щоб усунути або понизити вплив виробничих чинників. 

Для попередження рецидивів захворювання необхідні: постійні
заняття фізкультурою, щоденна гімнастика з використанням спеці-
альних вправ для тулуба, навчання обґрунтованим прийомом
виробничих операцій, виключення впливу шкідливих виробничих
чинників (роботи в статично незручній позі). 

Фізична реабілітація при захворюванні дегенеративно-дистро-
фічного ураження поперекового відділу хребта є основним засобом
у комплексному лікуванні хворих та їх реабілітації. 
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Проблема фізичного виховання дітей дошкільного віку є одні-
єю з найбільш актуальних в загальній системі забезпечення фізич-
ного розвитку населення. Саме у дитячому виці вирішальну роль
фізичного становлення грає індивідуальний шлях, який забезпечу-
ється перш за все батьками. Особливості режиму дня, живлення,
водних процедур, засобів загартовування, фізичних вправ, періоду i
тривалості сну виступають основними засобами формування здо-
рового організму дитини. Серед фізичних вправ основними засоба-
ми є ходьба, бiг, використання різних варіантів дихальних вправ i
засобу загартування. Низька ефективність використовуваних засобів
загартування приводить до того, що в дошкільних установах спосте-
рігається високий рівень проявів гострих респіраторних захворю-
вань. Це захворювання є значущим соціально-економічним 
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чинником, оскільки вимагають істотних pecypciв охорони здоров’я
i стають основною причиною тимчасової непрацездатності батьків.
Отже, зміцнення здоров’я дитини у період розвитку функціональ-
них систем організму є особливо важливою проблемою, оскільки
саме в цей період життя закладаються загальні основи здоров’я. 

Мета дослідження полягає у розробці та виявленні ефективнос-
ті програми профілактики застудних хвороб у дітей віком від 3 до 5
років засобами фізичної реабілітації. 

Здоров’я — здатність протистояти діям інфекції, фізичних,
хімічних i психічних чинників навколишнього середовища. 

Сучасне визначення здоров’я базується на п’яти критеріях:
– адаптація — пристосованість до навколишнього середови-

ща — головний критерій здоров’я, бо останні, в якійсь мірі
похідні від нього;

– рівновага — організму з середовищем, функій у середині
організму i т. д. 

– благополуччя — стан душевного і фізичного спокою, викли-
каний оптимальним протіканням вcix життєвих процесів;

– гармонійність — баланс вcix функцій, що забезпечує опти-
мальне зростання i розвиток організму;

– здатність функцюнувати — головна складова «практичного»
розуміння здоров’я, що відображае ступінь узгодженості вcix
вищеперелічених параметрів для забезпечення високого
рівня біологічної i соціальної активності і працездатності. 

Загальними задачами фізичної реабілітації є: досягнення регре-
сії оборотних і стабілізації необоротних змін у легенях; відновлен-
ня і поліпшення функції зовнішнього дихання і серцево-судинної
системи, психологічного статусу і працездатності. Реалізація цих
задач може відрізнятися в залежності від нозологічної форми, особ-
ливостей і характеру перебігу захворювання, індивідуальних особ-
ливостей пацієнта, форми і ступеня ураження дихальної системи. 

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях органів дихання є
широке застосування спеціальних дихальних вправ. Вико ристо ву ють
вольове кероване статичне, динамічне і локалізоване дихання. Перше
втягує у роботу дихальні м’язи і сприяє нормалізації відношення вдих-
видих; друге поєднує дихання з рухами і підсилює вдих або видих; третє
підсилює дихальні рухи у визначеній ділянці грудної клітки і одночас-
но обмежує її в іншій частині. Хворих навчають довільної зміни часто-
ти, глибини і типу дихання, подовженого видиху, який може додатково
збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх сполучень. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
З УРАЖЕННЯМ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Вишневецька Г. В. 
група ФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 
Науковий керівник: Зеленковська С. М., ст. викладач

Актуальність проблеми реабілітації хворих з ураженням пери-
феричної нервової системи пояснюються великою частотою захво-
рюваності. Найчастіше захворювання периферичної нервової сис-
теми проявляються в поперековому відділі хребта, що обумовлено
максимальними навантаженнями на даний відділ при відносно
слаборозвинених зв’язках і м’язах. 

З метою пошуку найбільш ефективних методів лікування хво-
рих з проявами радикулярних порушень попереково-крижового
відділу хребта була розроблена та апробована програма фізичної
реабілітації яка включає поєднання методів мануальної терапії,
постізометричної релаксації та масажу з застосуванням електрофо-
резу з мумійо та рекомендаціями з питань дієтотерапії. 

Електрофорез мумійо — застосовувався у вигляді поздовжнього
або поперечного електрофорезу 4% — ного розчину в дистильова-
ній воді при силі струму від 5 до 20 мікроамперів. Сеанс тривав 15–
20 хвилин. Залежно від тяжкості поразки в курсі лікування прово-
дилося 8–15 сеансів. 

Застосування даного методу було обумовлене властивостями
мумійо. Дана речовина має протизапальну та загальнозміцнюючу
дію, відновлює пошкоджені нервові тканини, стимулючи регенера-
тивні процеси нервових волокон. Специфічна дія препарату обу-
мовлена комплексом біологічно активних речовин органічної і
неорганічної природи. Широкий контакт розчину мумійо під час
елетрофорезу з великою кількістю нервових стовбурів і судинних
сплетень тазової області забезпечує повноту і тривалість знеболю-
вального ефекту. 

Прийоми мануальної терапії направлені на фізіологічний меха-
нізм зниження м’язового гіпертонусу [2]. 

Постізометрична релаксація побудована на м’яких техніках
мануального впливу з метою збільшення рухливості хребта і сугло-
бів, відновлення еластичності м’язів і зв’язок [3]. Особливо ефек-
тивним є поєднання сеансів постізометричної релаксації з масажем. 
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Важливим елементом реабілітації є застосовування низько
вуглеводної та низько сольової дієти з мінімальним вмістом
жирного, смаженого, солоного, вживання свіжих фруктів, овочів,
молочних і злакових продуктів. 

Аналіз застосування даної реабілітаційної програми показав її
високу ефективність. Так в експериментальній групі значно покра-
щилися показники рухливості хребта. А саме: рухливість хребта в
поперековому відділі у пацієнтів експериментальної групи, що
проходили реабілітацію за даною програмою, збільшилася на 58%,
тоді як у пацієнтів контрольної групи — на 21%. 

Динаміка зниження больових відчуттів (інтенсивності болю)
теж була вищою у пацієнтів експериментальної групи — 67% проти
30%. 

Покращилися і сухожильні рефлекси у пацієнтів експеримен-
тальної групи на 85% , контрольної на 60%. 

Суттєвий вплив розроблена програма мала і на показники якос-
ті життя досліджуваних. Ці дані хоч і носять суб’єктивний характер
так як є результатом опитування пацієнтів [1], а не функціональних
досліджень, але мають велике значення при визначенні ефектив-
ності процесу реабілітації. Як показали результати опитування,
після реабілітації у пацієнтів експериментальної групи спостеріга-
лося значне зменшення впливу болю у спині на різні сфери їх жит-
тєдіяльності. Загальний показник динаміки якості життя пацієнтів
експериментальної групи склав 63%, контрольної — 47%. 

Отже, комплексна фізична реабілітація пацієнтів експеримен-
тальної групи дозволила суттєво знизити больові відчуття, підви-
щити рухливість у поперековому відділі та радикально поліпшити
якість життя. 
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САМООЦІНКА РІВНЯ ЗДОРОВ’Я, 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ,ТА СПРИЯТЛИВОСТІ

УМОВ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ МІСЬКІЙ ШКОЛІ 
В УЧНІВ ЗОШ І ГІМНАЗІЙ

Гурковський О. М. 
Аспірант, спеціальність «Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення», Луцький інститут розвитку людини, 
Науковий керівник: Чижик В. В., к. б. н., доцент 

Проведено комплексне медико-соціальне обстеження учнів
5–11-х класів у м. Луцьку. Як контрольну групу розглядали учнів
школи № 20 м. Луцька, що навчаються по звичайній програмі, і
гімназистів при традиційній (2 уроки на тиждень) організації уроків
фізичного виховання (гімназія 4) та при експериментальному
режимі навчання (гімназія 21). Останній передбачав організацію
занять у вигляді пар (спарених подвійних уроків по аналогії з вузів-
ськими), при цьому в учнів було лише одне двохгодинне заняття на
тиждень з фізичного виховання. Усі діти навчалися в першу зміну.
В дослідженнях взяли участь 1219 осіб, з них 243 хлопців і 232 дів-
чат 5-11 класів, які навчаються у ЗОШ № 20, 169 хлопців і 182 дів-
чат 5-11 класів, які навчаються у гімназії № 4, 257 хлопців і 136 дів-
чат 5-11 класів, які навчаються у гімназії № 21. 

Усі школярі були проанкетовані з використанням спеціально
розробленої анкети «Медико-соціального обстеження учнів 5 — 11-
х класів». У наших дослідженнях рівень фізичної підготовленості і
стан здоров’я підлітки оцінювали самі, відповідаючи на питання
анкети: «Як ви оцінюєте свою фізичну підготовленість?», «Як ви
оцінюєте стан свого здоров’я?», „Чи ви вважаєте що ведете здоро-
вий спосіб життя?», „Ви вважаєте, що умови навчання в школі
сприятливі для збереження здоров’я?». Опитувані мали широкий
діапазон вибору відповідей і могли варіювати ними відповідно до
самооцінки. Після збору анкет була проведена статистична оброб-
ка матеріалу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів
абсолютної фізичної працездатності семикласників показав, що
найкращі показники фізичної працездатності мали школярі, які
навчаються в загальноосвітній школі та у гімназії з традиційною
організацією уроків фізичної культури. Цілком природно, що най-
вищий рівень фізичної працездатності відмічений саме в цих 
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групах. На нашу думку, це зумовлено більшою кількістю тренуваль-
них занять, а значить, і більш раціональним розподілом фізичних
навантажень протягом тижня. Встановлено, що школярі експери-
ментальної групи поступалися за рівнем фізичної працездатності
одноліткам з групи контролю. Слід відмітити, що достовірною була
різниця тільки між показниками у дівчаток та хлопчиків, які навча-
ються у експериментальному режимі, та контрольної групи з
загальноосвітньої школи (Р<0,05). При вивченні відносної фізич-
ної працездатності встановлено, що школярі, які навчаються в екс-
периментальних класах, достовірно відстають від своїх однолітків із
загальноосвітньої школи, та мають тенденцію до зниження показ-
ників відносної працездатності у порівнянні з гімназистами, які
займалися фізичною культурою за традиційною програмою фізич-
ного виховання. 

Вивчення навчальних навантажень школярів допоможе визна-
чити причини зниження фізичної працездатності та погіршення
функціонального стану, скоректувати навчальні програми і сфор-
мувати певну стратегію оптимізації рухової активності гімназистів. 

Оцінюючи стан свого здоров’я, проаналізували як «абсолютно
здоровий» лише 24,26% хлопчиків і 12,09% дівчаток 4 гімназії,
17,51% хлопчиків і 9,56% дівчаток 21 гімназії, тоді як учні кон-
трольної групи відповідно 32,10% хлопчиків і 25,26% дівчаток Ми
не зіставляли це з фактичними даними, тому що це виходило за
межі наших досліджень. Самооцінка стану здоров’я є суб’єктивним
показником, але почасти ґрунтується на об’єктивних показниках
захворюваності і встановленого діагнозу, який знають діти. 

Рівень своєї фізичної підготовленості як дуже високий оціню-
ють 8,33% 13-річних підлітків і 53,57% — як високий. На нашу
думку, це є завищена самооцінка у хлопців даного віку. Самооцінка
підлітків у 14 років така: 3,96% — дуже високий, 42,57% — високий,
20,79% — низький. 5% учнів 15-річного віку оцінюють як високий
рівень фізичної підготовленості, 45% — як високий, 22,5% — низь-
кий та 2,5% — дуже низький. 
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Університету «Україна»,

к. тел. (098) 285–86–92 
Науковий керівник: Крюкова О. В., викладач

Діабетична стопа — це найчастіше з хронічних ускладнень
діабету. Цей синдром, який у половині випадків закінчується
ампутацією однієї або обох ніг, виникає у 80% діабетиків через
15–20 років після початку хвороби. Приблизно третина
госпіталізацій хворих на діабет пов’язана саме з цим ускладненням.
Дві третини хворих на інсулінозалежний цукровий діабет (ЦД)
помирають від гангрени нижніх кінцівок [2]. 

До 20-х років проблема поразки нижніх кінцівок у хворих на
цукровий діабет практично не вивчалася у зв’язку з дуже короткою
тривалістю життя цієї категорії пацієнтів. 

У вітчизняній літературі перша згадка про особливості лі ку -
вання діабетичної гангрени зустрічається в працях А. В. Ви шневсь -
кого і В. І. Стручкова. У них обговорюються питання не тільки
особливостей оперативного втручання, а й необхідність адек ват -
ного метаболічного контролю як у до-, так і в післяопераційний
період. Термін діабетична стопа вперше ввів у вітчизняну літературу
А. П. Калінін у своїй монографії «Хірургічні захворювання у хворих
на цукровий діабет» [1]. 

Реабілітація хворих на ЦД з синдромом діабетичної стопи СДС
повинна бути ранньою, починатися на стаціонарному етапі і
ґрунтуватися на міждисциплінарному підході. Необхідно активне
включення до складу реабілітаційної бригади ортопедів, психоло-
гів, середнього медичного та технічного персоналу. Навчання
управлінню захворюванням є важливою ланкою в інтегральній
системі реабілітації хворих на ЦД [2]. 

Добрі результати дає застосування вправ Бюргера. У комплексі
вправ Бюргера спочатку піднімають ноги в ліжку під кутом 30 ° (на
подушку або спеціальне пристосування), щоб забезпечити хоро-
ший відтік крові з вен. 

здоров’я людини Секція 10



Потім пацієнт сідати на край ліжка і опускає ноги, щоб вени
знову добре наповнилися або навіть переповнилися. При цьому
можуть виникнути відчуття оніміння і незначні больові відчуття в
пальцях або по всій стопі. Потім пацієнт приймає строго горизон-
тальне положення. 

Весь цикл з трьох положень займає 10 хвилин (перше положен-
ня — 2 хвилини, друге — 3 хвилини, третє — 5 хвилин). Залежно від
вираженості ішемії тривалість першого і другого положень можна
скоротити, але тривалість всього циклу повинна бути 10 хвилин.
Протягом 30 хвилин цикл повторюється двічі, з перервою між цик-
лами в 10 хвилин. 

Комплекс вправ Бюргера, що займає 30 хвилин, виконують три
рази на добу. Пропонуються і інші комплекси гімнастичних вправ
для ніг

Отже, синдром діабетичної стопи це пізнє тяжке ускладнення
цукрового діабету, котре погано піддається лікуванню через
пошкодження всіх механізмів компенсації і регенерації постійним
підвищеним рівнем цукру у крові. Також, складність лікування діа-
бетичної стопи пов’язана зі значною віддаленістю нижніх кінцівок
від серця, що означає гірше кровозабезпечення, до того ж на ноги
припадає велика нагрузка, а на фоні нейропатії пацієнт може не
помітити пошкоджень кінцівки [1]. 

Таким чином, потрібно дотримуватись принципу «Легше попе-
редити, ніж лікувати. » тому, ми повинні більше уваги приділяти
профілактиці розвитку як синдрому діабетичної стопи так і розвит-
ку цукрового діабету вцілому, що значно зменшить кількість випад-
ків діабетичних ускладнень. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПНЕВМОНІЇ 
НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

Денисенко І. І. 
6 курс, група ФР — 51/14M, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій, кафедра реабілітації, 
к. тел. 093-702-86-65

Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. п. н., доцент

Пневмонія — запалення легенів, яке викликається мікробами,
вірусами, зниженням природного імунітету,ослаблення морганізму. 

Захворювання може протікати гостро і хронічно. Воно характе-
ризується високою температурою, болем на стороні поразки при
диханні, кашлем з мокротою, задишкою, загальним пригніченим
станом хворого. Хід крупозної пневмонії важче, оскільки па -
тологічний процес охоплює всю легеню, інтоксикація виражена
сильніше. 

Гостру пневмонію лікують комплексно. Хворим призначають
АБ та загальну місцеву терапію, а також фізичну реабілітацію, її
застосовують у лікарняний і після лікарняний періоди. 

Лікувальну фізкультуру призначають після спаду температури і
зменшенні запального процесу в легенях. Вона протипоказана при
інтоксикації, високій температурі, дихальної недостатності, тахі-
кардії (ЧСС понад 110 за хвилину). 

Завдання ЛФК: відновлення механізму дихання, поліпшення
легеневої вентиляції і виведення мокротиння, посилення кровообі-
гу і лімфо обігу, розсмоктуванню патологічного вогнища в них. 

У ліжковому режимі, який триває від 3 до 5 днів передбачаєть-
ся використання лікувальної гімнастики, самостійних занять 5–7
разів на день. Комплекси складаються з простих в прав малої
інтенсивності для рук, ніг, тулуба, з використанням дихальних
статичних та динамічних вправ з вихідних положень лежачи на
спині здоровій стороні. Кількість вправ 4–8, темп повільний,
амплітуда середня і повна. Максимальне збільшення ЧСС на 5–10
за хвилину. 

Лікувальна ходьба триває від 5 до 7 днів. Загальний час занять
ЛФК приблизно 2 год. 

Комплекси насичують спеціальними дихальними вправами:
нахили, повороти тулуба в сторони, обертання тулуба з різним
положенням рук. Додають вихідні положення, які покращують
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вентиляцію пошкоджених ділянок. Використовують вправи для
збільшення рухливості грудної клітки, звертають увагу на ритмічне
поглиблене дихання. Кількість повторень вправ 8–10, темп серед-
ній, амплітуда повна. Допускається збільшення ЧСС на 10–15 за хв.
Тривалість лікувальної гімнастики 18–25 хв. Вільний руховий
режим призначають на 10–12-й день. Дихальні вправи використо-
вують для нормалізації механізму дихання і відпочинку. У процесі
лікувальної ходьби рекомендуються коротко час ні прискорення.
ЧСС в заняттях з ЛФК не повинна перевищувати 100 уд/хв.
Тривалість занять лікувальною гімнастикою 25–30 хв. 

Лікувальний масаж призначають при всіх рухових режимах
лікарняного періоду реабілітації. Його завдання: активізація
діяльності дихальних м’язів, поліпшення вентиляції та сприяння
відкашлювання мокротиння; попередження тромбом болій; під-
вищення загального тонусу організму. Роблять масаж спини в
початковому положенні, лежачи на хворому боці, використову-
ють прогладжування і розтирання. Масажують нижні і верхні кін-
цівки, грудну клітку в положенні, лежачи на здоровому боці і
спині. 

Фізіотерапію призначають для антибактеріальної і протиза-
пальної дії, поліпшення дренажної функції бронхів, зменшення
інтоксикації, посилення крово- і лімфообігу, прискорення роз-
смоктування запального інфільтрату. Використовують інгаляції
антибіотиків і засобів, які сприяють розширенню бронхів, 
розрідженню слизу і відхаркуванню, медикаментозний електро-
форез. 

Лікувальну фізичну культуру призначають для повного віднов-
лення функцій органів дихання, попередження виникнення хро-
нічної пневмонії. ЛФК використовують відповідно до призначень
спочатку щадного а згодом тренірующе — рухового режиму.
Заняття рекомендують проводити на відкритому повітрі.
Навантаження слід поступово доводити до такої, яка властива здо-
ровій людині. 
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КОРЕКЦІЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
І ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ІЗ

ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Довгаль В. І. 
Аспірант, спеціальність «Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення», Луцький інститут розвитку людини, 
Науковий керівник: Чижик В. В., к. б. н., доцент

На формування фізичного стану школярів із затримкою психічно-
го розвитку впливає низка факторів: оточуюче середовище, інформа-
ційний, сімейне та шкільне виховання, матеріально-технічний cтан.
Особливості їх врахування у процесі залучення школярів із затримкою
психічного розвитку до занять фізичними вправами вивчені недостат-
ньо. Тому виникає необхідність в подальшому вивченні впливу зов-
нішніх факторів на мотиваційну сферу підлітків шкіл для дітей із
затримкою психічного розвитку і на основі цього внесення відповід-
них змін в навчально-виховний процес. Мета нашої роботи обґрунту-
вання системи корекції фізичного розвитку і працездатності у підліт-
ків із затримкою психічного розвитку засобами фізичної культури. 

У формувальному педагогічному експерименті брали участь 43
учні із ЗПР що навчались у 7 класах реабілітаційного центру «Надія»
м. Луцьк Волинської області. Після 8 місяців формувального експе-
рименту були проведені повторні дослідження фізичної працездат-
ності в експериментальній і контрольній групах підлітків із ЗПР. 

Підлітки, які ввійшли до експериментальної групи, крім двох з
половиною годин фізичної культури на тиждень, передбачених
комплексною шкільною програмою, займалися додатково на оздо-
ровчому заннятті з фізичної культури один раз на тиждень у післяу-
рочний час, у вільні від уроків фізкультури дні. Програма додатко-
вих тренувань експериментальної групи включала переважно
вправи на розвиток аеробних можливостей — тривалий малоінтен-
сивний біг, легкоатлетичні елементи, кросову та лижну підготовку,
спортивні та рухливі ігри. Тривалість аеробної роботи поступово
підвищувалася з 5 хв. на початку до 30 хв. У кінці навчального року.
Навантаження виконувалося при частоті пульсу 130–150 уд. ·хв–1.
Така робота забезпечує інтенсивність енергетичних процесів у підлітків
близько 50% МПК і належить до зони помірної інтенсивності, яку
рекомендують для розвитку витривалості у підлітків [Л. Є. Лю -
бомирський, 1989; В. І. Завацький, 1994]. До заняття, після 

здоров’я людини Секція 10



найбільш напруженої роботи і в кінці заняття учні організовано
самостійно контролювали пульс, потім підрахунок повторювався
через 5 хв. після закінчення уроку. Відповідно до отриманих таким
чином даних оперативно коригувалась індивідуальна інтенсивність
навантажень у процесі заняття. 

Результати формувального педагогічного експерименту підтвер-
дили припущення щодо ефективності експериментальної методики
оздоровчих занять для покращення фізичного стану із ЗПР школя-
рів. На нашу думку, ефективність експериментальної методики обу-
мовлена щонайменше двома причинами. Перша причина полягає у
врахуванні особливостей фізичного стану школярів із ЗПР. Зокрема,
було виявлено ті показники, які найбільшою мірою відстають у роз-
витку й потребують акцентованого педагогічного впливу та від яких
безпосередньо залежить рівень фізичної працездатності та здоров’я
школярів. Друга причина, на нашу думку, — це змістовне вивчення
інтересів із ЗПР школярів, їх мотивів та структури вільного часу. Це
було враховано під час створення експериментальної методики
оздоровчих занять. Встановлено, що за умови раціонального плану-
вання та проведення оздоровчих занять із фізичного виховання є
можливим підвищення загального рівня здоров’я і фізичних можли-
востей із ЗПР школярів. Реалізація методики фізичного виховання з
оздоровчим заняттям в комплексі дають змогу підвищити результа-
тивність педагогічного процесу, збільшити зацікавленість школярів
у заняттях фізичними вправами і, як наслідок, сприяти формуванню
в них оптимального фізичного стану. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІСЛЯ БУДЬ ЯКИХ ТРАВМ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ 

У БАСКЕТБОЛІ

Дудка О. Г. 
6курс, група ФР51/14, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
Науковий керівник: Шамич О. М., к. м. н., доцент

В баскетбол грає дві команди, кожна з яких складається з п’яти
гравців. Ціль гри — закинути максимальну кількість м’ячів в корзи-
ну суперника завадити іншій команді оволодіти м’ячем і закинути
його в корзину. 
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Найпоширеніші травми в баскетболі
Найчастіші види травм — розтягування, розриви, переломи сухо-

жиль і зв’язок, удари. Найчастіше травми трапляються на кісточках і
колінах. Кожен баскетболіст хоч би раз у своїй кар’єрі пережив розтя-
гування зв’язок гомілковостопного суглоба, травми колінного суглоба. 

Розтягування зв’язок гомілковостопного суглоба або вивих
ноги. Подібне ушкодження трапляється при невдалих стрибках,
коли стопа спортсмена підвертається всередину або назовні. У бас-
кетболі правильне положення стопи — п’ята вище за шкарпетку,
щоб пом’якшити удар при приземленні. Але саме це положення
робить стопу нестійкою і підвищує вірогідність отримання травми. 

При комплексному лікуванні захворювань колінних суглобів
обов’язково призначається оздоровча фізкультура, яка надає спри-
ятливу різносторонній вплив на організм, контролює венозний від-
тік, перешкоджає застою крові, нормалізує мікроциркуляцію і
попереджає дегенеративні зміни. При виборі необхідного комплек-
су вправ в першу чергу слід врахувати тяжкість і характер травми,
психічний стан хворого, а також ступінь його фізичної підготовки. 

При захворюваннях опорно-рухового апарату широко застосову-
ють такі фізіотерапевтичні методи, як магнітотерапія, УВЧ і ультраз-
вук. Ці процедури сприяють зменшенню набряку і зниженню больо-
вих відчуттів. Також в реабілітаційних цілях можуть призначатися
лазеротерапія, м’язова електростимуляція, а також фонофорез із
застосуванням різних лікарських препаратів. Крім того, використову-
ється мануальна терапія, що дозволяє зміцнити м’язи і скоригувати
дисбаланс, який виникає після тривалого знерухомлення кінцівки. 

Травми ліктьового суглоба діляться на удари, переломи і виви-
хи. До внутрішньосуглобових ушкоджень ліктьового суглоба нале-
жать переломи дистального кінця плечової кістки (виростків,
головчатого піднесення) і проксимальних епіфізів кісток перед-
пліччя (голівки і шийки променевої кістки, ліктьового і вінцевого
відростків ліктьової кістки). 

У перший період в заняття лікувальною фізкультурою включа-
ються рухи в суглобах ушкодженої руки, вільних від гіпсу, ідеомо-
торні вправи, скорочення м’язів під гіпсом. Необхідно якомога
більше користуватися хворою рукою при самообслуговуванні. 
У цей період під час занять кінцівку від іммобілізації звільняти не
можна. У другий період включаються спеціальні вправи для пошкод-
женого суглоба. Гіпс під час занять знімають. Хворий виконує різно-
манітні рухи пальцями і в лучезапястном суглобі, пронацию
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і супінація передпліччя, згинання та розгинання в ліктьовому сугло-
бі. При цьому важливо домагатися гарного розслаблення м’язів,
намагаючись, щоб вправи не викликали болю. З цією метою вправи
для пошкодженої руки бажано проводити в теплій воді (34–36 °С). 

Корисно також виконувати рухи в ліктьовому суглобі в полег-
шених умовах, поклавши, наприклад, передпліччя на стіл з глад-
кою поверхнею. Для зменшення тертя при рухах передпліччя вико-
ристовують невеликих розмірів платформу на колесах. Хороший
аналгезуючий ефект досягається застосуванням діадинамічних
струмів безпосередньо перед лікувальною гімнастикою. В кінці
заняття для закріплення функціонального результату доцільно
укласти хвору руку між мішечками е піском в положенні найбіль-
шого згинання та розгинання. Це забезпечує достатню натяг тка-
нин при розслаблених м’язах, що в кінцевому результаті сприяє
підвищенню еластичності періартікулярних тканин. 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
ІЗ АМПУТАЦІЙНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ КІНЦІВОК

Єльченко Н. В. 
V курс, група 51мФР14з, спеціальність «Здоров’я людини»,

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л. Б., к. пед. н., доцент

Ампутація кінцівки є важкою фізичною і психологічною втра-
тою для хворого і надзвичайно відповідальною та серйозною зада-
чею для фізичного реабілітолога. Вона супроводжується травмою
периферичних нервів з висхідною реакцією ЦНС, погіршує 
функціонування артеріальних і венозних судин з подразненням
периваскулярного симпатичного сплетіння, змінює точки фікса-
ції пересічених м’язів і відповідно характер пропріоцептивної
імпульсації, значно порушує статико-динамічний стереотип, що
несе в собі потенційну загрозу виникнення різного роду усклад-
нень [1]. 

Аналіз спеціальної літератури показав, що на сьогодні достатньо
глибоко вивчені питання етіології та патогенезу ампутації кінцівок,
діагностики і лікування цього захворювання [1]. Після ампутації у
запобіганні контрактури в випрямленому положенні кінцівку мобілі-
зують гіпсовою лонгеткою або шинами. Знімати лонгет слід після
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повного загоєння рани. Через 3 доби після операції призначають УВЧ-
терапію, а з 5-ї доби починають фантомно-імпульсну гімнастику. 

Завдання відновного лікування в ранньому післяопераційному
періоді (в середньому 3-4 дні): профілактика можливих післяопера-
ційних ускладнень; поліпшення крово- і лімфообігу в зоні операції
з метою стимуляції процесів регенерації; профілактика гіпотрофії
м’язів кукси і тугорухомості в суглобах вище ампутації; зменшення
больових відчуттів; зниження психоемоційних реакцій. 

На 3-й день після операції проводять корекцію кукси положен-
ням. З 4–5-го дня при задовільному загальному самопочутті хворо-
го переводять у вертикальне положення. У заняттях широко вико-
ристовують загально розвиваючі вправи, а також вправи,
спрямовані на поліпшення рівноваги та координації рухів. При
односторонній ампутації хворих навчають пересуванню за допомо-
гою милиць, при двосторонній — самостійного переходу в коляску
і пересуванню в ній. У міру зменшення болю, збільшення рухли-
вості в збереженому суглобі в заняття лікувальної гімнастики вклю-
чають вправи, спрямовані на зміцнення м’язів кукси [1]. 

Засоби ЛФК грають провідну роль як у формуванні кукси, так і
в підготовці її до протезування, у навчанні користування протезом.
З перших днів після операції в заняття лікувальної гімнастики
включають дихальні та загальнотонізуючі вправи, вправи для суг-
лобів і м’язів здорової кінцівки, ізометричні напруження м’язів, рух
кукси в полегшених умовах. 

Загальні завдання відновного лікування на всіх етапах навчання
пересуванню хворого: адаптація до протезу, зміцнення м’язів
кукси, тазового поясу; навчання управлінню протезом, тренування
координації рухів; зміцнення м’язів плечового пояса і верхніх кін-
цівок (користування милицями). 

Через 3-4 тижні, після операції починають тренування стояння
і ходьби на лікувально-тренувальному протезі, що полегшує пере-
хід до ходьбі на постійних протезах [2]. 

Отже, ампутація кінцівки є важкою фізичною і психологічною
втратою для хворого, який потребує тривалої фізичної реабілітації. 

Література
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синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок : дис. канд. мед. наук :
14.01.21 / Безсмертний Юрій Олексійович. — Вінниця, 2006. — 224 с. 
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література, 2005. — С. 203–219. 
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МАСАЖ ТА МОБІЛІЗАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
Загородня А. В. 

VI курс, група ФР-51/14м, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Університет «Україна», к. тел. 0(98) 301 34 34

Науковий керівник: Колядич О. І.

Остеохондроз хребта — це хронічне захворювання, при якому
відбуваються дегенеративні зміни хребців і знаходяться між ними
міжхребцевих дисків. В залежності від місця ураження хребта роз-
різняють: остеохондроз шийного відділу, остеохондроз грудного
відділу і остеохондроз поперекового відділу. 

У той чи іншій мірі остеохондроз хребта розвивається у всіх людей
у віці і є одним з процесів старіння організму. Раніше чи пізніше в між-
хребцевих дисках виникають атрофічні зміни, однак травми, захворю-
вання і різні перевантаження хребта сприяють більш раннього виник-
нення остеохондрозу. Найбільш часто зустрічається остеохондроз
шийного відділу та остеохондроз поперекового відділу хребта. 

Симптоми остеохондрозу хребта. Головним симптомом остео-
хондрозу хребта є біль. Біль може бути гострою з високою інтен-
сивністю, вона посилюється при найменшому русі в ураженому
сегменті і тому змушує пацієнта приймати вимушене положення.
Так при остеохондрозі шийного відділу хребта пацієнт тримає голо-
ву в найменш болючою позі і не може її повернути, при остеохон-
дрозі грудного відділу біль посилюється навіть при глибокому
диханні, а при остеохондрозі поперекового відділу пацієнтові
складно сідає, вставати і ходити. Такий больовий синдром харак-
терний для стиснення корінця спинномозкового нерва. 

Діагностика остеохондрозу хребта. Діагностику остеохондрозу
хребта проводить невролог або вертебролог. На початковому етапі
виробляють рентгенографії хребта в 2-х проекціях. При необхід-
ності можуть зробити зйомку окремого хребетного сегмента і зйом-
ку в додаткових проекціях. Для діагностики міжхребцевої грижі,
оцінки стану спинного мозку і виявлення ускладнень остеохондро-
зу застосовують магнітно-резонансну томографії (МРТ хребта). 

Прицільне дослідження ураженого міжхребцевого диска можли-
во за допомогою Дискографія. Електрофізіологічні дослідження
(викликані потенціали, електронейрографія, електроміографія)
застосовують для визначення ступеня та локалізації ураження нерво-
вих шляхів, спостереження за процесом їх відновлення в ході терапії. 

Лікування остеохондрозу хребта. У гострому періоді показаний
спокій в ураженому хребетно-руховому сегменті. З Цією метою при
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остеохондрозі шийного відділу хребта застосовують фіксацію за допо-
могою коміра Шанца, при остеохондрозі поперекового відділу —
постільний режим. Фіксація необхідна і при остеохондрозі шийно-
го відділу з нестабільністю хребетного сегмента. 

У медикаментозній терапії остеохондрозу застосовують несте-
роїдні протизапальні препарати (НПЗП): диклофенак, німесулід
(найз), лорноксикам (ксефокам), мелоксикам (Моваліс), кеторалак
(кеторол). При інтенсивно больовому синдромі показані анальге-
тики, наприклад, анальгетик центральної дії катадолон. Для зняття
м’язового напруження використовують міорелаксанти — мідокалм
(толперизону), сирдалуд (тизанідин). У Деяких випадках доцільно
призначення протисудомних препаратів — карбамазепін (финлеп-
син), габапентин (Тебантин) антидепресантів, середовища яких
перевагу віддають інгібіторів зворотного захоплення серотоніну
(Стимулотон, паксил). 

При виникненні корінцевого синдрому пацієнту показано
Стаціонарне лікування. Можливо локальне введення глюкокорти-
коїдів, протинабрякова терапія, застосування витягнення. 

У лікуванні остеохондрозу широко використовується фізіотера-
пія, рефлексотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. Застосування
мануальної терапії вимагає чіткого дотримання техніки її виконан-
ня та особливої обережності при лікуванні остеохондрозу шийного
відділу хребта. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ 
ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ

Заруденко А. Р. 
6 курс, група ФР-51/14, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Університет «Україна», к. тел. (063)-7229495
Науковий керівник: Архипов О. А., к. пед. н., доцент

Ішемічна хвороба серця — захворювання, яке об’єднує стено-
кардію, інфаркт міокарда та атеросклеротичний кардіосклероз.
Ішемічна хвороба серця, як правило, розвивається у літніх людей.
На внутрішніх оболонках артерій з’являються жирові відкладення,
струм крові утрудняється, розвивається стенокардія та ішемічна
хвороба серця. 
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Ішемічна хвороба серця є поширеним захворюванням , яке в
біль шості економічно розвинуних країн світу займає провідне
місце серед усіх причин захворюваності, смертності , тимчасової та
стійкої втрати працездатності . 

Лікувальну фізичну культуру застосовують на всіх етапах реа -
білітації. Вона безпосередньо позитивно впливає на функції серця 
і судин, їх морфологію. Систематичне фізичне навантаження
викликає низку змін, які зумовлюють підвищення величини спів-
відношення між постачанням і потребою міокарда у кисні. З одно-
го боку, це пов’язано зі зменшенням систолічного, з другого зі
збільшенням діастолічного індексу «тиск — час». При фізичному
тренуванні хворих на ІХС зростає хронотропний резерв серця,
збільшується ударний об’єм крові, підвищується перфузія міокар-
да, поліпшується мікроциркуляція. Внаслідок тривалих тренувань 
у хворих на ІХС доставка кисню збільшується від 15 до 56%. Отже,
зниження кисневої потреби відбувається за рахунок: зменшення
частоти серцевих скорочень, зниження рівня АТ, зменшення вели-
чини «подвійного добутку»; зниження кінцевого діастолічного
тиску в порожнинах серця; переваги холінергічних механізмів регу-
ляції; розвитку «регульованої гіподинамії» міокарда; збільшення
доставки кисню забезпечується за рахунок: розширення вінцевих
артерій під впливом метаболічного ацидозу; поліпшення коронар-
ного кровотоку внаслідок збільшення об’єму та швидкості цирку-
люючої крові; збільшення часу та тиску наповнення; збільшення
амплітуди швидкості скорочення і розслаблення кардіоміоцитів;
підвищення резистентності міокарда до гіпоксії та ішемії за раху-
нок збільшення потужності апарату мітохондрій кардіоміоцитів;
удосконалення і підвищення рівня окислювально-відновних про-
цесів. Величина тренувальних навантажень залежить від фізичної
працездатності хворого, яку визначають тестуванням на велоерго-
метрі. 

Лікувальна гімнастика призначається, в середньому, на 4–5-й
день перебування у стаціонарі, при більш тяжкому перебігу хворо-
би на 7–10-й день. Методика лікувальної гімнастики повинна
передбачати спокійний темп виконання вправ, помірну кількість
повторень кожної вправи, чергування фізичного навантаження 
з паузами відпочинку, гімнастичних та дихальних відповідно. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ПІЛАТЕСА З ПРОГРАМОЮ ЛФК ПРИ ГІПЕРТОНІЇ 

У ЖІНОК НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Зінухова М. П. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій,
Науковий керівник: Глєбова Н. Ю., викладач

Гіпертонічна хвороба — це хронічне захворювання, що вражає
різні системи організму, яке характеризується підвищенням артері-
ального тиску вище норми, найбільш поширене захворювання сер-
цево-судинної системи. Встановлено, що ті, хто страждає на гіпер-
тонічну хворобу становлять 15–20% дорослого населення [3]. 

Гіпертонічна хвороба виявляє неухильну тенденцію до зростан-
ня і зв’язано це насамперед з тим, що гіпертонічна хвороба — це
хвороба цивілізації, її негативних сторін (зокрема, інформаційного
буму, збільшеного темпу життя, гіпокінезії). 

Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі має великий
арсенал засобів активного впливу на функціональні системи орга-
нізму хворих: ЛФК, трудотерапія, лікувальний масаж, фізіотерапія.
Своєчасні заходи адекватної активізації хворих за допомогою дозо-
ваних фізичних навантажень, які впливають на серцево-судинну,
дихальну систему, сприяють тренуванні і зміцненню органів кро-
вообігу, що в свою чергу сприяє підвищенню толерантності до
фізичного навантаження, і тим самим відновлює фізичну працез-
датність хворих на гіпертонічну хворобу[1,5]. 

У зв’язку з великою поширеністю гіпертонічної хвороби вини-
кає необхідність постійного вдосконалення засобів, форм, методів
і методик лікувальної фізичної культури та лікувального масажу, що
і зумовило вибір даної теми дослідження. 

Фізичні вправи займають одне з найважливіших місць серед
немедикаментозних методів лікування та реабілітації гіпертонічної
хвороби. При регулярних заняттях фізичними вправами відбува-
ється зниження артеріального тиску, зменшення ЧСС, збільшують-
ся сила і продуктивність серцевого м’яза. 

Під впливом циклу тренувальних навантажень настає узгод-
ження величин серцевого викиду і судинного опору кровотоку, яке
лежить в основі нормалізації артеріального тиску при гіпертонічної
хвороби [4]. 

здоров’я людини Секція 10
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Під нашим спостереженням перебувало 42 жінки, молодого
віку (21–30 років) з діагнозом: гіпертонічна хвороба I стадії. Вони
були довільно розділені на дві групи: контрольну і основну.
Основна група займалась по програмі фізичної реабілітації з вико-
ристанням оздоровчої методики «Пілатес». Заняття проводились
кожен день впродовж 28 днів. 

Під впливом даної програми відбулося достовірне зниження
показників частоти серцевих скорочень, систолічного і діастоліч-
ного тиску, поліпшення реакції серцево-судинної системи на фун-
кціональну пробу Мартіне-Кушелевського, покращився стан
дихальної та нервової системи, про що в першу чергу свідчать
показники гіпоксичних проб, спірометрії, кліно- і ортостатичної
проб і проби Ромберга-Дешин. 

Таким чином, пропонована нами програма комплексної фізич-
ної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу I стадії з викорис-
танням методики «Пілатес» є ефективною і дозволяє прискорити
відновлювальний процес в організмі хворого. 
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Ця хвороба широко розповсюджена і настільки небезпечна, що
входить у п’ятірку тих видів патології, які призводять до втрати пра-
цездатності чи інвалідності, її не виявляють лише у грудних дітей. 
У Росії виявлено 25 млн. хворих, а в Україні майже 12 млн.
(0,3–0,6% із них стають інвалідами). Остеохондроз (від osteon — кіс-
тка, сhondros — хрящ) — захворювання запальної або незапальної
етіології хрящової частини кісток, що супроводжується мінераліза-
цією хрящів. Інша назва — дегенеративно-дистрофічний вертебро-
генний процес. 

Слід зазначити, що остеохондроз значно «помолодшав», зараз
зустрічається багато людей молодших 40 років, які хворіють на
нього. В основі остеохондрозу лежать зміни в міжхребцевих дисках.
При цьому диски деформуються, розшаровуються з наступним
залученням до патологічного процесу тіл суміжних хребців, між-
хребцевих суглобів і зв’язків. 

Перебіг захворювання характеризується чотирма стадіями і
поділяється на шийний, грудний і попереково-крижовий. Шийний
остеохондроз супроводжується болем в ділянці шиї, потилиці, пле-
чей, лопаток, інколи віддає в руку, буває оніміння рук уночі, дра-
тівливість, депресія, реакція на зміну погоди, тиску, біль у ділянці
серця, що нагадує стенокардію. Грудний остеохондроз проявляєть-
ся болем у ділянці серця, за грудиною, поміж лопатками.
Попереково-крижовий остеохондроз характеризується болем, про-
стрілами в попереку, люмбаго (гострий біль у попереку), онімінням
ніг, судорогами в литкових м’язах. При всіх формах остеохондрозу
спостерігається головний біль, озноб або жар, перепади кров’яного
тиску, підвищена втомленість. 

Інколи разом з остеохондрозом розвивається деформуючий
спондильоз (від spondylos — хребець). При цьому переродження
міжхребцевого диска починається не з ядра, а з фіброзного кільця,
волокна якого збільшуються та виходять за межі хребця, досягаючи



передньої подовжньої зв’язки хребта, травмуючи її. Ця зв’язка від-
шаровується та мінералізується, тобто з неї виникають кісткові
утворення. Хвороба розвивається поступово, виникають стійка
біль, скутість рухів, поперековий лордоз, а в подальшому повна
втрата рухливості хребта. 

Біль у попереку може бути викликаний також і остеопорозом
хребців, які стають тонкі та руйнуються, особливо при дефіциті 
в організмі кальцію та міді. Практика свідчить, що остеохондроз —
це захворювання, яке можливо попередити або віддалити на більш
старший вік, якщо дотримуватись раціонального рухливого режи-
му з раннього віку. Основними стратегічними напрямками оздо-
ровлення хребта є: спеціальна рухлива активність;корекція пове-
дінки з урахуванням принципів безпеки щодо хребта; здоровий
спосіб життя. Спеціальна рухлива активність передбачає кілька
видів вправ, в основу яких входять вправи із вихідних положень
лежачи на спині, животі, боці. В комплекс вправ, окрім спеціаль-
них вправ, включаються дихальні, що релаксують м’язи спини
людини, хворої на остеохондроз. 

До основних засобів профілактики і лікування остеохондрозу 
в процесі фізичної реабілітації є лікувальний масаж, лікувальна гім-
настика і фізіотерапія. Лікувальний масаж застосовується для
релаксації м’язів спини, покращення загального і локального
крово- і лімфо обігу, поліпшення загального самопочуття людини.
Спеціальна рухлива активність передбачає кілька видів вправ, 
в основу яких входять вправи із вихідних положень лежачи на
спині, животі, боці. В комплекс вправ, окрім спеціальних вправ,
включаються дихальні, що релаксують м’язи спини людини, хворої
на остеохондроз. До основних методів фізіотерапії, що застосову-
ють при лікуванні остеохондрозу, належать магнітотерапія, УВЧ-
терапія, діадинамотерапія і ультразвукова терапія. Окрім названих
електроапаратів корисно застосовувати бальнеотерапевтичні 
засоби: пелоідотерапія, озокеритні аплікації, душ-масаж, душ
Щарко і т. д. 

Окрім основних засобів фізичної реабілітації при лікуванні
остеохондрозу застосовують механотерапію, праце терапію, дієто-
терапію, кінезіотерапію та ін. . Всі ці засоби підбираються індивіду-
ально, в залежності від віку людини, статі, виду ліяльності та стану
її організму з побічними захворюваннями. 
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Спостереження лікарів довели, що надто велика м’язова актив-
ність призводить до виснаження нервової системи, розвитку неба-
жаних, а згодом патологічних змін в організмі людини. Тому кожна
людина, яка займається фізичними вправами, мусить пам’ятати про
поступовість нарощування навантажень. Ніколи не можна поспіша-
ти стати здоровим. «Біг до інфаркту» — це реальна річ. Якщо ви до
цього часу не вмерли зі своїми хворобами і зі своїм черевцем, то
можете почекати з відновленням спортивної форми: поступовість,
поступовість і поступовість!» — писав М. М. Амосов. Фізичні наван-
таження, не дивлячись на загальний характер правил тренування і
рухового вдосконалення, для кожної людини повинні бути індиві-
дуальними. У зв’язку з цим важливу роль набуває самоконтроль за
станом організму і його реакціями на фізичні навантаження. 

Існують суб’єктивні та об’єктивні методи самоконтролю.
Суб’єктивні методи — це самоспостереження й контроль самопо-
чуття, апетиту, сну, фізичної та розумової працездатності, настрою,
адекватності реакційна побутові й виробничі ситуації. Кращий і
водночас достатньо точний показник відповідності навантаження
фізичній підготовці людини — це її самопочуття. Проте самопочут-
тя — поняття занадто широке, тому необхідно розглянути саме ті
його елементи, на які слід звертати увагу. 

Першим відчуттям людини, яка раніше ніколи не займалась
фізкультурою або мала велику перерву в заняттях, буде біль у
м’язах. Такий біль — явище нормальне, заняття при цьому слід про-
довжувати. Через декілька днів біль сам по собі зникне, але це
можна прискорити тепловими процедурами (ванна, душ, парна
лазня) та масажем або самомасажем. Слід зазначити, що коли
навантаження відповідає фізичній підготовці, то після тренування
має виникати таке відчуття, яке передається виразом «приємна
втома у м’язах». 

До найбільш доступних об’єктивних методів самоконтролю
належать — визначення динаміки зміни маси тіла, частоти серцевих
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скорочень, наслідків виконання ортостатичної проби, вимірюван-
ня артеріального тиску, життєвої ємності легень тощо. Для визна-
чення динаміки зміни маси тіла існує багато методів. Один із най-
простіших — за так званим масозростовим показником. Його
розраховують шляхом поділу значення маси тіла в грамах на вели-
чину зросту в сантиметрах. У середньому 1 см зросту має відповіда-
ти 400 г маси тіла, якщо цей показник перевищує 500 — це ознака
ожиріння, а якщо менший за 300 — це свідчить про недостатнє хар-
чування. 

За частотою серцевих скорочень оцінюють стан серцево-судин-
ної системи та реакцію організму на фізичне навантаження. У здо-
рового дорослого чоловіка пульс при стоянні дорівнює 60–80 
за 1 хв., при лежанні менше на 10-14. У жінок пульс є більшим 
у середньому на 10%. 

Ортостатична проба ґрунтується на вимірі різниці значення
пульсу в положенні стоячи та лежачи. Застосовувати її найзручніше
вранці, різниця не повинна перевищувати 10–14 разів за 1 хв.
Частота пульсу у спокої дозволяє зробити висновок про рівень
щоденної рухової активності. Найповільніший пульс у тих, хто зай-
мається вправами на витривалість, такими як біг на довгі дистанції,
ходіння на лижах, плавання тощо. 

Частота пульсу у цих людей є у середньому 50 за 1 хв., а в окре-
мих спортсменів навіть 35–40. Таким чином, зниження частоти
пульсу є вірною ознакою поліпшення тренованості. Контролюючи
навантаження за показниками пульсу, треба звертати увагу на дві
якісні його характеристики — наповнення та ритм. 

Нарешті, найважливіший показник відповідності навантажен-
ня стану людини та рівню її тренованості — це швидкість віднов-
лення пульсу після навантаження, тобто повернення частоти пуль-
су до рівня, який був у стані спокою. 

У практиці лікарського контролю існують спеціальні «дозовані»
навантаження. Наприклад, 20 присідань або 60 підстрибувань 
за 30 секунд. Сприятливою реакцією на таке навантаження вважа-
ється почастішання пульсу в межах 50–70% порівняно з вихідним
рівнем і відновлення його рівня протягом 2–3 хвилин. 

Показники самоконтролю дозволяють за динамікою результа-
тів фізичних вправ своєчасно виявити слабу підготовку в окремих
видах вправ і підготовленість взагалі. 
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Актуальність теми. Рівень фізичної активності впливає на
активність імунної системи. При гіподинамії знижується у 5–8
разів рівень її показників, особливо фагоцитарна активність лейко-
цитів, бактерицидна і лізоцимна активність крові. При чи нами
цього є сповільнення кровообігу та менше енергетичне забезпечен-
ня усіх клітин, як слизових оболонок та шкіри, що виконують фун-
кцію бар’єра для збудників захворювань, так і імунної системи, що
захоплюють та знищують мікроорганізми та шкідливі речовини. 

Систематичні заняття фізкультурою й спортом покращують
умови для створення гуморальних та клітинних факторів імунітету,
підвищують рівень функціонального стану Т- і В- систем лімфоци-
тів та синтез антитіл. Наприклад, під час спалаху грипу у спортсме-
нів захворювання реєструється у 11% випадків, а у нетренованих
людей — до 80%. 

Проте слід пам’ятати, що надмірне тренування, перевантажен-
ня знижують стійкість організму, тому що вичерпуються енергетич-
ні резерви та функціональні можливості забезпечення їхнього
швидкого відновлення. 

Мета дослідження — визначити ефективність впливу вправ на
організм людини, як засобу загартування в процесі оздоровлення. 

Завданнями дослідження є: 1) проаналізувати проблему, причи-
ни виникнення і наслідки гіподинамії; 2) визначити мету і вплив
даного засобу оздоровлення людини; 3) виділити найефективні-
ший засіб оздоровлення. 

Метод дослідження — теоретичний аналіз літературних джерел. 
Об’єкт дослідження — процес оздоровлення людини за допомо-

гою виконання фізичних вправ. 
Предмет дослідження — фізичні вправи, як засіб оздоровлення

організму людини. 
Результати роботи. Загартовування — це система тренування

вироблених протягом еволюції механізмів пристосування до добо-
вих, сезонних, періодичних або раптових змін температури, 
освітлення, магнітного поля, інших природних факторів. Завдяки
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цим механізмам зміни зовнішнього середовища не викликають 
у людини таких суттєвих відхилень фізіологічних процесів, які 
б могли завершитись захворюванням. 

Великого значення загартовуванню надавали такі відомі люди,
як О. В. Суворов, І. П. Павлов, П. І. Іванов, М. М. Амосов. 

У тілі людини розрізняють температуру теплового ядра, що 
є постійною, та температуру оболонки тіла, яка може коливатись 
у широких межах. Стабільна температура ядра необхідна для
постійного перебігу основних фізіологічних процесів у життєво
важливих частинах організму. Вона забезпечується фізичними й
хімічними механізмами терморегуляції. 

Фізичні вправи, як правило, супроводжуються дією на
організм природних факторів середовища — сонця, повітря і
води. Це основні фактори загартування. Під впливом фізич-
них вправ удосконалюються механізми терморегуляції. Між
рівнем розвитку аеробних можливостей організму й резис-
тентністю та витривалістю при фізичному тренуванні існує
пряма залежність. 

Таким чином, систематичне виконання фізичних вправ
забезпечує розвиток перехресної адаптації, тому що збільшу-
ється кількість мітохондрій, енергетичних резервів організ-
му, підвищується реактивність імунної системи, стійкість
слизових оболонок та шкіри до зміни температури навко-
лишнього середовища. Усе це зменшує кількість простудних
захворювань. 

Яким би не був вік людини, рухливість для неї завжди є корис-
ною, тоді як бездіяльність та нерухомість шкідливі та небезпечні.
Рух — обов’язкова умова нормальної життєдіяльності організму
людини. 

Відомі афоризми «рух — це життя», «рух — це застава здо-
ров’я», «Рух може часто замінити різні ліки, але ні одні ліки не
заміняють рух» відображають незаперечне значення рухливості
для розвитку та підтримки необхідних можливостей організму
кожної людини. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ НА ПРИКЛАДІ
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБ

Кириленко В. О. 
6 курс, група ФР51/14м, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій, кафедра реабілітації 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. п. н., доцент

Опорно-руховий апарат — сукупність структур, які утворюють
каркас тіла. Він виконує функції: надає форму організму, захищає
всі внутрішні органи, дає опору, а також можливість вільного пере-
міщення в просторі. Складовими частинами цієї системи 
є м’язи, сухожилля, суглоби, кістки і апоневрози. 

Основною причиною порушень опорно-рухового апарату 
є гіподинамія, тобто великий недолік фізичної (і в першу чергу
рухової) активності. 

Ендопротезування суглоба або артропластика — це хірургічна
операція, в ході якої зруйновані хворобою частини суглоба заміню-
ються штучними. Ці штучні частини називаються терміном ендоп-
ротез. Заміна патологічно змінених з’єднуючих суглобових повер-
хонь кісток новими призводить до купірування больового
синдрому, відновлення рухливості і функції кінцівки. 

Період післяопераційної реконвалесценції зазвичай складає 
12 місяців. За цей час при вдало виконаної операції та адекватному
руховому режимі у пацієнта практично повністю відновлюються
порушені раніше статико-локомоторна функції. Програма рухової
реабілітації хворих, що перенеслиендо протезування кульшового
суглоба, передбачає чотири періоди: передопераційна підготовка;
ранній післяопераційний період (до 10 днів); пізній післяоперацій-
ний період (від 10 днів до 3 місяців); віддалений або резидуальний
період (більше 3 місяців). Для кожного періоду розроблено свої зав-
дання і план лікування. 

Завдання передопераційного періоду. Навчання вправам дина-
мічного і статичного характеру, що дозволяє оптимізувати фун-
кцію дихання перед майбутнім наркозом. Ознайомлювальне
вивчення вправ, які будуть дані хворому в ранній після опе -
раційний період (руху в гомілковостопних, колінних, кульшових
суглобах; ізометричні напруження м’язів стегна, живота, сідниць).
Зміц нен ня м’язів нижньої кінцівки і рук, так як у піс ля -
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операційному періоді належить ходьба з рухомою опорою (ходун-
ки, милиці). Навчання техніці ходьби на милицях з опорою і без
опори на іпсилатеральний майбутньої операції кінцівку. Навчання
дозованому розподілу ваги тіла на «хвору» і «здорову» кінцівку з допо-
могою здвоєних ваг або стабілографа. Навчання техніці присідання,
сидіння, вставання з урахуванням особливостей післяопераційного
періоду. Пацієнту даються інструкції щодо особливостей рухового
режиму в ранньому післяопераційному періоді. Зокрема, звертається
увага на темп руху які йому не можна виконувати в цей час. 

Завдання раннього післяопераційного періоду профілактика
методами ЛФК можливих післяопераційних ускладнень з боку
дихальної та серцево-судинної систем. Активізація периферичного
кровообігу в нижніх кінцівках. Поліпшення емоційного стану хво-
рого. Поліпшення рухливості в штучному суглобі. Після операцій
на активізація хворого (навчання присідання, вставанням, ходьбі,
виконання гімнастичних вправ). 

Завдання пізнього відновлювального періоду зміцнення м’язів
обох нижніх кінцівок. Освоєння спуску і підйому по сходах.
Відновлення правильного стереотипу ходьби. 

Завдання віддаленого періоду. Подальше зміцнення м’язів ниж-
ніх кінцівок. Адаптація до повсякденного і робочої рухової актив-
ності. У більшості випадків реабілітація в умовах стаціонару необ-
хідна тільки в перші два періоду. Подальше лікування 
і спостереження цілком можливо у санаторно-курортних умовах
(ЛФК, механотерапія, електроміостимуляція). 

РЕАБІЛІТАЦІЯ АРТРОЗУ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
МІКРОРУХАМИ ЗА МЕТОДИКОЮ В. Д. ГІТТА

Кобро Н. О. 
V курс, група ЗФР — 51–14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Крюкова О. В., викладач

Артрози великих суглобів — тазостегнових, плечових, а також
колін — вважаються найбільш безнадійними захворюваннями
і однією з найбільш частих причин інвалідності [2]. 
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Артроз колінного суглоба або гонартроз займає перше місце за
частотою виникнення. Терапія артрозу колінного суглоба справа
трудомістка і тут потрібен комплексний підхід, а не тільки прийом
лікарських препаратів. Лікування повинно включати застосування
медикаментозних засобів мануального лікування, розвантаження
суглобів нижніх кінцівок, лікувально-діагностичних блокад, масажу,
бальнеотерапії, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування [2]. 

Один з наефективніших методів консервативної терапії гонар-
трозу є методика В. Д. Гітта. Мануальний терапевт Віталій
Дем’янович Гітт почав розробляти свою унікальну методику
лікування суглобів від таких захворювань як артроз і артрит ще в
80-х роках минулого століття [1]. 

В основі цієї методики — здатність суглоба засвоювати поживні
речовини з синовіальної рідини, тобто того мастила, яке дозволяє
частинам суглоба вільно рухатися. Якщо в суглобі йде запальний
процес, що супроводжується некрозом (руйнуванням) кісткової
тканини або, навпаки, розростанням кісткових відростків-остеофі-
тів, постійне, регулярне «харчування» суглоба допомагає зупинити
ці процеси, а то й повернути їх назад. А ось нерухомий, наприклад,
загіпсований суглоб, позбавлений трофіки, дуже швидко втрачає
свою функціональність [1]. 

Методика В. Д. Гітта складається з трьох складових: фізичних
вправи з мікрорухами, перкусійного масажу та малобілкової дієти.
Тільки комплексне поєднання цих складових призводить до добрих
результатів у відновній терапії гонартрозу. 

Вправи, що виконуються з дуже малою амплітудою, при
ненавантаженому суглобі, повільно і й розслабленими м’язами. Ці
вправи не тренують м’язи, які не навантажуються, але при цьому
добре живлять суглоби. Такі вправи при правильному виконанні не
викликають почуття втоми і їх можна робити годинами. Вправи
можна виконувати сидячи і лежачи. При деяких умовах і стоячи. 

Всі вправи обов’язково поєднуються з зовнішнім опра цю ван -
ням руками суглобів, суглобових сумок і сухожиль, виконуваної
в положенні пацієнта сидячи на стільці. Для цього і застосовується
перкусійний масаж — це ударний масаж, який активізує процеси,
що протікають в самому суглобі. 

Багаторічні спостереження привели В. Д. Гітта до ще одного
припущення — наше харчування теж впливає на стан суглобів. Він
припустив, що надмірний білок запускає аутоімунні процеси в
організмі, які ведуть до запалення і травматизації суглобів.



Виняток білка з раціону досить швидко веде до оздоровлення орга-
нізму, зниження рівня лейкоцитів, повороту назад ревматичних
процесів [1]. 

Таким чином, головний принцип, використаний при розробці
вправ за методикою В. Д. Гітта для лікування артрозу колінного
суглоба, заснований на тому, що для нормального функціонування
суглобового з’єднання, рух абсолютно необхідний. Але рух повинен
виконуватися з мінімальною амплітудою і інтенсивністю і без
навантаження, а ось за тривалістю — дуже довго, кілька годин в день. 

Література
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ВАГІТНА ЖІНКА ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Коваленко Олег
VI курс, група ФР-51, спеціальність «Фізична реабілітація»

Університет «Україна», к. тел. (093)7971287
Науковий керівник: Архіпов А. А., к. пед. н., доцент

Цукровий діабет визначається як порушення обміну речовин,
для якого характерна хронічна гіперглікемія з порушенням вугле-
водного, білкового та ліпідного обміну. Метаболічні зміни при цук-
ровому діабеті зумовлені порушенням транспорту глюкози до 
інсулінозалежних тканин та порушенням обміну речовин у кліти-
нах, а також негативним впливом надмірної кількості глюкози 
в крові на всі органи та системи. 

Вагітність — це стан тривалої фізіологічної адаптації організму
жінки, необхідний для задоволення потреб зростаючого плоду.
Виразність даної адаптації дещо перевищує потреби плоду і це
дозволяє створити значні резерви, що дозволяють переносити різні
стресові ситуації, зберігаючи розвиток вагітності й життєдіяльність
плоду. Перевищення функціональних можливостей організму
матері призводить до формування ознак патологічної вагітності, 
і це може закінчитися її перериванням. 
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Підвищення АД є ускладненням цукрового діабету, яке досить
часто зустрічається у медичній практиці. Ретельний контроль АД до
й під час вагітності, правильно підібрана гіпотензивна терапія зни-
жує ризик виникнення й прогресування діабетичної нефропатії,
ретинопатії, серцево-судинних захворювань під час вагітності, роз-
витку токсикозу. 

Гестаційний цукровий діабет (ГЦД) — це транзиторне пору-
шення толерантності до глюкози різного ступеня важкості з пер-
шим проявом під час вагітності. Він розвивається, як правило, при
строках вагітності 24–28 тижнів і припиняється з її завершенням. 

Підготовка вагітних до пологів за допомогою засобів лікуваль-
но-фізичної культури (далі-ЛФК) має багатовікову історію.
Позитивний вплив фізичних вправ на протікання вагітності, поло-
гів і післяпологового періоду загальновизнаний. 

Загальні завдання ЛФК при вагітності: 
– поліпшення загального обміну речовин; 
– укріплення м’язів черевного пресу, спини, дна тазу, нижніх

кінцівок; 
– збереження рухливості тазостегнових та інших суглобів;
– навчання вагітної правильному диханню та довільному роз-

слабленню м’язів; 
– поліпшення роботи серцево-судинної системи, легень,

кишечнику; 
– активізація кровообігу й усунення застійних явищ у малому

тазі й нижніх кінцівках; 
– забезпечення достатнього насичення киснем артеріальної

крові матері й плоду; 
– психомоторна підготовка до пологів [16, с. 29]. 
При заняттях з вагітними можна використовувати практично

всі засоби ЛФК: фізичні вправи (гімнастичні, спортивно-приклад-
ні вправи, ігри), аутогенне тренування й масаж; елементи загарто-
вування із залученням природних факторів (світло, повітря, вода);
регламентація режиму дня — забезпечення індивідуальних харчо-
вих потреб з урахуванням усіх особливостей, бажань до змін та
забезпечення збереження задоволення від споживання їжі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
У ЖІНОК 25–30 РОКІВ ХВОРИХ 

НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ 
ПО ГІПЕРТОНІЧНОМУ ТИПУ 

НА ДИСПАНСЕРНО ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ

Коломієць Л. П. 
6 курс, ФР-51/14м група, спеціальність «Фізична реабілітація»

Науковий керівник: Коваленченко В. Ф., к. мед. н., доцент, 

Нейроциркуляторна дистонія — захворювання, основними озна-
ками якого є нестійкість пульсу, артеріального тиску, кардіалгія,
вегетативні і психоемоційні розлади, порушення судинного тонусу,
низька толерантність до фізичних навантажень і стресових ситуацій
при доброякісній течії і хорошому прогнозі для життя. 

У даний час нейроциркуляторна дистонія зустрічаються дуже
часто, в загальній структурі серцево-судинних захворювань ця
патологія виявляється у 32–50% випадків. Нейроциркуляторна
дистонія зустрічається переважно у людей працездатного віку, тому
успішна фізична реабілітація цього захворювання має велике соці-
альне значення. І, не дивлячись на те, що інвалідність відмічена
лише у 6,4% хворих, часткова втрата працездатності завдає суттєво-
го збитку економіці країни у зв’язку з величезним поширенням
даної функціональної дисфункції організму. 

Багато в чому, на нашу думку, спроби лікування і реабілітації
пацієнтів, страждаючих на нейроциркуляторну дистонію по гіперто-
нічному типу були не успішними із-за недостатньої уваги до пору-
шень психоемоційного стану і акцентуванні вживаних засобів тільки
на показники вегетативного гомеостазу. У свою чергу це і визначило
значення розробки ефективної програми фізичної реабілітації
людей, страждаючих нейроциркуляторною дистонією по гіпертоніч-
ному типу, метою якої є не тільки нормалізація показників серцево-
судинної системи але і психоемоційного стану пацієнтів. 

Мета роботи полягає у розробці та виявленні ефективності про-
грами фізичної реабілітації для жінок 25–30 років хворих на нейро-
циркуляторну дистонію по гіпертонічному типу, які знаходяться на
диспансерно-поліклінічному етапі. 

Фізична реабілітація в гострому періоді проявів НЦЦ по гіпер-
тонічному типу проводитися індивідуальним способом. В основно-
му застосовуються вправи в положенні лежачи для дрібних м’язо-



63

здоров’я людини Секція 10

вих груп. 
Через 3-4 дні до цих вправ додаються і вправи в положенні

сидячи, вони повинні виконуватися плавно, без ривків, ритмічно.
Дихання довільне, без затримки. Темп виконання вправ спочатку
повільний, при покращанні адаптації організму до навантаження —
середній. Хворих корисно навчить прийомам самомасажу і довіль-
ного розслаблення скелетної мускулатури. Тривалість даного періо-
ду в середньому складає 10 днів. 

У гострому періоді проявів НЦД по гіпертонічному типу широ-
ко використовується масаж. Проте методика його має бути різною
в залежності от стану нервової системи і величини АТ. 

При збудженому стані і підвищенні тиску он повинен носить
розслаблюючий характер, тобто застосовують прийоми прогладжу-
вання, розтирання. 

При депресивному стані масаж повинен носити тонізуючий
характер (прийоми проводяться в швидкому темпі, застосовується
ударна вібрація та струшування). 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ 
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ

ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ

Колядич О. І., старший викладач
Семенов А. М., асистент

Білошицький С. В., асистент,
кафедрa здоров’я людини та фізичного виховання 

Інституту соціальних технологій. 

Здоров’я людини — конкретний, якісний стан людського орга-
нізму, що забезпечує досягнення їм своєї внутрішньої гармонії.
Гармонія же визначається внутрішніми і зовнішніми умовами (вік,
стать, професія, спадковість, географічні, економічні, виробничі
чинники та ін. ) і відображає подвійну — біологічну і соціальну —
природу людини. Тваринна здорова організація людини недостатня
для людини: для неї потрібне здоров’я людське. Для здорового
організму характерні гармонійність, повноцінність сукупності
фізичних і духовних здібностей, які має в своєму розпорядженні
жива особа людини. У біологічному сенсі здоров’я людини — це
властивість життя, гармонійна єдність обміну енергії та інформації



64

Секція 10 Сучасні технології зміцнення

між організмом і довкіллям; результат узгодженого перебігу обмін-
них процесів речовин у самому організмі, оптимальна життєдіяль-
ністі її органів і систем. 

Мета роботи — вивчити особливості використання лікувально-
відновлювального масажу для відновлення і зміцнення здоров’я та
гармонійного розвитку людини. 

Формування внутрішньої гармонії людини може проводитись
за допомогою науково-обгрунтованого лікувально-відновлюваль-
ного масажу, який запускає процеси саморегуляції, відновлює
енергетичний каркас людини та нормалізує роботу всіх органів і
систем організму. В процесі проведення масажу відбуваються вза-
ємні енергоінформаційні впливи спеціаліста з масажу на масажова-
ного і навпаки. Причому, для масажиста це є контакт з патологічно
зміненою енергетичною системою людини, тому він повинен вміти
захистити себе від шкідливого впливу енергоінформаційних струк-
тур людини. Ці знання стануть засобом збереження здоров’я, висо-
кої професійної і функціональної здатності масажиста. 

За допомогою масажу можна цілеспрямовано та ефективно від-
новлювати і зміцнювати здоров’я та формувати внутрішню
гармонію організму людини. Дія масажу спрямована, в першу
чергу, на гармонізацію функціонування нервово-м’язового апарату.
Конкретно це виражається в наступному:

1) Активізації біоенергетики м’язів; 
2) Поліпшенні обміну речовин в м’язах; 
3) Підвищенні утворення ацетілхоліну, що веде до прискорення

передачі нервового збудження на м’язові волокна; 
4) Підвищенні утворення гістаміну, що розширює судини м’язів; 
5) Підвищенні температури масажованих тканин, що веде до

прискорення ферментативних процесів і підвищення швид-
кості скорочення м’язів. 

Методика лікувально-відновного масажу спини має деякі
особливості проведення. Для використання спеціальної методики
лікувально-відновного масажу було введено прийняття почат -
кового положення лежачи для виконання прийомів масажу 
в області спини. Тривалість кожного сеансу — 30 хвилин, курс
масажу — 14 сеансів. Вихідне положенння людини — на животі,
руки вздовж тіла. Проводять різні прийоми масажу. При цьому
використовують активні й пасивні рухи в суглобах нижніх кінці-
вок. Інтенсивність виконання прийомів підбирається відповідно
загального стану і ступеню фізичного розвитку масажованого.



65

здоров’я людини Секція 10

Неприпустимі біль, утворення синців. Особлива увага приділя -
ється масажу паравертебральних зон крижових, поперекових 
і нижньогрудних сегментів, а також сідничних м’язів, ділянок
крижів, клубових кісток. Масажують паравертебральні зони всіх
спинномозкових сегментів від нижчого до вищого й рефлексо -
генні зони грудної клітки та ділянки таза. Виконують струшуван-
ня таза та масаж больових точок. Також масажують м’язи спини,
клубових кісток, реберних дуг, міжреберних проміжків і остистих
відростків. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИХАЛЬНОЇ
ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

ТА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ

Колядич О. І., старший викладач, 
Семенов А. М., асистент, 

Білошицький С. В., асистент,
кафедрa здоров’я людини та фізичного виховання 

Інституту соціальних технологій 

У фізіологічному сенсі поняття здоров’я зазвичай ототожню-
ється з поняттям «норма» і як спеціфічний стан означає відсутність
істотних відхилень від норми основних життєво важливих показни-
ків. Але через індивідуальні, вікові, статеві та інші відмінності між
людьми не існує загальної норми. Проте серед безлічі показників
існує і ряд таких, які мають однорідні значення у переважного
числа здорових людей і є своєрідною характеристикою. Вихід за
межі норми цих показників указує на порушення гомеостазу.
Поняття гомеостазу включає не тільки відому постійність різних
констант організму. У це поняття входять процеси адаптації і коор-
динації процесів, що забезпечують внутрішню гармонію організму
не тільки в нормі, але і за умов середовища, що змінилися. У орга-
нізмі як саморегульованій системі, що сама гармонізується виділя-
ються системи, що управляють і керовані, регулюючі механізми 
і регульовані параметри. Так у відповідь на зовнішні впливи орга-
нізм здійснює гармонізацію своїх внутрішніх фізіологічних проце-
сів, щоб найбільш важливі для забезпечення життєдіяльності
показники зберігали свою постійність. 
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Мета роботи — вивчити особливості використання дихальної
гімнастики для відновлення і зміцнення здоров’я та гармонійного
розвитку людини. 

Одна з головних причин багатьох патологічних станів — втрата
організмом здатності постійно підтримувати в артеріальній крові
вміст СO2 близький до норми. У здорових людей рівень вентиляції
легень (частота і глибина дихання) такий, що СO2 видаляється з
організму рівно в такій кількості, щоб його завжди залишалося в
артеріальній крові не менше 6%. По-справжньому здоровий орга-
нізм не допускає зниження вмісту СO2 менш цієї цифри і підви-
щення більше 6,5%. Виходить, що до кисневого голодування при-
зводить не малий вміст кисню, а недолік вуглекислого газу. Це
явище було відкрите російським фізіологом Б. Ф. Веріго ще в кінці
XVIII століття, а через 10 років підтверджено данцем Х. Бором, і
тому називається «Ефект Веріго-Бора». Вони встановили, що
засвоєння кисню організмом, що потрапляє в нього через легені
залежить від вмісту в організмі вуглекислого газу СO2. Чим більше
у крові СO2, тим більше O2 доходить до клітин і засвоюється ними.
Отже, природним вазоділататором, тобто речовиною, що розши-
рює кровоносні судини, є вуглекислий газ СO2, що знаходиться 
в крові. 

Дихальна гімнастика сприяє зниженню вимивання вуглекисло-
ти, із збільшенням концентрації якої до нормального рівня зніма-
ється спазм кровоносних судин, гармонізується окислювально-від-
новний процес в організмі. На підставі цього, Дуриманов Віталій
Костянтинович запропонував так зване ритмічне дихання. Він
стверджував, що проблем із здоров’ям не буде, якщо регулярно,
кілька разів на день, виконувати вправу, яку він назвав «ритмічне
дихання»: спокійний видих — пауза (3 секунди) при повному м’язо-
вому розслабленні — тут же «довидих» без напруги — знову пауза 
(3 секунди) при подальшому розслабленні — природний вдих.
Повторити цей дихальний цикл 5–6 разів, знаходячись в будь-
якому початковому положенні: лежачи, сидячи, стоячи, в русі.
Крім того, він звернув увагу на характер сміху, при якому ми види-
хаємо ривками, і розробив порціальне дихання, або дихання усту-
пами. Виконувати його дуже просто: 3-4 коротких активних види-
хи підряд, потім стільки ж коротких вдихів. Таким чином,
гіпокапніемія — постійний брак в крові вуглекислого газу СO2 —
пряма причина постійного ненормального звуженого стану (спаз-
му) артеріол і дрібних артерій. Відновлення здатності організму під-
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тримувати оптимальну концентрацію СO2 в крові дихальною гім-
настикою — це необхідна умова і ефективний спосіб формування
внутрішньої гармонії та зміцнення здоров’я людини. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРОВАНОЇ
ВОДИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ

ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ

Колядич О. І., старший викладач, 
Семенов А. М., асистент, 

Білошицький С. В., асистент,
кафедрa здоров’я людини та фізичного виховання 

Інституту соціальних технологій. 

Здоров’я людини — властивість її життя і потенціал творчос-
ті, стан повного фізичного, духовного і соціального благополуч-
чя — умови довголітньої творчої праці. Стан здорової людини
визначають як динамічний процес збереження і розвитку фізіо-
логічних, біологічних і психічних функцій, при оптимальній три-
валості активного творчого життя. Розглядаючи здоров’я людини
як її функціонального оптимуму, приймемо визначення
Авіценни, який вважав норму — станом, завдяки якому функції
органу, призначеного для їх виконання, виявляються гарманій-
ними. Оптимальність дій — це мінімізація загальної оцінної фун-
кції, оптимальний режим функціонування системи. Здоровий
організм забезпечує гармонійність функціонування своїх систем
при зміні навколишніх умов. Отже, під нормальний станом здо-
ров’я людини доцільно розуміти не стільки знаходження певних
показників в заданих діапазонах значень, відповідних середньос-
татистичним нормам, скільки збереження здатності так регулю-
вати свої параметри, щоб забезпечувати гармонізацію з середови-
щем в різних ситуаціях, а також збереження продуктивності
праці. 

Мета роботи — вивчити особливості використання структуро-
ваної води для відновлення і зміцнення здоров’я та гармонійного
розвитку людини. 

Особливості фізичних властивостей води і численні коротко-
живучі водневі зв’язки між сусідніми атомами водню і кисню 
в молекулі води створюють сприятливі можливості для утворення
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особливих структур-асоціатів (кластерів), що сприймають, зберіга-
ють і передають саму різну інформацію. Звичайна вода і структуро-
вана вода, що мають однаковий елементний склад, по впливу на
біологічні об’єкти, можуть надавати абсолютно різний вплив. Все
залежить від форми сполуки молекул в регулярну асоціативну
структуру, при якій з’являються властивості, які можуть позитивно
впливати на біологічні об’єкти. Вода структурується, тобто набу-
ває особливої регулярної структури при впливі багатьох структури-
руючих факторів, наприклад, при заморожуванні-відтаванні води
(вважається, що в такій воді зберігаються «крижані» кластери),
впливі постійного магнітного або електромагнітного поля, при
поляризації молекул води та ін. До числа факторів, що призводять
до зміни структури і властивостей води, відносяться різні випромі-
нювання і поля (електричні, магнітні, гравітаційні і, можливо, ряд
інших, ще не відомих, зокрема, пов’язаних з біоенергетичним
впливом людини), механічні дії (перемішування різної інтенсив-
ності, струшування, течія в різних режимах і т. д. ), а також їх всі-
лякі поєднання. Така структурована вода стає активною і несе нові
властивості. 

Для визначення кислотно-лужного стану вимірювався рН
бутильованої води, далі вона заливається у побутовий електроак-
тиватор АП-1, в кількості приблизно до 1200-1300 мл. Далі чекає-
мо 30 хв поки вода структурується, тобто відбувається електроліз.
Коли час електролізу завершився отримуємо 800-1000 мл католіту
«живої» та 200-300 мл аноліта «мертвої» води, далі переливаємо їх
у дві скляні ємності та вимірюємо рН «живої» води. Потім вимі-
рюємо рН слини приладом-вимірювачом PH-200. Потім приймає-
мо 800 мл води та через 20 хв вимірюємо рН слини. Щоденний
прийом «живої» води становив 800 мл. Отримані експерименталь-
ні дані заносимо до таблиць. Тобто, для відновлення оптимального
функціонування фізіологічних систем людини необхідно вживати
активовану структуровану воду у кількості 800-1000 мл на добу.
Структурувати воду необхідно електроактиватором в якому вста-
новлені електроди — два анода зі спеціальним хімічно стійким
покриттям і два катода. Для більш ефективного формування
внутрішньої гармонії функціональних систем і функцій та зміц-
нення здоров’я людини рекомендується вживати активовану
структуровану воду на протязі 20 днів. 
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МЕТОДИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ 

ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ

Кондратенко Р. Б.
V курс, група ФР-51/14М, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Університет «Україна», к. тел. (093)-6697584
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В.

У процесі росту організму з різних несприятливих причин
можуть виникати деформації хребта, ніг, стопи. Вони поділяються
на вродженні і набуті. Останні можуть бути наслідком травм,
інфекцій, уражень нервової системи, хвороб обміну речовин, пору-
шень статики на фоні гіподинамії. Нерідко деформації виникають
внаслідок поєднання декількох чинників. 

Основним функціональним стержнем тулуба є хребет. 
Порушення постави, що виникають в дитячому віці (сколіо-

зи,кіфози) можуть бути пов’язані з ростом. Постава дитини може
змінитися. Вона може покращитися в процесі спеціальних фізкуль-
турних занять і погіршитися при хронічних захворюваннях. 

На ріст, розвиток, зміцнення здоров’я і формування постави
впливають умови навколишнього середовища, тобто умови, у яких
розвивається дитина. 

Несприятливі фактори розвитку постави сильно впливають
на дітей у період їхнього бурхливого росту, в 6–7 років і в
12–15 років. 

Щоб уникнути порушення постави необхідно стежити за пра-
вильним розвитком у дитини статико-динамічних функцій почи-
наючи з молодшого ясельного віку: виховувати навички стояння 
і ходьби, зіставляючи строки навчання із загальним фізичним роз-
витком, і руховими можливостями дитини. Особливо порушує
поставу неправильна поза при письмі і читанні. 

В деяких випадках негативну дію на хребет мають фізичні впра-
ви, пов’язані з асиметричними рухами (бадмінтон, фехтування),
також посилені заняття акробатикою, художньою гімнас ти -
кою,боротьбою в ранньому шкільному віці. 

Корекції порушень опорно-рухового апарата, наступні: всес-
торонність впливу (комплекс вправ повинен охоплювати мож-
ливо більшу кількість м’язових груп і забезпечувати рівномірний
розвиток організму); поступовість збільшення навантаження з
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послідовним включенням в активну діяльність всіх основних
м’язових груп; наочність — для створення уявлення про пра-
вильну поставу; спрямованість кожної вправи на виховання
постави; доступність комплексу віковим і індивідуальним особ-
ливостям дитини; правильне дозування фізичних вправ шляхом
відповідному віку тривалості занять, вибору оптимальних вихід-
них положень, темпу, ритму, амплітуди рухів, чергування вправ 
і відпочинку. 

Для запобігання порушення необхідно, щоб у діти робили ран-
кову гімнастику, фізкультхвилинки, перерви між уроками, були
насичені фізичними вправами прикладного і ігрового характеру.
Якщо спостерігається порушення необхідні додаткові заняття фіз-
культурою зі спеціальною спрямованістю. 

При вертикальному положенні тіла особливо великий тиск
отримують стопи. Слабкість м’язів гомілки і стопи разом з пере-
вантаженням нижніх кінцівок, можуть повести до розвитку фун-
кціональної недостатності стоп. 

В усуненні функціональної недостатності стоп і зміцненні
зв’язково-м’язового апарата нижніх кінцівок особливу роль відіг-
рає фізична культура. Фізичні вправи повинні бути включені в ком-
плекси виробничої і ранкової гігієнічної гімнастики, а також 
в уроки фізкультури в школі. Також допоможе: плавання, ходьба на
лижах, лазіння по канату, ходьба по колоді. 

Для поліпшення загальних статико-динамічних можливостей
нижніх кінцівок необхідно призначати фізичні вправи, що зміц-
нюють м’язи, сухожилля яких, перекидаючись через гомілковос-
топний суглоб, зміцнюють його. Для вироблення прямого поло-
ження тіла при стоянні повинні бути застосовані вправи, що
поліпшують поставу. Для підвищення еластичності і міцності
зв’язок стопи корисна ходьба босоніж по пухкому ґрунту. Певний
вплив на функціональну здатність зв’язково-м’язового апарата
стоп має взуття. 

Всі основні методи профілактики взаємопов’язані між собою,
вони доповнюють вплив один одного. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТА НОВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО

ПОТЕНЦІАЛУ ЛЮДИНИ

Коржов Н. М. 
1 курс, Спеціальність «Програмна інженерія»,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науковий керівник: Моргун З. П., старший викладач

Однією з найактуальніших проблем сучасності є збереження та
зміцнення здоров’я людини. Однією із складових зміцнення здо-
ров’я, безумовно, залишається здоровий спосіб життя, а саме:
раціональне харчування, коректний режим дня, відмова від шкід-
ливих звичок та спорт. Здорового способу життя дотримуються
далеко не всі, і тому це також є великою проблемою суспільства. В
усіх аспектах здорового способу життя з’являються все нові і нові
методи досягнення оптимального здоров’я. Наприклад, що сто-
сується немало важливого пункту ЗСЖ — спорту, то існують різні
фітнес-центри, тренажерні зали та різноманітні спортивні секції з
сучасним технічним обладнанням та освіченими інструкторами,
які розробляють все оптимальніші методики тренувань. У сфері
харчування також на сьогоднішній день є багато лікарів-дієтологів,
які розробляють різноманітні дієти та раціони харчування 
для різних людей. 

Збереження і відновлення здоров’я людини прямо залежить
від рівня її культури та мотивації здорового способу життя.
Мотивація є основною проблемою молоді, щодо ЗСЖ. Адже коли
людина не хоче, або нездатна вести здоровий спосіб життя, вона
потрохи тягне за собою все суспільство. В Україні вже є певні
групи молоді, які ведуть ЗСЖ, і радять це іншим, але, щоб це
стало можливим на практиці, треба приймати рішення на рівні
законодавства. Цими питаннями мають займатись Міністерство
охорони здоров’я та Міністерство молоді та спорту. Дійсно,
міністри намагаються забезпечити в Україні сприятливі умови
для ЗСЖ, але, щиро кажучи, хотілось би побачити більш рішучих
дій від них. Як на мене, то почати слід з того, що ввести сухий
закон, накласти обмеження на виробництво спиртного та цига-
рок, а також виділяти більше коштів на лікарні, науково-дослід-
ницькі роботи у сфері медицини та на побудову спортивних май-
данчиків. 
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Також немало просунулась вперед і медицина. Багато того, що
раніше вважалось неможливим, на сьогодні є реальним. Наприклад
за допомогою 3D-принтерів можливе створення штучних органів,
які є точною копією справжніх. Також у Німеччині вже є передові
технології лікування ДЦП, які базуються на вживленні контроль-
ного чипу у головний мозок. В Україні, щодо лікування ДЦП, є два
найвідоміші центри: Центр Мартинюка в Києві та Міжнародний
центр реабілітації у Трускавці. Методика лікування у цих центрах
полягає у проведенні процедур, таких як масаж, рефлексотерапія,
ЛФК тощо. Але це не єдині методи лікування паралічів. Також 
у напрямі медицини робить немалий крок італійський хірург —
Серджіо Канаверо. Він вже працює над пересадкою голови. Він вже
проводив операцію на мавпі, але та прожила лише 9 днів через те,
що імунна система почала відторгати чужорідні органи. Проте
Серджіо Канаверо каже, що до 2017 року зможе подолати всі пере-
шкоди та провести подібну операцію над людиною. Єдине питан-
ня, яке лишається відкритим з цього приводу — це в якій країні
йому дозволять робити цю операцію, бо виникнуть етичні та релі-
гійні суперечності. Крім цього, вже починає з’являтись все більше
нової техніки, яка може якщо не вилікувати людей, так штучно
дати їм те, чого в них нема. Так вже винайдений апарат, який дозво-
ляє глухонімим обмінюватись повідомленнями. Також в Ізраїлі був
створений дихальний тестер, який може виявити рак легенів рані-
ше, ніж рентген. А в Америці розробили спеціальний лазер для слі-
пих, який їм дозволяє бачити. Але з розвитком медицини та пере-
дових технологій водночас з’являються нові види захворювань та
інших перешкод. Так, якщо основною проблемою середньовічної
медицини була чума та віспа, то зараз це рак та СНІД. На рахунок
передових технічних розробок, то всі чипи та імплантати і на сьо-
годнішній день мають ризик бути відторгнутими організмом. Проте
зараз, у час стрімкого розвитку технологій, не можна виключати те,
що через 100 років все настільки автоматизується, що буде можли-
вість перенести мозок людини в робота (в електронному вигляді),
адже на сьогоднішній день вчені активно вивчають природу голов-
ного мозку, і як тільки вони зможуть зрозуміти всі процеси в мозку
(не лише умовні та фізичні, а й психологічні), то для людства наста-
не нова ера. 

Як висновок із вищенаведеного, можна сказати те, що з кожним
роком з’являється все більше і більше нових методів зміцнення 
здоров’я, але одночасно з’являються й нові типи захворювань,
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проте технології розвиваються, і тому з часом все може кардиналь-
но змінитись. Про сучасні методики та технології можу сказати, що
вони вже далеко просунуті, але прогресу нема меж, тому з кожним
роком буде ще більше інновацій у цьому напрямку. Через важку
політичну і економічну ситуацію в Україні процес впровадження
нових технологій щодо зміцнення здоров’я та лікування дещо упо-
вільнюється, але буду сподіватись, що в майбутньому Україна подо-
лає кризу і зможе впроваджувати всі технології синхронно з біль-
шою частиною світу. 

ВПЛИВ ПРОГРАМИ З ЛФК НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Корнєва М. А. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Університету «Україна», тел. 0982858692

Науковий керівник: Глєбова Н. Ю., викладач

Цукровий діабет — це група ендокринних захворювань, що роз-
виваються внаслідок абсолютної або відносної нестачі гормону
інсуліну, внаслідок чого розвивається гіперглікемія — стійке зрос-
тання вмісту глюкози в крові. Захворювання характеризується хро-
нічним перебігом та порушенням всіх видів обміну речовин: вугле-
водного, жирового, білкового, мінерального та водно-сольового [5]. 

Це одне з найбільш поширених у світі хронічних захворювань.
Основними завданнями лікаря при реабілітації цукрового діабету є:
компенсація вуглеводного обміну, профілактика і лікування
ускладнень, нормалізація маси тіла, навчання пацієнта. 

Компенсація вуглеводного обміну досягається двома шляхами:
шляхом забезпечення клітин інсуліном, різними способами залеж-
но від типу діабету, і шляхом забезпечення рівномірного однаково-
го надходження вуглеводів, що досягається дотриманням дієти [1]. 

Серед лікувальних факторів при терапії ЦД велике значення
надають фізичної активності, яка надає багатосторонній оздоров-
чий вплив за рахунок підвищення функціональної активності різ-
них органів і систем організму. 

Основними завданнями при реабілітації цукрового діабету засо-
бами ЛФК є: регуляція вмісту глюкози в крові; попередження 
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розвитку гострих і хронічних діабетичних ускладнень; підтримка
нормальної маси тіла (у хворих на ЦД типу 2, як правило, зниження
маси тіла); поліпшення функціонального стану серцево-судинної 
і дихальної систем; розширення діапазону адаптаційних можливос-
тей хворого до фізичних навантажень; поліпшення психоемоційно-
го стану пацієнта; забезпечення високої якості життя [3]. 

При фізичному навантаженні завдяки посиленню окислюваль-
но-ферментативних процесів підвищується утилізація глюкози пра-
цюючими м’язами, а під впливом тренувань збільшується синтез глі-
когену в м’язах і печінці. Гіпоглікемія, що виникає при фізичному
навантаженні призводить до підвищення секреції соматотропного
гормону, який стабілізує вуглеводний обмін і стимулює розпад жиру.
Фізичне тренування дозволяє хворому долати м’язову слабкість, під-
вищує опірність організму до несприятливих факторів. Фізичні
вправи роблять позитивний вплив на нервову систему, порушення в
роботі якої мають велике значення в патогенезі цукрового діабету [8]. 

В авторському дослідженні в експериментальну групу були
набрані 8 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, що погодились
прийняти участь в експерименті, які мають рівень цукру в крові
нижчій ніж 300 мг% (16,6 ммоль). Пацієнти контрольної групи,
кількість яких складала 6 пацієнтів, проходили лікування, що при-
значено лікарем. 

Новітнім в програмі є те, що заняття проводились в залі пауер-
ліфтингу і тривалість заняття складала від 1,5 до 2 годин. Для про-
ведення дослідження був використаний тренажерний зал зі звичай-
ним обладнанням, що призначений для силового триборства. 

Програма тренувань мала за мету сприяти вирішенню наступ-
них задач:

– підвищення чутливості до інсуліну;
– зменшення відкладення жирової тканини;
– підвищення опору організму;
– покращення фізичного розвитку;
– зниження ризику виникнення обмеження рухливості суглобів;
– зменшення емоційної напруги або депресії;
– покращення якості життя та підвищення самооцінки. 
За результатами дослідження було встановлено позитивний

вплив програми на стан здоров’я досліджуваних. 
Тест САН, що показує покращення якості життя та підвищення

самооцінки, показав позитивні зміни за 8 тижнів тренувань в залі.
Зменшився вміст цукру в крові, істотні зміни показників фізично-
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го розвитку: зниження ваги, окружності грудної клітки, окружнос-
ті талії та стегон. 

Збільшилась рухливість кульшового суглоба у фронтальній та в
саггітальній площині. 

Отже, запропонована програма з реабілітації хворих на цукро-
вий діабет 2 типу, показала високу ефективність при застосуванні в
звичайному тренажерному залі. За результатами дослідження дану
програму рекомендовано використовувати для профілактики, ліку-
вання і реабілітації людей з цукровим діабетом. Заняття дозволяють
знизити вміст цукру крові, знизити вагу за рахунок зменшення про-
шарку жиру, розширити руховий діапазон, підвищити витривалість,
зменшити емоційну напругу та підвищити загальну самооцінку. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ
ТРАВМАХ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Костюченко О. В.
студент VI курсу, ЗФР-61, 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

Черепно-мозкова травма є часто однією з найбільш поширених
ушкоджень головного мозку. В наш час це питання викликає вели-
ке занепокоєння не тільки лікарів, але і людей які не мають відно-
шення до медицини.
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Сучасний ритм життя, не дотримання та байдуже відношення
до правил безпеки є одним з факторів, що може призвести до отри-
мання травми. 

Черепно-мозкова травма становить 25–45% відусіх випадків
травматичниху шкоджень у ранньому дитячому та підлітковому
віці. Частота черепно-мозкової травми в останні роки значно зрос-
тає за рахунок збільшення частоти автомобільних і транспортних
травм. Черепно-мозкові ушкодження поділяють на закриті, при
яких зберігається цілісність кісток і твердої мозкової оболонки, і
відкриті, які можуть бути непроникаючими при збереженні мозко-
вої оболонки та проникаючими при її ушкодженні. Закрита череп-
но-мозкова травма спостерігається частіше, ніж відкрита, на її час-
тку доводиться 83,5% всіх черепно-мозкових ушкоджень. Більша
частина ушкоджень черепа спостерігається в дошкільному та
молодшому шкільному віці (85–87%), більше половини з них 
(48%) — у віці 7–12 років. 

У відновлювальному періоді (4-5-ий тиждень після важкої трав-
ми) при повному відновленні здоров'я вирішується завдання трену-
вання всіх опорно-рухових навичок. Продовжують проводити
дихальні вправи, лікування положенням і деякі пасивні рухи.
Вправи виконуються в різних вихідних положеннях, у різному
темпі, дихання 1:3 і вільне. Однак всі ці методи лише доповнюють
активні рухи. У заняття включаються вправи на координацію, і з
предметами, у положенні вниз головою — у висі на кільцях, гімнас-
тичній стінці, рухливі ігри. Стрибки, підскоки і біг дозволяються
лікарем у кожному випадку індивідуально.

Особливо важливі спеціальні активні вправи, спрямовані на
диференційоване оволодіння всією гамою м'язової діяльності.
Сюди ставиться навчання мінімальним м'язовим напругам, віднов-
лення вміння дозувати м'язову напругу, швидкість руху, амплітуду
руху, час перемикання і інші фізичні величини руху. 

Особливе місце в комплексі лікувально-відновлюваних заходів
займає навчання стоянню та ходьбі. Навчанняходьбі — складний
процес, успішність якого багато в чому залежить від правильного
поетапного підбору вправ, строго специфічних для клінічної рухо-
вої картини у хворого.

Ліквідація порушень координації рухів: тренування сполучних
дій у різних суглобах рук, ніг, тулуба при виконанні таких важливих
рухових актів, як ходьба, повороти на місці і в русі, пересування по
пересіченій площині (нерівність опори, спуск і підйом по сходах,
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зменшена площина опори), виконання побутових і трудових цілес-
прямованих дій і інших. Використовують вправи для відновлення
та зміцнення функцій рівноваги, спеціальну вестибулярну гімнас-
тику, тренування стійкості.

Різноманіття рухових дефектів при черепно-мозковій травмі не
дозволяє привести конкретних комплексів ЛФК при кожній формі,
тому фахівцеві варто орієнтуватися на засоби лікувальної фізичної
культури, використовувані при черепно-мозковій травмі, з застосу-
ванням спеціальних вправ. Системалікувально-відновлювальних-
вправ при ураженнях головного мозкузалежить в першу чергу від
стану хворого. Спочатку хворі виконують елементарні легкі вправи,
а в міру поліпшення стану переходять до складних і надалі, до тре-
нувальних вправ.

Особливо ефективними у пізній відновлювальний період після
черепно-мозкової травми є загальні ванни з додаванням хвойного
екстракту, тривалість процедури може бути від 10 до 20 хв, щодня
або через день, всього 15–20 ванн.

Кисневі ванни мають сприятливу дію на функціональний стан
нервової системи. Курсове застосування кисневих ванн може впли-
вати на артеріальний тиск і поліпшити показники гемодинаміки. З
метою загального зміцнення та загартовування організму можна
застосовувати підводний душовий і підводний щітковий масаж.
Позитивну дію у хворих після травми мають різні душі. 

У комплекс відновлювальних процедур при лікуванні черепно-
мозкових травм поряд із вправами і водолікуванням входить масаж.

У випадку якщо після перенесеного захворювання спостеріга-
ються головні болі, рекомендують масаж голови. При масажі воло-
систої частини голови масажні рухи виконують у напрямку росту
волосся. Масажувати проти природного нахилу волосся не можна,
тому що це веде до порушення функції проток, залоз і травмує
волосяні коріння. Застосовують обхоплююче поверхневе та глибо-
ке погладжування, паралельно двома руками або послідовно у
напрямку від лоба до потилиці, від тім'я до завушних ділянок.
Граблеподібне погладжування, повздовжнє розтирання роблять
дрібними рухами від верхівки до межі волосистої частини, цирку-
лярно. Кругове розтирання — подушечками пальців роблять дрібні
кругові рухи. Погладжування чергують із прийомами розтирання,
розминання, вібрації.

Застосування комплексу реабілітаційних методів фізичної реа-
білітації, а саме лікувальна фізична культура, апаратне лікування та
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психотерапія мають позитивний ефект при лікуванні наслідків
черепно-мозкової травми, значно знижує основні прояви захворю-
вання, покращує функціональний стан організму, м’язової системи
та системи кровообігу, зміцнює загальний стан нервової системи.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ЖІНОК В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ

Крикун Л. А.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Коваленчико В. Ф.

В даний час в Україні істотно складна демографічна cитуація,
зросла частота вроджених вад розвитку у новонароджених, погірши-
лися показники фізичного здоров’я у вагітних жінок протягомвагіт-
ності і зокрема перед пологами, збільшується кількість абортів, часто
почало зустрічатись токсикоз, знижується рівень працездатності,
погіршується стан здоров’я, знижується рівень рухової активності. 

Безпечне материнство це перш за все зберігання фізичного і
психічного здоров’я матері під час вагітності та після них.
Вагітність являється одним з найбільш важливих етапів в житті
жінки. В цей період відбуваються складні зміни в морфо-функціо-
нальному стані і психо-емоціональній сфері. Від цього залежить
здоров’я вашої майбутньої дитини. 

Фізична культура та спорт ефективно сприяє формуванню здо-
рового способу життя: це режим праці та відпочинку, виконання
правил особистої гігієни, раціональне харчування, відмова від
шкідливих звичок. 

Ціль обґрунтування комплексних індивідуальних фітнес-про-
грам для жінок в період вагітності. 

Об’єкт дослідження: фітнес-програми для жінок в період вагітності. 
Предмет дослідження: структура і зміст фітнес-програм для

жінок в період вагітності. 
Завдання роботи — за даним спеціальної літератури вивчити

морфо-функціональні особливості жіночого організма в період
вагітності. 

Розробити комплексні фітнес-програми для жінок в період
вагітності. 
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Оцінити ефективність фітнес-програм. 
Методи дослідження:
– аналіз і вивчення літературних джерел;
– опитування (анкетування, бесіда);
– антропометричні методи;
– фізіологічні методи;
– педагогічні методи;
– психологічні методи;
– методи математичної статистики.
В результаті проведення досліду були розроблені варіанти фіт-

нес-програм з виконанням різних видів рухової активності, які
включають вправи загальної і спеціальної направленості. При скла-
дані індивідуальних програм потрібно врахувати вік, термін вагіт-
ності, екологію, побутові умови та багато інших факторів. 

Розроблені нами рекомендації по фітнес-програмі дозволяють
підвищити ефективність для жінок в період вагітності, що спри-
яють правильному протіканню вагітності та подальших пологів.
Комплексне застосування фітнес-програм для жінок в період вагіт-
ності сприяло позитивному результату. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Крисько О. Л. 
ІV курс, група ЗЛ-41, напрям підготовки «Здоров’я людини»,

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», 

Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент, 
завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

Дослідженнями вчених встановлено, що близько 20–30% дітей
і студентів перших курсів вузів, мають ті чи інші вади стану здо-
ров’я; серед випускників шкіл вже близько 80% юнаків і дівчат не
можна назвати абсолютно здоровими. Аналіз структури захворюва-
ності школярів переконливо свідчить про те, що в процесі шкільно-
го навчання зростає кількість учнів із захворюваннями дихальної,
серцево-судинної систем, системи травлення, більш частими 
є порушення постави, все більше дітей страждають нервово-пси-
хічними розладами, захворюваннями зорового аналізатора. 
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Серед об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження
рівня здоров’я студентської молоді є глибока соціально-економіч-
на криза, глобальні економічні проблеми, слабка матеріально-тех-
нічна база, недосконала структура системи охорони здоров’я, від-
ставання наявної в країні системи принципів, методів і способів
охорони та зміцнення здоров’я від вимог сьогодення, розбіжність
систем знань, якими оперує національна освіта, і реалій того, що
ми маємо сьогодні внаслідок бурхливих соціально-економічних
змін. Іншими важливими причинами такого стану є санітарно-гігіє-
нічне невігластво значної частини студентства, відсутність у бага-
тьох з них пріоритету здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб
життя, як провідного чинника збереження й зміцнення здоров’я. 

Основними об’єктивними причинами зниження рівня здоров’я
студентів є труднощі, пов’язані з нестачею якісного навчального
обладнання, відсутність оптимального повітряно-теплового і світ-
лового режимів, порушення гігієнічних умов при складанні розкла-
ду занять, розумові і фізичні перевантаження тощо. Разом з тим
більшість причин, які призводять до порушень здоров’я студентів 
у ВНЗ носять не об’єктивний, а суб’єктивний характер — непра-
вильні дії батьків та викладачів і перш за все їхня бездіяльність
щодо збереження та зміцнення здоров’я юнаків та дівчат. 

У зв’язку з вище зазначеним професія реабілітолога є надзви-
чайно важливою і актуальною. 

Фахівець з фізичної реабілітації має вміти прискорювати про-
цес одужання та пропагувати здоровий спосіб життя. Правильне
проведення занять фізичного виховання та лікувальної фізкультури
дозволяють це зробити. 

Основою здорового способу життя, ефективної профілактики
різних захворювань є особиста гігієна — комплекс заходів, спрямо-
ваних на збереження та зміцнення здоров’я, шляхом дотримання
гігієнічних вимог у повсякденному житті й діяльності, гігієна тіла 
і ротової порожнини, гігієна фізичного виховання і загартування,
гігієна статевого життя, запобігання шкідливим звичкам, гігієна
одягу та взуття, гігієна відпочинку і сну, психогігієна, гігієна розу-
мової праці тощо. 

Реабілітолог, на відміну від вчителя фізичної культури, несе
більшу відповідальність за здоров’я людини та обов’язок перед су -
спільством, так як має на меті не підтримання організму на належ-
ному рівні, а його лікування засобами фізичного виховання. А тому
він повинен досконало знати принципи, засоби та методи фізично-
го виховання та вміти їх застосовувати на практиці; проводити на
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високому професійному рівні заняття фізичного виховання. Часто
реабілітологам не вистачає теоретичних і практичних знань, вмінь
та навичок з фізичного виховання. 

Дисципліна «Методика викладання фізичного виховання 
у навчальних закладах» є надзвичайно важливою у процесі підго-
товки фахівців з фізичної реабілітації. Вона має складатися не тіль-
ки з теоретичних основ та аудиторних годин, а й практичних занять
у спортивному залі. 

Реабілітолог повинен методично правильно проводити заняття з
фізичного виховання та лікувальної фізичної культури, застосовуючи
різноманітні методики провідних спеціалістів. Він має вміти проводи-
ти заняття з людьми різних вікових груп (дошкільнятами, школярами,
студентами, людьми дорослого та похилого віку) та людьми з різними
рівнями здоров’я та різними групами захворювань (з обмеженими
функціями, вадами опорно-рухового апарату, внутрішніх органів ті
систем, зору, нервової системи та психічними розладами, тощо).
Фахівець має чітко знати структуру заняття та дотримуватись її. 

Знання з методики викладання різних видів спорту допоможуть
в оптимальному підбиранні методики на заняттях. Реабілітологам
необхідно знати теоретичні основи та практично виконувати основ-
ні елементи зі спортивної та художньої гімнастики, спортивних ігор
(баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, бадмінтону, великого та
малого тенісу) легкої та важкої атлетики, плавання, тощо. 

Необхідно, щоб студенти проходили активну практику у шко-
лах та проводили заняття з фізичного виховання та лікувальної
фізичної культури. 

Вони мають вміти: складати різні види планів проведення уро-
ків (календарний, поурочний графічний та текстовий план, план-
конспект уроку); підбирати комплекси вправ для людей з різними
вадами (хворобами); організовувати позаурочні форми занять
фізичними вправами (у режимі дня, позакласні, позашкільні). 

Фахівець повинен чітко знати, які фізичні вправи забороняються
при тих чи інших хворобах, а які позитивно впливають на організм. 

Використання засобів загартовування та масажу допоможуть 
у досягненні мети фахівця — реабілітації хворого. А тому знання та
практичні вміння з вказаних засобів фізичного виховання мають
бути глибокими та достатніми. 

Поглибленні теоретичні знання та практика з фізичного вихо-
вання допоможуть фахівцям прискорити терміни та підвищити
якість реабілітації, а також стати висококваліфікованими та корис-
ними суспільству фахівцями. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ 
З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ

Кузнецов І. М. 
VІ курс, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Інститут соціальних технологій, кафедра здоров`я людини 
та фізичного виховання, тел. 0973882943. 

Науковийкерівник: Адирхаєва Л. В., канд. педагог. н., доцент

У структурі судинних захворювань головного мозку провідне
місце займають гострі ішемічні порушення мозкового кровообігу
(80-85%). Тому серед хворих з наслідками мозкового інсульту 
і вираженим ступенем інвалідності переважну більшість становлять
особи, що перенесли його ішемічний варіант. 

Мета роботи — розробити та апробувати програму комплексної
фізичної реабілітації хворих при мозковому крововиливі. 

Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, яке су -
проводжується структурно-морфологічними змінами в тканині
мозку і стійким неврологічним дефіцитом та значними руховими
розладами. Рівень і характер рухових порушень надзвичайно висо-
кий і різноманітний, а необхідність корекції розладів очевидна.
Причини різні, найчастіше гіпертонічний криз, артеріосклероз
мозкових судин, тромби і емболії, стресові та фізичні перенаванта-
ження. Буває інсульт різних видів (геморагічний, ішемічний).
Клініка залежить від локалізації зони крововиливу і причини (іше-
мія, розрив судини, і т. п. ), а також наявних супутніх захворювань
(гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ендокринні пору-
шення, хвороби периферичних судин). Лікування таких хворих
довготривале та затратне спочатку направлене на стабілізацію жит-
тєвих показників, а далі — на повернення до нормального життя,
вторинну профілактику. Необхідною складовою обов`язково висту-
пає якісна комплексна фізична реабілітація. 

Головною метою фізичної реабілітації є — максимальне віднов-
лення порушених функцій внаслідок хвороби і повернення хворого
до попереднього ритму життя. Покращення загального стану хво-
рого, попередження розвитку ускладнень в роботі внутрішніх орга-
нів (застійна пневмонія, серцева або легенева недостатність, про-
лежні, захворювання периферичних судин), врівноваження
мозкових процесів (збудження і гальмування), відновлення пору-
шених рухових функцій — це завдання, які ставить перед собою
реабілітація даної категорії людей. 
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В досліджені прийняли участь хворі в кількості 20 чоловік, які були
поділені на дві рівнозначні групи по 5 чоловіків і 5 жінок в кожній. 

При дослідженні акцентувалася увага на: необхідності регулярно-
го виконання дозованого фізичного навантаження хворими, дотри-
мання вимог дієти, активного застосування психологічного навію-
вання. В ході педагогічного експерименту було встановлено, що хворі
при регулярних заняттях значно покращили стан кардіораспіраторної
системи, що проявлялось у зменшенні артеріального тиску та часто-
ти серцевих скорочень, а також темпу і глибини дихання у стані спо-
кою. Фізичні вправи для хворих на інсульт піднімали психоемоцій-
ний стан хворого, стимулювали появу в кінцівках довільних рухів,
постопово розширюючи їхній діапазон та амплітуду, і сприяли від-
новленню навичок до активного пересування та самообслуговування. 

Результати досліду показали, що всесторонньо правильно підіб-
рана програма фізичної реабілітації, яка включала фізичні вправи
різного спрямування, фізіотерапію, дієту, психологічне самонавію-
вання, працетерапію, лікарські препарати, логопедичні заняття
дозволила значно знизити ступінь розвитку порушень, викликаних
ішемічним інсультом, збільшити силу м`язів у хворих досліджува-
ної групи, і може бути рекомендована для реабілітації хворих 
з постінсультними руховими порушеннями. 

Література

1. Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник/В. М. Мухін — 3-тє вид.,
переробл. та доповн. — К. : «Олімп. л-ра»,2009 — 488с. :іл.  

РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ

Кущевська О. О. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Університету «Україна», тел. 0982858692

Науковий керівник: Янушевський В. І., д. м. н., професор

Хронічне обструктивне захворювання легень це хронічна
запальна хвороба, що характеризується незворотним або майже
незворотним зниженням повітряного потоку дихальних шляхів [2]. 

При ХОЗЛ необхідним є застосування базисної терапії, ліку-
вання загострень і супутньої патології. Хворим на ХОЗЛ 
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в комплексну терапію рекомендовано включення методів фізичної
реабілітації [1]. 

Розроблена нами програма реабілітації для групи хворих з діа -
гнозом ХОЗЛ включала такі методи як масаж, ЛФК, тренування
дихальної мускулатури з застосування спеціальних інспіраторних
та експіраторних тренажерів, гіпо-гіперокситерапія. Всі ці методи
доповнювали один одного у вирішенні проблем гальмування
обструктивних процесів на всіх рівнях бронхіального дерева, підви-
щення крово- та лімфотоку, укріплення дихальних м’язів, активіза-
цію процесу відходження мокротиння, зняття запального процесу
дихальних шляхів. Проведене дослідження підтвердило ефектив-
ність застосування даних методів в комплексній терапії хворих на
ХОБЛ. 

За час експерименту, який тривав протягом чотирьох тижнів, 
в групі досліджуваних, що проходили реабілітацію за запропонова-
ною програмою, відзначалася суттєва динаміка показників функції
зовнішнього дихання. На кінець реабілітації показник ФЖЄЛ 
в експериментальній групі зріс на 19%, тоді як в контрольній, паці-
єнти якої отримували базисну терапію, лише на 7,0%. Показник
ОФВ1 — на 32,4% та 8,2% відповідно. Індекс Тіфно, що відображає
наявний стан обструкції, покращився в експериментальній групі на
35,3% проти 11,7% в контрольній групі. Загальна динаміка об’єм-
них показників в контрольної групи склала — 9,0%, експеримен-
тальної — 30%. 

Суттєво відрізнялися і кінцеві показники швидкісних спіромет-
ричних характеристик, що дають інформацію про локалізацію об -
струк тивних порушень на рівні дрібних середніх та великих бронхів. 

Так у групі хворих, які отримували додатково до базисної тера-
пії фізичну реабілітацію, спостерігалося суттєве збільшення показ-
ників ПОШ та МОШ25-75. У пацієнтів, що отримували тільки базис-
ну терапію, показник ПОШ та МОШ25 мали позитивні зрушення, а
показники МОШ50 і МОШ75 погіршилися відносно початкового
рівню, що говорить про те, що при зниженні обструктивних проце-
сів на рівні трахеї та великих бронхів, відбувся прогрес обструктив-
них процесів на рівні середніх та, особливо, дрібних бронхів. Такий
результат мав суттєвий вплив на адаптацію хворих на ХОЗЛ до
фізичних навантажень та на динаміку показників якості життя обох
груп досліджуваних. 

Інтегральний показник адаптації хворих на ХОЗЛ до фізичних
навантажень, який включав в себе характеристики частоти дихальних



85

здоров’я людини Секція 10

рухів, частоти серцевих скорочень, рівню сатурації артеріальної крові
та ступеню розвитку задишки при фізичних навантаженнях, склав в
контрольній групі — 5,6% тоді як в експериментальній — 18,5%. 

Дослідження якості життя хворих обох груп показало, що внаслі-
док проведеної терапії у хворих на ХОЗЛ, які отримували тільки базис-
ну терапію позитивних змін практично не відбулося. Майже половина
хворих даної групи після проведеної терапії не відзначала покращення
якості життя. В експериментальній групі лише 7,2% пацієнтів ще мали
виражений вплив ХОЗЛ на процеси життєдіяльності. 

Проведена реабілітація хворих на ХОЗЛ підтвердила свою
ефективність за всіма досліджуваними показниками. Розроблена
реабілітаційна програма може бути запропонована до застосування
у пульманологічній практиці. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ 
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Науковий керівник: Христова Т. Є., д. б. н., професор

Щодня ми бачимо людей, які мають зайву вагу та страждають на
ожиріння. Вони зустрічаються всюди: в громадському транспорті,
на вулиці, в магазинах, лікарнях, освітніх установах. Дане захворю-
вання вже давно прийняло масовий характер, і кількість хворих
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людей збільшується рік від року. Саме тому її не можна залишати
без уваги громадськості. 

Використання лікувальної гімнастики при фізичній реабілітації
є одним з дієвих засобів боротьби з загальносвітовою проблемою
людства — ожирінням. 

Про популярність лікувальної гімнастики при фізичній реабілі-
тації в боротьбі з зайвою вагою та ожирінням свідчить те, що за
останні 2–3 роки в нашій країні значно збільшилась кількість фіз-
культурно-тренувальних комплексів(тренажерні зали, фітнес —
центри, вуличні тренажерні майданчики). Більшість відвідувачів
цих комплексів своєю метою ставлять саме боротьбу з зайвою
вагою та ожирінням за допомогою фізичних вправ. 

Кількість телевізійних програм, публікацій в літературі, що
сприяють вирішенню проблеми зайвої ваги та ожиріння збільшу-
ється. Особливу увагу заслуговує, дуже популярний в Україні, про-
ект каналу СТБ «Зважені та щасливі», який вже декілька сезонів
проводить активну пропаганду саме лікувальної гімнастики в
боротьбі з зайвою вагою та ожирінням. 

Дослідження по використанню лікувальної гімнастики проводи-
лося у двох групах. Перша група — дорослі чоловіки, що відвідують
спортивний зал ДЮСШ та займаються волейболом у групі оздоров-
лення. Друга група — діти 10–12 років, які займаються волейболом в
групі початкової підготовки першого року навчання ДЮСШ. 

У першій групі було задіяне 5 осіб, що мають першу, другу та
третю ступінь ожиріння. У другій групі дослідженню підлягало — 
5 дітей, які мали першу ступінь ожиріння. 

Для боротьби з ожирінням була складена комплексна програма
дій, яка включала в себе лікувальну гімнастику в спортивному залі
та дома, гру в волейбол, рекомендації по раціональному харчуван-
ню, розпорядку дня, психологічній підготовці та веденню здорово-
го образу життя. 

Результати проведеного дослідження показали що лікувальна
гімнастика в комплексі з раціональним харчуванням, психологіч-
ною підготовкою та веденням здорового образу життя є дієвим
засобом в боротьбі з ожирінням. Якщо використовувати лікувальну
гімнастику без звертання уваги на кількість та якість їжі, порушую-
чи здоровий образ життя то результати боротьби з ожирінням
будуть дуже низькими. 

Діти самостійно займатися боротьбою з зайвими кілограмами
неспроможні. Тільки під керівництвом тренера та батьків. 
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Таким чином, враховуючі актуальність та популярність бороть-
би з ожирінням, високий рівень кількості осіб, що страждають цим
недугом, можливо запропонувати в системі дільничної медицини,
шкільних навчальних закладах та інших установах використовувати
лікувальну гімнастику в комплексі з іншими засобами для бороть-
би з ожирінням. 
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Синдром вегето-судинної дистонії характеризується різнома-
ніттям клінічних проявів, у тому числі таких, як підвищена емоцій-
на збудливість, загострена чутливість до зовнішніх подразників,
недовірливість, фобії, розлад уваги, швидка стомлюваність [1]. 

Вегето-судинна дистонія — захворювання неврогенної приро-
ди, в основі якого лежить зрив адаптації або розлад нейроендок-
ринної регуляції серцево-судинної системи, що проявляється мно-
жинними кардіоваскулярними порушеннями (кардіалгія,
тахікардія, судинна дистонія та ін.) при відсутності видимої пато-
логії в серці. 

Для гіпотонічного типу характерні зниження систолічного
показника АТ Хворі страждають на стомлюваність, апатію, «ватяні
ноги», порушення сну, зниження працездатності, погіршення
пам’яті, м’язову слабість, головний біль (нерідко виникає внаслі-
док голоду), бліду шкіру, мерзлякуватість і похолодання кінцівок
(кистей і стоп), часті непритомності. 
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З боку легеневої системи: нестача повітря, задуха, часті вдихи та
видихи; з боку системи травлення: приступи нудоти, позиви до
блювоти, біль в животі, печія, поноси, запори, розлад системи
травлення; хвороби нирок, сечостатевої системи: свербіж та печін-
ня в зоні статевих органів, зниження потенції у чоловіків та ознаки
фригідності жінок [6]. 

Мета реабілітації — відновлення ослаблених фізіологічних фун-
кцій, тренування систем організму, підвищення фізичної праце -
здатності, соціально-трудова та побутова адаптація хворого.
Використовуються вправи з предметами, ходьба, присідання, дозо-
ваний біг, що поєднується з ходьбою і дихальними вправами, само-
масаж, водні процедури. 

Дослідження мало вирішити наступні задачі: підвищення фун-
кціональних можливостей організму, зменшення проявів симпто-
матики ВСД, формування потреби в регулярному виконанні фізич-
них навантажень. 

В дослідженні приймали участь жінки віком від 30 до 45 років,
хворих на ВСД за гіпотонічним типом [1,4]. 

Одна група виконувала наступний реабілітаційний комплекс:
ранкова та вечірня гігієнічна гімнастика щоденно, силовий фіт-
нес — 3 рази на тиждень, контрастний душ через день, оздоровча
ходьба в швидкому темпі, лікувальний масаж. 

Друга група виконувала ранкову та вечірню гігієнічну гімнасти-
ку з використанням йогівських асан і дихальної гімнастики, пілатес
3 рази на тиждень, оздоровчу ходьбу у вільному темпі,самомасаж. 

Отримані дані показали найвагоміші результати у першої групи:
нормалізувався тиск, ЧСС. підвищилася стійкість до гіпоксії,
покращилось самопочуття (поліпшення сну, відсутність головного 
і сердечного болю, підняття загального тонусу і працездатності). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ПРИ СКОЛІОЗІ

Мацегоріна Н. В.
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,

Університет «Україна», к. тел. 066-427-67-02

Все більше звертає на себе увагу проблема з розвитком захво-
рювань, пов’язаними з вадами постави. До 90% українських шко-
лярів мають сколіотичну поставу. Сколіоз — це захворювання всьо-
го організму людини, основним проявом якого є деформація хребта
в трьох площинах: сагітальній, фронтальній, та горизонтальній,
латеральне відхилення хребта та ротація хребців в фронтальній
площині. 

При розвитку сколіозу з подальшою торсією наступає зміщення
внутрішніх органів в сторону випуклості. Ці зміни ведуть до пору-
шення дихальної функції і серцевої діяльності. У легеневій тканині
на опуклій стороні викривлення спостерігаються емфіземотозні
зміни, а на увігнутій — явища бронхоектазії і ателектазу, що при-
зводить до порушення кровообігу. У хворих часто виникає тахікар-
дія, поступово розвивається легеневе серце. 

При лікуванні сколіозу використовуються методи лікування
двох видів: консервативне лікування та оперативне. 

При консервативному лікуванні сколіозу, призначаються і про-
водяться різні методи, спрямовані на розвантаження хребта і
виправлення його викривлення. До консервативних методів ліку-
вання сколіозу відносять щадний режим дня, ортопедичні укладки,
корсетотерапії, лікувальну фізкультуру, електростимуляцію м’язів
спини, фізіотерапію, масаж, курси вітамінотерапії. 

Масаж рекомендується проводити при будь-якого ступені сколіозу. 
Масаж сприяє корекції викривлення не тільки самого хребта, але

і всього тіла, нормалізує тонус м’язів спини і зміцнює їх, збільшує
швидкість лимфо- і кровообігу, знижує відчуття втоми, зменшує біль. 
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Слід зазначити, що при сколіозі застосовується диференційова-
ний підхід в масажі. На стороні опуклості (випинання дуги хребта)
проводимо активний масаж для підвищення тонусу і зміцнення
перерозтягнутих і атонічних м’язів, на стороні ввігнутості — більш
повільний і плавний масаж для розслаблення спазмованих м’язів.
Для досягнення оптимальних результатів необхідно провести не
менше 12 сеансів: перші 4–8 щодня, наступні — через день. 

Узагальнення досвіду інших країн та власного досвіду стосовно
застосування лікувального масажу при сколіозі, своєчасна діагнос-
тика, активний образ життя дозволить запобігти або зменшити
прояви сколіозу, відновити і підвищити загальну працездатність та
самопочуття. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

Мацегоріна Н. В.
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
к. тел. 066-427-67-02

За даними Міністерства охорони здоров’я в України нарахову-
ється близько 12 мільйонів осіб, хворих на гіпертонічну хворобу. Ця
цифра щороку збільшується на 1 млн. Високий артеріальний тиск
значно підвищує ризик захворіти на ішемічну хворобу серця, моз-
ковий інсульт, а також на серцеву та ниркову недостатність, при-
зводить до враження судин й очей. 

Хвороба має хронічний перебіг із періодичними загострення-
ми, гіпертонічними кризами і періодами відносного благополуччя.
Проявляється вона головним болем, шумом у вухах, запаморочен-
ням, підвищеною дратівливістю, зниженням працездатності. 

Гіпертонічну хворобу лікують комплексно, застосування різних
методів лікування буде залежати від ступеня хвороби. Лікування
гіпертонії всіх трьох стадій крім застосування медикаментозних
засобів припускає правильне чергування роботи, відпочинку і сну,
дієту зі зниженням в їжі повареної солі, дотримання рухового режи-
му, систематичні заняття фізкультурою, масаж і самомасаж. 

При гіпертонічній хворобі великий ефект дають заняття
фізичними вправами. Їх важливо проводити регулярно. У них
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включають загальнорозвиваючі вправи для всіх м’язових груп
(включаючи дрібні), вправи на розслаблення м’язів рук і ніг, а
також тренування вестибулярного апарату, ефективно сприяють
зниженню кров’яного тиску. Всі рухи виконують з повною
амплітудою, вільно, без напруги і затримки дихання. Особливо
важливо навчитися довільно розслабляти м’язи (махові рухи,
погойдування, потряхування розслабленими кінцівками) і пра-
вильно дихати (подовжений видих, видих в воду). Для зняття
збудження судинного центру, зниження тонусу м’язів і судин
дуже ефективні вправи на розслаблення м’язів у різних і схожих
положеннях, в результаті яких знижується кров’яний тиск. Не
менш корисні для гіпертоніків вправи у воді і плавання, оскіль-
ки водне середовище значно полегшує виконання рухів і сприяє
розслабленню м’язів. 

При першій стадії гіпертонічної хвороби рекомендуються також
дозована ходьба і прогулянки (з 1,5 до 7 км), плавання, ігри (бад-
мінтон, волейбол, теніс), ходьба на лижах. 

При другій стадії хвороби можна виконувати фізичні вправи 
з вихідних положень сидячи і стоячи: загальнорозвиваючі, дихаль-
ні і на розслаблення м’язів, а також самомасаж. Крім того, реко-
мендується дозована ходьба в повільному і середньому темпі, спо-
чатку на короткі відстані, потім на дистанції до 5 км. 

При третій стадії хвороби лікувальна гімнастика проводиться в
положенні лежачи на спині з високо піднятим узголів’ям, а потім,
при поліпшенні стану, в положенні сидячи. Корисні, в невеликому
дозуванні вправи для суглобів рук і ніг у поєднанні з поглибленим
диханням, з паузами для відпочинку в кілька секунд після кожної
вправи. Темп виконання повільний. При задовільному стані, коли
займаються сидячи, включають вправи на розслаблення м’язів рук
і ніг, на увагу, на нескладну координацію. 

Застосування лікувальної фізичної культури знижує тиск,
дозволяє уникнути ускладнень, покращити периферичний кровоо-
біг, послабити реакцію організму на несприятливу дію зовнішніх та
стресових чинників, зменшення дози або припинення прийому
ліків та підтримання працездатності хворого. 
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ПСИХО-ФІЗИЧНА ПРОГРАМА 
КОРЕКЦІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У ПІДЛІТКІВ

Могилевська О. С.
5 курс, група ФР-51, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Університет «Україна» 
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В.

У теперішній час однією з актуальних проблем є подолання
стресових станів у дітей шкільного віку, найбільш схильних до фор-
мування дезадаптації. У період інтенсивного статевого дозрівання 
в організмі підлітків відбуваються значні функціональні й гормо-
нальні зміни. На стан здоров’я в цей період негативно впливає —
нераціональне харчування, тютюнопаління, вживання алкоголю,
токсичних речовин, дефіцит рухової активності й надмірні психо -
емоційні стреси. Необхідність корекції психоемоційних стресів
зумовила вибір теми дослідження, актуальність якої підтверджуеть-
ся потребою збереження здоров’я дітей і підлітків в умовах сучас-
них технологій навчання. 

Проблеми сьогодення ставлять перед нами нові завдання. 
Ціль:
1. Зниження тривожності та скутості школярів. 
2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості. 
3. Розширення можливостей школярів, формування в них

необхідних знань, умінь і навичок для підвищення результа-
тивності шкільної діяльності та зниження рівня стресу. 

4. Формування адекватної самооцінки в підлітків. 
5. Розвиток уміння контролювати рівень тривожності. 
6. Підготовка вчителів і батьків до виконання ними завдань

корекції. 
Ціль даного дослідження спрямована на вивчення явища стре-

сового стану, її динаміки та проявів у житті підлітка, а також пошук
можливих шляхів її подолання. 

Мета дослідження — визначити особливості підліткової стре-
состійкості та підвищення її психокорекційними методами. 

Виходячи з означеної мети дослідження висунуто наступні зав-
дання дослідження:

1. Провести теоретико-методологічний аналіз підліткової стре-
состійкості.

2. Розглянути особливості розвитку стресу у підлітків. 
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3. Обгрунтувати необхідні заходи щодо підвищення підліткової
стресостійкості. 

4. Провести психокорекційну роботу з групою підлітків. 
Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були

використані такі методи дослідження: теоретичної аналіз психоло-
го-педагогічної літератури, вивчення досвіду роботи освітніх уста-
нов в аспекті розглядається; бесіда, анкетування,тестування, експе-
риментальні методи дослідження; матиматико-статистичні методи
дослідження, що дозволили дати кількісний та якісний аналіз отри-
маних результатів. 

У роботі було розглянуто один із емоційних розладів, який
особливо актуалізується із настанням підліткової кризи — стрес.
Стрес підлітків особливо проявляється у сфері спілкування з одно-
літками, але іншим вагомим елементом є спілкування з дорослими,
а в школі це вчителі. На основі отриманих результатів було створе-
но спеціальну розроблену корекційну програму і здійснено корек-
цію тривожності і стресу. Після чогобуло проведено повторне діа -
гностування, результати якого показали, що форма роботи в
тренінгу допомагає зменшити рівень тривожності у підлітків. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХРЕБТА ЛЮДИНИ

Мудренко Т. В. 
ІІ курс, група ФР-21/13, спеціальність «Здоров’я людини»,

Інститут соціальних технологій, тел. 050 694 98 02
Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач

Формування та закріплення вигинів хребта є важливим етапом
у розвитку скелету людини. Наявність лордозів та кіфозів необхід-
не явище для підтримки положення тіла, його рівноваги та забезпе-
чення функції амортизації. 

Вигини хребта створюють відповідні форми постави тіла: нор-
мальну, випрямлену, лордотичну, кіфотичну (сутулу) або сколіотичну. 

Міжхребцеві диски у дітей товщі ніж у дорослих. З віком вони
стоншуються, стають менш еластичними. У людей похилого віку 
в зв’язку з цим зменшується довжина хребта на 3–7см. Кривизна
вигинів також збільшується. Спостерігається загальне розрідження
кісткової речовини хребців (остеопороз) — це зменшує ресорні
якості хребта і зменшує рухливість і міцність. 



94

Секція 10 Сучасні технології зміцнення

Останнім часом вчені все більше уваги приділяють проблемі
впливу фізичної активності на здоров’я людини. Сучасний спосіб
життя, сприяє розвитку гіподинамії — зниження м’язової діяльнос-
ті людини. Якщо людина проводить сидячий спосіб життя і не
вправляє м’язів, то вони зменшуються в об’ємі, зменшується її
сила. Гіподинамія поряд з іншими несприятливими факторами
(забруднення навколишнього середовища, надмірні навантаження
на нервову систему, шкідливі звички тощо) поступово призводять
до порушення обміну речовин, а з часом і до виникнення ряду
небезпечних захворювань. 

Причинами порушення постави є ослаблення м’язів і зв’язок 
в цілому. До порушень постави належать викривлення хребта, аси-
метрія розвитку м’язів та кісток, сплющення грудної клітки, стоп
тощо. Цьому сприяють відсутність фізичних тренувань, систематич-
не неправильне положення тіла, різні захворювання. Із самого почат-
ку навчання в школі на організм дитини негативно впливають змен-
шення рухової активності, збільшення статичного навантаження
(поза сидячи), носіння портфеля в одній руці, сидіння згорбившись
тощо. Постава найінтенсивніше формується у 6–7 років. За відсут-
ності уваги зі сторони вчителів і батьків дефекти, що виникли в
дошкільний період та у молодшому шкільному віці, особливо прогре-
сують в період статевого дозрівання. Неправильна постава негативно
впливає на розвиток внутрішніх органів. При появі порушень поста-
ви, плоскостопості, необхідно обов’язково звернутися до лікаря. 

Порушенню постави сприяє професійна діяльність людини.
Фізичні вправи, зв’язані з різними видами праці і спорту, викликають
більший розвиток тих м’язів, які є найбільш навантаженими. Праця
професіонала зумовлює тривале перебування тіла в якомусь одному
положенні (наприклад, зігнутому під час роботи за верстатом) чи
постійну зміну положення тіла в одному напрямку (наприклад, зги-
нання і розгинання тулуба в столярів). Тому професійна робота є при-
чиною сильнішого розвитку одних частин тіла і відставання інших. 

Досить частим порушенням постави у дітей і підлітків є плос-
костопість. До цієї хвороби призводять порушення формування
кісток та ослаблення зв’язок стопи. Стопа деформується, її скле-
піння стає недостатньо високим, і нога торкається підлоги (землі)
майже усією підошвою (слід не має внутрішньої виїмки). Оскільки
більшість судин і нервів стопи розміщені з боку підошви, перене-
сення вантажів, тривале ходіння або стояння на місці веде до втом-
люваності. 
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Для попередження плоскостопості необхідно звертати увагу на
правильну ходу дітей. Необхідно, щоб навантаження припадало на
п’яти та перший і п’ятий пальці стопи, склепіння було піднятим.
Рекомендується ходіння босоніж по нерівній але м’якій поверхні
(пісок, м’який грунт), ходіння навшпиньки, носіння взуття, що
відповідає гігієнічним вимогам. Таке взуття повинне не бути тісним
і бути не надто просторим, мати широкі підбори, пальці не повин-
ні стискатися. Основою профілактики порушень постави є гармо-
нійний розвиток дітей і підлітків, щоденне виконання ними фізич-
них вправ, зміцнення здоров’я. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДЦП

Мулярчук А. М.
V курс, група ФР-51/14м, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Університет «Україна», к. тел. (093)-5001089
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., к. пед. н.. 

Дитячий церебральний параліч розвивається внаслідок уражень
головного мозку — внутрішньоутробного, в пологах, а також 
в період новонародженості. До причин розвитку ДЦП вiдносять
внутрішньоутробнy гіпоксію, асфіксію в пологах, механічнy родовy
травмy, крововилив в мозок, також стали враховуватися інтоксикації
плоду, порушення харчування матері, перенесені нею захворювання.
Сучасна медицина виявили ще деякi причини — це роль внутріш-
ньоутробних нейроінфекцій в походженні церебральної патології
плоду — лістерелезного, колібацилярного, стафілококового, стреп-
тококового, грипозного та інших енцефалітів і менінгоенцефалітів. 

Морфологічні дані свідчать про те, що у дітей, що страждають
церебральним паралічем, процес, що почався внутрішньоутробно,
може продовжуватися протягом років, наприклад, мляво притікаю-
чий хронічний менінгоенцефаліт інфекційного або нейроалергій-
ного походження. 

Ряд клінічних і експериментальних спостережень дає підставу
вважати, що патологічні аутоіммунні процеси також можуть виклика-
ти внутрішньоутробні енцефалопатії. Встановлено, що під впливом
хронічної внутрішньоутробної гіпоксії порушуються обмінні про-
цеси в плоду, перш за все окислювальний обмін, внутрішньоклітин-
ний синтез білків, формування судинної системи мозку; внаслідок



96

Секція 10 Сучасні технології зміцнення

цього може відбуватися порушення участі плоду в родовому акті 
і виникає асфіксія в пологах і родова черепно-мозкова травма. 

Залежність певної локалізації рухових розладів від перерахова-
них етіологічних чинників вивчена недостатньо, протее встановле-
но, що гіперкінетична форма дитячого церебрального паралічу час-
тіше за все зумовлена білірубіновою енцефалопатією (в результаті
несумісності крові матері і плоду за резус-чинником або за групою
крові та ін. ), а також крововиливом в область хвостатого тіла, що
виникає в результаті родової травми. 

Найхарактерніші патоморфологічні зміни при дитячому цереб-
ральному паралічі — вади розвитку мозку: мікрогірія або агірія,
дисплазія або аплазія невеликих ділянок мозку, агенезія кори,
істинна поренцефалія, недорозвинення пірамідних шляхів, мозо-
лястого тіла, підкіркових ядер і т. д. Може спостерігатися дифуз-
ний, лобарний або лобулярний склероз плаща; звивини в цих
випадках зплощені, зтоншені, борозни розширені. Церебральний
склероз може бути наслідком хронічного або інтерстиціального
запалення або дифузного судинного ураження. Біла речовина
мозку може бути ущільнена і зменшена в об’ємі. Може мати місце
розростання глеї. Оболонки мозку ущільнені, нерідко зрощені 
з корою. Підпавутинові простори, особливо в передніх відділах,
збільшені, шлуночки розтягнуті, можуть виявлятися кісти. 

Фактори ризику ДЦП включають:
• Інфекційні захворювання, судомні стани, патологію щитовид -

ної залози, шкідливі звички та інші медичні проблеми матері.
• Вродженні дефекти, особливо вади головного та спинного

мозку, голови, лиця, легенів та порушення обміну речовин.
• Несумісність за резус фактором, за групою крові між матір’ю

та плодом, яка може спричинити пошкодження мозку у плода.
• Певні спадкові та генетичні фактори.
• Ускладнення під час пологів.
• Передчасні пологи.
• Низька маса при народженні (особливо при вазі дитини

менше кілограму при народженні).
• Виражена жовтяниця після народження.
• Множинні плоди (двійня, трійня).
• Недостатність постачання кисню (гіпоксія) мозку в період

вагітності, під час або після народження дитини.
• Пошкодження мозку в ранньому віці (напр., менінгіт) травма

мозку, гіпоксія або мозкова кровотеча. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МАСИ ТІЛА ЖІНОК 

Неборак В. В.
5 курс, група МФР-51, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л. Б., к. пед. н., доцент

На сучасному етапі розвитку суспільства все гостріше стоїть
проблема зайвої маси тіла, збереження й зміцнення здоров’я жінок
працездатного віку. Найбільш популярними видами оздоровчих
занять серед жінок є різні види оздоровчої гімнастики, зокрема,
фітнесу [1, 2]. Дослідження фахівців свідчать, що заняття різними
видами оздоровчої гімнастики не лише сприяють оптимізації маси
тіла, а й зменшують ризик захворювань, пов’язаних з ожирінням. 

Аналіз літературних джерел [2] свідчить, що науковці приділя-
ють увагу розробці методик проведення занять і вивчення впливу
різних видів оздоровчої гімнастики на організм жінок та особли-
востей використання сучасних програм, які використовуються сьо-
годні в практичній роботі фізкультурно-оздоровчих центрів. На
сьогоднішній день «фітнес» в цілому можна визначити як систему,
яка охоплює не тільки тілесні рухи, а й усе, що може принести
користь тілу людини. До нього належить: контрольоване тренуван-
ня серцево-судинної системи, коректна техніка дихання, тренуван-
ня м’язів, що підтримують поставу, створюють підтягнутий зовніш-
ній вигляд, тренування гнучкості та вміння розслаблятися,
раціональне харчування. 

У сучасних програмах фітнесу значне місце займають кардіо -
програми. До цієї групи програм можна віднести класичну аеробі-
ку, степ-аеробіку, танцювальну аеробіку, а також спеціальні програ-
ми, в яких рухи класичної аеробіки поєднуються з елементами
бойових мистецтв [2]. 

Вправи низької інтенсивності не можуть викликати від’ємний
тепловий баланс у відповідності з програмою контролю маси тіла.
Якщо споживання калорій перевищує їх витрату, а людина виконує
вправи (за програмою) з великим напруженням, то збільшення маси
тіла відбувається, головним чином, за рахунок приросту м’язів. Для
зниження маси тіла рекомендується збалансована програма фізич-
них вправ і низькокалорійна дієта. Жінки, що починають займати-
ся оздоровчим фітнесом, повинні тренуватися 3–4 рази на тиждень
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із середньою інтенсивністю. При плануванні рухової активності,
крім тренувальних занять, роблять акцент на виконання фізичних
навантажень низької інтенсивності. Важливу роль має збереження
або збільшення м’язової маси, тому що м’язи навіть у стані спокою
споживають енергію і таким чином зменшують жирові запаси. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що у фітнесі використову-
ються різні засоби. Аеробні вправи суттєво впливають на розвиток
витривалості, сприяють зниженню зайвої маси у жінок. Поєднання
вправ різної спрямованості та підбір індивідуального раціону хар-
чування сприяє зменшенню зайвої маси тіла жінок. При плануван-
ні рухової активності необхідно враховувати індивідуальні особли-
вості жінок. 
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КЛІНІКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
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Науковий керівник: Янушевський В. І., д. м. н., професор

Мозковий інсульт є всесвітньою проблемою, яка щорічно вра-
жає велику кількість дорослого населення як в економічно розви-
нених, так і в країнах з перехідною економікою. В Україні кількість
інсультів, що виникають протягом одного року, становить близько
209 випадків на 100 тис. Населення [1]. 

Частота розвитку інсульту зростає зі збільшенням віку хворих.
Це хвороба осіб переважно середнього і похилого віку. У людей
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віком 60 років і більше частота інсульту дорівнює частоті ішемічної
хвороби серця (ІХС), а в осіб віком понад 70 років поширеність
мозкового інсульту перевищує поширеність ІХС. 

У клінічній картині хворих з порушеннями мозкового кровообі-
гу найчастіше переважають порушення функції руху. Досвід і спо -
стереження показують, що відносне або повне відновлення рухової
функції в найкращій мірі досягається лише при здійсненні вправ
нервово-м’язового апарату. 

Гостре порушення мозкового кровообігу різної локалізації 
і протяжності викликає морфологічні порушення в тканинах мозку
і зміни функцій центральної нервової системи: рухових, чутливих,
вегетативних, порушень психіки і вищих кіркових функцій. Після
перенесеного інсульту різко обмежуються побутові можливості
хворого, що порушують працездатність і нерідко призводять до
інвалідності. Реабілітація неврологічних хворих — складний і три-
валий процес [1]. 

В Україні розроблена етапна система надання медичної
допомоги хворим на інсульт. Передбачається допомога на
догоспітальному етапі, в інсультному відділенні, стаціонарному
центрі реабілітації, амбулаторному та санаторному етапах. В даний
час велике значення надається використанню різних методів ліку-
вання та профілактики інсульту, а так само активної терапії в перші
години від початку захворювання з метою обмежити обсяг ураже-
ної тканини. З кожним роком у всьому світі зростає увага до
вивчення різних методик відновлення при ішемічному інсульті, але
все ж такі більш ефективними є традиційні засоби реабілітації [1]. 

Було організоване та проведене дослідження на базі неврологіч-
ного відділення Комунального закладу «Дніпропетровського клі-
нічного об’єднання швидкої медичної допомоги Дніпро пет ров сь -
кої обласної ради», у якому прийняли участь 14 пацієнтів у віці від
60 до 70 років після перенесеного ішемічного інсульту. Були підіб-
рані методи оцінки ефективності реабілітаційних заходів, до яких
увійшли оцінка ступіню порушення рухових функцій за В. Я. Поро -
хо вою, оцінка стану показників гемодинаміки, здатність зберігати
рівновагу тіла та, в якості інструменту виміру порушень
життєдіяльності хворих, ми використали модифікований індекс
Бартела.

Результати проведеного дослідження показали, що своєчасне та
комплексне застосування традиційних засобів фізичної реабіліта-
ції, таких як масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапія та психо-
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терапія, позитивно вплинули на відновлення процесів життєдіяль-
ності, відновлення рухових навичків та загального стану досліджу-
ваних і можуть бути впроваджені у практику реабілітаційних цен-
трів, відділень реабілітації та медичних закладів. 

Таким чином, враховуючи актуальність проблеми та високий
рівень захворюваності хворих з порушеннями мозкового крово обі -
гу (інсультами), видна необхідність проведення різноманітних реа-
білітаційних заходів, спостереження з боку дільничних або сімей-
них лікарів, невропатолога та турботи з боку рідних і близьких.
Тільки спільні зусилля реабілітолога, лікарів поліклінік, соціальних
працівників, рідних і близьких дозволять хворим після інсульту від-
новити повністю або частково порушені функції, соціальну актив-
ність (а в значній частині випадків і працездатність), наблизити
якість життя до доінсультного періоду. 
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ОСТЕОАРТРОЗУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ
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Коксартроз (деформуючий артроз або остеоартроз кульшового
суглобу) — це хронічне захворювання дистрофічного характеру,
при якому спостерігається дегенерація суглобового хряща з подаль-
шими змінами кісткових суглобових поверхонь та розвитком
крайових остеофітів, в результаті чого суглоб деформується, а рух-
ливість в ньому стає обмеженою або взагалі зникає [2]. 

Форму кульшового суглоба можна уявити у вигляді кулі, розта-
шованої в глибокій суглобовій западині, яка утворена тазовою кіс-
ткою і називається вертлюжною западиною. Усередині вертлюжної
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западини знаходиться голівка стегнової кістки, яка пов’язана 
з тілом стегнової кістки за допомогою шийки. Під час руху сугло-
бові поверхні безперервно ковзають відносно одне одного, завдяки
гіаліновому хрящу, що вкриває порожнину вертлюгової впадини 
і головку стегна. В порожнині суглоба знаходиться невелика кіль-
кість суглобової рідини. Навколо суглоба є суглобова капсула, яка
містить зв’язки, що зміцнюють кульшовий суглоб [2]. 

Виділяють первинний та вторинний коксартроз. Фактори ризи-
ку: спадковість; вік; дисплазія тазостегнового суглобу; ожиріння;
порушення обміну речовин; атеросклероз артерій, що живлять суг-
лоб; запалення; порушення венозного і лімфатичного відтоку;
травми та операції на суглобі, надмірні фізичні навантаження;
патологія хребта і кінцівок. 

Внаслідок негативних впливів відбувається зменшення в розмірах
суглобової щілини. Суглобова рідина стає більш густою та в’язкою.
Поверхня гіалінового хряща недостатньо змазується, через що він
висихає, втрачає гладкість, вкривається тріщинами, а при рухах по -
стій но травмується. По мірі прогресування коксартрозу починають
де формуватися кістки. Обмін речовин в суглобі погіршується. М’я -
зи ноги не задіяні в повну силу, поступово відбувається їх атрофія. 

Основні ознаки коксартрозу: болі в області передньої і бічної
поверхні стегна і паху, скутість після тривалої нерухомості суглобу,
хрускіт під час руху хворого суглобу, зменшення довжини ноги з
боку хворого суглобу, тяжкість та обмеження рухливості в суглобі,
атрофія м’язової тканини стегна, кульгавість, невпевнена хода,
швидка стомлюваність. Виділяють 4 стадії захворювання. 

Лікування коксартрозу може бути консервативним або оператив-
ним (ендопротезування, артропластика, артродез, остеотомія) [2]. 

Реабілітація при деформуючому артрозі кульшового суглобу
направлена загальне зміцнення організму, посилення кровообігу в
зоні ураження, укріплення м’язового апарату суглобу та збільшен-
ня рухливості в ньому. Успішно застосовується лікувальна фізична
культура, йога, масаж та мануальна терапія, фізіотерапевтичні про-
цедури, гідрокінезітерапія [1]. 

Особливе місце в системі реабілітації при коксартрозі займає
програма, розроблена доктором Бубновським. Система Бубнов сь -
кого або лікування за допомогою кінезітерапії полягає у виконанні
спеціально розроблених вправ на багатофункціональних тренаже-
рах антигравітаційого та декомпресійного характеру. Коли викону-
ються спеціальні вправи за методикою кінезітерапії, в роботу 
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включаються м’язи, зв’язки, сухожилля, судини, серце, органи дихан-
ня, ендокринна та нервова система; активується система саморегуля-
ції і репарації в організмі. Методика Бубновського показана при усіх
стадіях захворювання та допомагає досягти відмінних результатів [1]. 
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Вектор динаміки показників, що характеризують здоров’я насе-
лення країни, зокрема, підростаючого покоління, на сьогоднішній
день має негативну спрямованість. Існує загроза для внутрішньої
(демографічної) безпеки країни: зменшується тривалість життя, зрос-
тає смертність населення, високими темпами збільшується кількість
хронічних неінфекційних захворювань. Дослідження свідчать, що
70% школярів мають низький і нижчий за середній рівень фізичного
здоров’я, 22,5% — середній і тільки 7,5% вищий за середній та висо-
кий рівень фізичного здоров’я. Комплексна оцінка здоров’я (розпо-
діл дітей за групами здоров’я) показує, що здорових дітей ( 1-група)
серед випускників шкіл у 3-5 разів менше, ніж серед першокласників,
і, навпаки, кількість старшокласників, які мають хронічні хвороби (3-
група) у 2-3 рази більша, ніж серед учнів початкових класів. 

Переважна більшість дітей з морфофункціональними відхилен-
нями у фізичному розвитку виявляється у підлітковому віці, що
потребує особливої уваги до цього контингенту дітей. Провідні
вчені (Г. Л. Апанасенко, І. Д. Бех, Л. І. Божович, Л. С. Виготський,
І. С. Кон, А. Г. Хрипкова) вважають перехідний вік одним з най-
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складніших періодів у розвитку дитини, який вимагає нових і ефек-
тивних методів виховання та навчання. Це роки становлення як у
соціально-психологічному, так і в біологічному плані. У значній
мірі специфіка цього віку визначається фізіологічним фактором —
статевим дозріванням. Пубертатний «стрибок» характеризується
прискореним темпом росту кісток скелету і маси тіла, відставанням
розвитку м’язової системи і жирового компоненту, який призво-
дить до порушення постави, глибинними перебудовами у серцево-
судинній системі, що підвищує ризик виникнення вегетосудинних
дистоній і підліткової гіпертонії. Швидкі нейроендокринні перебу-
дови суттєво впливають і на вищу нервову діяльність, що виявля-
ється частою зміною настрою, високою емоційною збудливістю,
перевагою процесів збудження над процесами гальмування. 

Вивчаючи анатомо-фізіологічні особливості сучасного підлітка,
ми виявили дефіцит спеціальних досліджень у цій сфері, а також
небезпечну тенденцію фізичної деградації, що стає досить помітною.
За останні роки збільшилася чисельність дітей з дисгармонійним
фізичним розвитком за рахунок дефіциту маси тіла, зниженим темпом
біологічної зрілості, затримкою росту, порушеннями постави, недос-
татніми показниками життєвої ємності легень, низькою стійкістю до
гіпоксії. Останні дослідження свідчать про збільшення кількості дітей
(до 20%) середнього шкільного віку із затримкою росту трубчастих кіс-
ток, що призводить до значного відставання їх у морфофункціональ-
ному розвиткові. Ведучим фактором росту кісток є стан скелетної мус-
кулатури. Збільшення м’язової маси впливає у більшому ступені не на
подовження основних кісток, а на розширення їх діаметру, що дозво-
ляє розташувати еритропоезну масу і забезпечити необхідний рівень
продукції гемоглобіну. У сучасних підлітків в порівнянні їх з одноліт-
ками 70-тих, товщина компактного шару трубчастих кісток поступово
зменшується, а зовнішній діаметр кісток верхніх і нижніх кінцівок 
у підлітків двадцять першого сторіччя менший на 7–10%. 

Наслідком дефіциту рухової активності у період навчання 
у школі є обмеження об’єму м’язової діяльності, що призводить до
суттєвого зниження аферентної імпульсації м’язів, яка змінює ско-
рочувальні властивості м’язової тканини. У підлітків за останні 
15 років все більше спостерігаються вираженні атрофічні 
і дистрофічні зміни у м’язах, значно знижується сила і м’язовий
тонус, недостатня «рельєфність» тіла і пружність шкіри [ 2]. 

Встановлено, що у сучасних дітей середнього шкільного віку сут-
тєво зросла частка дітей з дефіцитом маси тіла (до 27%). Серед учнів
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з дисгармонійним розвитком переважають підлітки з недостатньою
вагою тіла, тоді як надлишкова маса тіла виявлена у 3% школярів.
Спостерігається процес астенізації дітей однієї з основних причин
якої визнано трофологічну функцію, а не високий рівень рухової
активності [3]. Індивідуальний аналіз антропометричних показників
дозволяє виділити серед школярів групи «ризику», до яких входять
особи з надлишковою масою тіла або її дефіцитом, а також діти 
з низьким зростом. Результати наукових досліджень свідчать, що до
такої групи «ризику» відноситься біля 35–42% учнів. Серед обстеже-
ного дитячого контингенту найбільша кількість школярів з відхилен-
ням у фізичному розвитку, віднесених до цієї групи, виявлено у під-
літковому віці. Це пояснюється складними морфофункціональними
перебудовами дитячого організму у період статевого дозрівання, що
визначає цей віковий період онтогенезу як критичний [2, 3]. 

Проблема збільшення відсотку дітей середнього шкільного віку 
з відхиленням у соматичному розвитку має мультифакторний харак-
тер: генетична обумовленість (батьки з ослабленим здоров’ям, спадко-
ві хвороби), небезпечні екологічні умови, різке зниження рухової ігро-
вої активності у цьому віці, незбалансоване харчування, дефіцитного 
у енергетичному плані і за якісним вмістом, призводять до дефектів 
у фізичному розвитку дітей перехідного віку, з яких 16% відстають від
вікового стандарту, 21% мають ознаки затримки статевого дозрівання,
52% характеризуються дисгармонійністю фізичного розвитку.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РУХОВИХ НАВИЧОК 
ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

Панова Ю. М. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Університету «Україна», тел. 0982858692

Науковий керівник:. Зеленковська С. М., ст. викладач

Розумова відсталість це стійко виражене зниження пізнавальної
діяльності дитини, що виникає на основі органічного ураження
центральної нервової системи [2]. Це не хвороба, а стан психічного
недорозвинення, що характеризується різноманітними ознаками
як в клінічній картині, так і в комплексному прояві фізичних, пси-
хічних, інтелектуальних, емоційних якостей. Категорія цих дітей
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дуже різноманітна за віком, ступенем тяжкості захворювання, ста-
ном здоров’я та рівнем фізичного розвитку. У дітей з розумовою
відсталістю, як правило, недорозвиненими є кісткова, м’язова,
ендокринна, сенсорна системи та психічні функції [2]. 

Актуальність дослідження проблем корекції рухових навичок
дітей з розумовою відсталістю пов’язана з тим, що це питання
потребує розробки механізмів корекції рухових дій, формування
рухових програм для даної категорії дітей, які б сприяли повноцін-
ній побудові процесу їх фізичного виховання та подальшої успіш-
ної соціалізації. Але в нормативних документах для дітей спецшкіл,
які стосуються питань фізичного виховання, відсутні чіткі реко-
мендації з корекції рухових дій дітей з розумовою відсталістю.
Широкий діапазон рішень даної проблеми має корекційно-разви-
вальний напрямок адаптованої фізичної культури. 

У розумово відсталих дітей навички формуються повільніше,
ніж в нормі, що пов’язано з недорозвинення сенсорних орієнтов-
них процесів. Тому ці діти відстають в силових, часових та просто-
рових характеристиках рухових навичок [1]. 

Виходячи з вище зазначеного ми розробили корекційну програ-
му, направлену, в першу чергу, на формування і закріплення окре-
мих простих рухів, які далі включалися в структуру цілісної рухової
дії. В ході проведення фізкультурних занять спеціальні рухи дітьми
виконувалися окремими ланками опорно-рухового апарату з різ-
них вихідних положень. Для розвитку сенсорних аналізаторів дити-
ни, вміння переключатися на різні види роботи, розвитку рухової
реакції завдання виконувалися по сигналу (звуковому, світловому, 
з використанням кольору). 

Так як у дітей з розумовою відсталістю існують проблеми з роз-
витком дрібної моторики, наша програма включала ряд заходів для
її розвитку. 

Загалом програма включала чотири тренувальних блоки: вправи
на розвиток дрібної моторики; вправи на координацію; вправи на
включення в рух; загальнорозвиваючі та спеціальні вправи. Три перших
блоки були підготовчими, а четвертий — основним, який синтезував
всі ті навички, які формувалися у перших трьох блоках в комплексні
вправи чи рухові дії. Остаточне закріплення цих вправ і дій здійснюва-
лося в ході спеціальних ігор, специфіка яких полягала у доборі тих
рухових дій, якими діти вже опанували на попередніх етапах. 

Такий підхід до розвитку рухових навичок дозволив значно під-
вищити фізичну підготовленість учнів молодшого шкільного віку
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спеціалізованої школи VIII типу. Так, за час експерименту ми спостері-
гали, що показники сили в дітей, що займалися за експериментальною
методикою, зросли на 12,9%, показники швидкості — на 11,6%, гнуч-
кості — на 37,4%, координації на 33,3%. В контрольній групі дані показ-
ники були значно нижчими — 3,3%, 5,7%, 7,1%, та 5,3% відповідно. 

Загальний інтегральний показник фізичної підготовленості 
у дітей експериментальної групи за час експерименту зріс на 23,7%.
В контрольній — на 5,6%. 

Отже, наше дослідження показало, що адаптивна фізична культура,
є одним з основних компонентів комплексного впливу на дітей з розу-
мовою відсталістю. Фізичні вправи, правильно підібрані і дозовані, є
могутнім засобом у розвитку рухових здібностей та фізичних якостей
дітей даної категорії. Різноманітність фізичних вправ та методичних при-
йомів у адаптованій фізичній культурі направлені на максимальний все-
бічний розвиток дитини та розширення її потенційних можливостей. 
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Людство переступило поріг третього тисячоліття і одразу ж зі -
ткнулося з рядом актуальних і гострих проблем. Сьогодні цивілізо-
ваний світ активно планує економіку в нове русло, яке приведе все
людство до ще однієї технологічної революції. 
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Головне питання сьогодні — своєчасний перехід країни в режим
стійкого зростання на основі новітніх технологій. А також якість
національної еліти, моральність і рівень освіти. 

Протягом багатовікової історії людства на різних етапах розвит-
ку суспільства вивченню проблем здоров’я завжди приділялася
велика увага. Представники різних наук та фахів робили спроби
проникнути в таємниці феномену здоров’я, визначити його сут-
ність з тим, щоб навчитися вміло керувати ним, економно вико-
ристовувати здоров’я протягом усього життя та знаходити засоби
для його збереження. Нині існує відносно велика кількість різно-
манітних за напрямком, структурою та змістом визначень поняття
«здоров’я». 

Здоров’я — це природний стан організму, який характеризуєть-
ся його рівновагою з навколишнім середовищем і відсутністю будь-
яких хворобливих змін. Воно визначається комплексом біологіч-
них (спадкових і набутих)і соціальних факторів. 

На думку багатьох економістів основним ресурсом сучасного
суспільства вже зараз є і будуть знання. Провідною групою в сус-
пільстві стали і будуть надалі люди знання — ті хто творчо застосо-
вує надбаний інтелектуальний потенціал в роботі. 

У зв’язку з цим хочеться звернути увагу на проблеми якості під-
готовки фахівця. 

Сьогодні у спеціалістів практично відсутня психологічна готов-
ність до майбутньої діяльності. Недостатня професійна надійність
фахівця призводить до браку в роботі, аваріям і катастрофам з його
вини, а відсутність достатнього рівня динамічного здоров’я актуа-
лізується в ранньому зносі фахівця. 

Для правильного розуміння взаємозв’язку між показниками здо-
ров’я і взаємодією чинників навколишнього середовища в системі
«людина — здоров’я — середовище» визначається три взаємопов’яза-
ні рівні — здоров’я — суспільний, груповий та індивідуальний. 

Перший рівень — суспільний — характеризує стан здоров’я
населення загалом і виявляє цілісну систему матеріальних та духов-
них відносин, які існують в суспільстві. 

Другий рівень — груповий — характеризує стан групового здо-
ров’я, зумовлює специфікою життєдіяльності людей даного трудо-
вого чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в якому
перебувають його члени. 

Третій рівень — індивідуальний — рівень здоров’я, який сфор-
мовано як в умовах всього суспільства та групи, так і на основі
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фізіологічних і психічних особливостей індивіда та неповторного
способу життя, який веде кожна людина. Індивідуальне здоров’я —
абсолютна і непересічна цінність, яка перебуває на найвищому шаблі
ієрархічної шкали цінностей, а також у системі таких філософських
категорій людського буття, як інтереси та ідеали, гармонія, зміст і
щастя життя, творча праця, програма та ритм життєдіяльності. 

Кожен фахівець, кожен член суспільства повинен мати знання
про здоров’я як біологічну, духовну, соціальну категорію з метою
можливого проведення оцінки та аналізу свого стану здоров’я, 
з одного боку, та вирішення поточних і перспективних завдань
щодо охорони та зміцнення суспільного здоров’я, з іншого.
Здоров’я потрібно розглядати не в статиці, а в динаміці змін зов-
нішнього середовища. У цьому відношенні заслуговує на увагу
висловлювання: здоров’я визначає процес адаптації. Це не резуль-
тат інстинкту, але автономна і культурно окреслена реакція на соці-
ально створену реальність. Адаптація створює можливість присто-
суватися до зовнішнього середовища, що змінюється, до росту і
старіння, до лікування при порушеннях, стражданнях і мирного
очікування смерті. Виділяють три рівні опису цінності «здоров’я»:

Біологічний — початкове здоров’я передбачає досконалість
саморегуляції організму, гармонію фізіологічних процесів як наслі-
док максимуму адаптації. 

Соціальний — здоров’я є мірою соціальної активності, діяль-
ності, ставлення людини до світу. 

Особливо-психологічний — здоров’я є відсутність хвороби,але
швидше заперечення її, в значенні подолання (здоров’я не тільки
стан організму, але і стратегія життя людини). Біологічні ознаки
здоров’я передбачають фізіологічно нормальний стан і функціонуван-
ня організму, тобто такий стан, за якого поточність формотворчих,
фізіологічних і біологічних процесів в організмі підпорядковується
доцільним біологічним процесам. Усі механізми при сто сування
людини до навколишнього середовища характеризують адаптацію,
яка включає:

– генетичний рівень — природний вибір, що забезпечує збере-
ження популяцій;

– фенотипичний рівень — індивідуальне пристосування до
нових умов існування за рахунок ієрархічної системи адап-
тивних механізмів:

– зміни обміну речовин (метаболізму), збереження сталості
внутрішнього середовища організму(гомеостазу);
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– імунітет, тобто не сприйняття організму до інфекційних та
неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють в організм
ззовні чи утворюються в організмі під впливом тих чи інших
чинників;

– регенерація, тобто відновлення структури ушкоджених орга-
нів чи тканин організму (загоювання ран тощо);

– адаптивних безумовних та умовно-рефлекторних реакцій
(адаптивна поведінка). 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

МАСАЖИСТА ТА МАСАЖОВАНОГО

Семенов А. М.
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,

Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор 

Об’єкти матеріального світу володіють енергетичним полем,
різним за характером та інтенсивністю випромінювання. Всі пред-
ставники флори і фауни мають своє індивідуальне біоенергетичне
поле, за допомогою якого вони обмінюються енергетикою з навко-
лишнім середовищем. Біологічне поле включає три компоненти,
три складові: матеріальну, енергетичну та інформаційну. Одним із
основних носіїв інформації про життєдіяльність людини є електро-
магнітні випромінювання клітин, тканин, органів, усього організ-
му. Вони виконують також функції передачі інформації, комуніка-
ції і регуляції, як всередині організму, так і між організмом та
довкіллям. 

Мета роботи — вивчити особливості створення системи енерго-
інформаційної взаємодії масажиста та масажованого для викорис-
тання її у процесі відновлення і зміцнення здоров’я та
гармонійного розвитку людини. 

Масаж, як один з видів зцілення за концепцією східної медици-
ни, призначений регулювати та поновлювати енергетичний каркас
тіла, сприяти його адаптації до навколишнього середовища, від-
новленню порушеного балансу, тобто внутрішньої гармонії, що за
сучасними уявленнями означає відновлювати гомеостаз і стимулю-
вати захисні сили організму. Загальний принцип стандартизації 



110

Секція 10 Сучасні технології зміцнення

і схематизації в масажі недопустимий: одна й та ж людина в різний
час і на різних етапах відновлення буде вимагати різних підходів,
які, нерідко, суттєво відрізняються. Спеціаліст з масажу повинен
мати досконалі знання анатомії, які необхідні для просторового
уявлення, концентрації уяви на органі, який підлягає впливу, що
сприяє переміщенню енергії саме в той орган, який хочемо оздоро-
вити. При будь-яких масажних маніпуляціях у тканинах тіла, почи-
нають активуватися біохімічні та біофізичні процеси, які приводять
до активації біополя. Якщо воно спотворене, то патологічний процес
може почати помітно прогресувати саме при масажному впливі. При
масажі біоенергії безпосередньо контактуючих людей у великій сте-
пені стають загальними. Нерідко після контакту масажист відчуває
біль на тій ділянці свого тіла, де він лікував хворобу у людини. Самі
масажисти схильні пояснити це тим, що не вміючи ще достатньо
керувати своєю енергією за допомогою свідомості, вони впустили
хвору енергію в своє тіло. Інколи відбувається саме так, але досить
рідко, бо здорова енергія звичайно більш сильна, щільна, ніж хвора,
тому хворій енергії тяжко увійти в масажиста. Але якщо людина
боїться і думає про це, якщо вона схильна прислухатися до своїх від-
чуттів після контакту з хворим, то своєю свідомістю і настроєм вона
немовби приваблює хвору енергію, впускаючи її у свій організм. 

Під час процедури масажист повинен бути спокійним, розслаб-
леним, долоні повинні бути нейтральними (інакше власні відчуття
в долонях — холод, тепло, поколювання — можуть бути помилково
сприйняті за відчуття від органів масажованого). В процесі проце-
дури необхідно постійно контролювати стан масажованого спосте-
реженням за ним та опитуванням. Під час проведення масажу вести
розмову не рекомендується. Це заважатиме масажисту максималь-
но зосередитись на відчуттях в руках і якісному проведенню проце-
дури. Людину під час відновлення треба поважати, хотіти їй допо-
могти. Якщо ви відчуваєте до людини антипатію або при вашій
роботі ні ви, ні масажований нічого не відчуваєте і немає зміни в
його стані, то відновлювати вам цю людину не бажано. Найбільш
суттєвими якостями, які складають основу оптимального контакту
між масажистом та масажованим, визнані наступні комунікативні
риси масажиста: повага, увага до масажованого, любов до професії,
доброта, ввічливість, душевність. Для досягнення позитивного
емоційного контакту з масажованим пропонуються наступні реко-
мендації: встановлення психологічної атмосфери довіри і відвер-
тості в спілкуванні; надання людині тільки зрозумілої для неї
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інформації; обговорення з нею динаміки проявів патології, ходу
відновлення, якої-небудь проблеми людини, пов’язаної з життєви-
ми ситуаціями, підведення підсумків проведеної бесіди. 

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ
ЕНЕРГОПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ СИСТЕМОЮ

ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
МАСАЖИСТА ТА МАСАЖОВАНОГО

Семенов А. М.
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,

Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор 

Енергія — необхідна умова розвитку, переходу від можливості
дії, уявлення про неї — до дійсності, втілення образів, почуттів 
і думок. Ми черпаємо зовнішню енергію в природі, творах мистец-
тва, у взаємодії з людьми. У людини наявні види енергії: базова або
основна — забезпечує життя клітини, життя органів та систем; опе-
ративна енергія — набута енергія, яку ми можемо витрачати, діючи
думкою чи практично — моторикою. Чим оперативної енергії біль-
ше, тим довше й продуктивніше вона працює без ознак втоми і тим
більше, перевтоми. Залежно від кількості, насиченості й щільності,
зовнішня енергія зменшує дефіцит нашої оперативної енергії чи
нагромаджує її з надлишком. 

Активація можливостей енергопотенціалу студентів може про-
водитись за допомогою науково-обгрунтованого лікувально-від-
новлювального масажу, який запускає процеси саморегуляції, від-
новлює енергетичний каркас людини та нормалізує роботу всіх
органів і систем організму. В процесі проведення масажу відбува-
ються взаємні енергоінформаційні впливи. Причому, для масажис-
та це є контакт з патологічно зміненою енергетичною системою
студента, тому він повинен вміти захистити себе від шкідливого
впливу енергоінформаційних структур студента для збереження
здоров’я, високої професійної і функціональної здатності. 

Мета роботи — вивчити особливості активації можливостей
енергопотенціалу студентів системою енергоінформаційної взає-
модії масажиста та масажованого для відновлення і зміцнення здо-
ров’я та гармонійного розвитку студентів. 
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При процесі проведення лікувально-відновлювального масажу
біоенергії безпосередньо контактуючих людей у великій степені
стають загальними. Якщо біополе долонь здорового масажиста
дотикається до здорового поля студента, то звичайно ніяких відчут-
тів не виникає. При цьому необхідно пам’ятати, що три органи 
в нашому тілі дають специфічні відчуття: нирки — легку прохолоду,
серце — тепло, легені — легку вібрацію. Рука — це інструмент, 
і випромінювання руки в цілому та окремих її пальців є як стабіль-
ними, незмінними, так і тими, що змінюються. Якщо поле енергії
долоні масажиста дотикається до поля енергії хворого студента, то
в долонях виникають певні відчуття, які відрізняються від звичних.
Хвороби спотворюють поля, і це, після відповідних тренувань,
можуть відчувати руки масажиста. 

Відчуття при патологічних станах: різке поколювання руки
при запальних процесах; біополе мляве, слабке, тягнеться за
рукою при її відтягуванні — при хронічних процесах; ломота в суг-
лобах пальців — при різкому порушенні функцій; тиснучий на
руки сигнал (гострий, негострий) — симптом стиснення; ущіль-
нення тканин: при набряках, запаленні, пухлинах тощо; відсут-
ність відчуття — відсутність функції, якщо рука ще і примагнічу-
ється: симптом виразки; надлишок тепла над зоною обсте жен ня —
різке збільшення функції; відчуття посмикування руки — гнійний
процес; якщо відчуття пульсації переходить в біль масажиста, це
вже синдром захворювання масажиста, який свідчить що він уже
отримав достатню дозу негативної енергії, тому необхідно термі-
ново помити чи витерти руки або потримати в руках пісок. Якщо
це відчуття не проходить, слід припинити масаж; різкий холод —
явна невідповідність енергетики масажиста енергетиці маса -
жованого. 

Відчуття масажованого під час масажу поділяються на позитив-
ні: тепло в тілі, розігрівання його, поколювання, вібрація, «тяж-
кість у руках і ногах», холод, сонливість, підвищення діурезу —
бажані відчуття, можна продовжувати відновлення, це свідчить про
ефективність масажу; нейтральні: відсутність відчуттів у масажова-
ного — вони не допомагають і не відновлюють. Краще, коли сту-
дент має відчуття, це необхідно для зворотного зв’язку; негативні:
дрижання в колінах, несвідомий страх, холодний липкий піт, пере-
збудження — це небажані симптоми, необхідно припинити сеанс
лікувально-відновлювального масажу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
СПОРТСМЕНІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Скріннік Є. О. 
V курс, група МФР-14з, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (050)-404-28-03
Науковий керівник: Волошко Л. Б., к. пед. н., доцент

На даному етапі розвитку людства все більше уваги приділяється
дослідженням, що присвячені збереженню та відновленню здоров’я. Це
питання постає одним із найактуальніших у наш час, особливо у зв’яз-
ку із екологічною, економічною та політичною ситуацією в Україні. 

Згідно оцінці експертів ВООЗ, захворювання кісткової системи
займають четверте місце за медико-соціальною значущостю після
захворювань серцево-судинної системи, онкологічних захворю-
вань і цукрового діабету. Провідне місце в структурі ортопедичної
патології займає сколіоз [2]. 

Особливої уваги заслуговують спортсмени, які під час трену-
вань отримують асиметричне або надмірне навантаження на хребет
(спортивно-бальні танці, фігурне катання, художня гімнастика,
важка атлетика і т. д.). 

Питання фізичної реабілітації спортсменів із порушеннями опор-
но-рухового апарату (ОРА) детально описані в працях вітчизняних і
закордонних учених. Проте ця проблема залишається актуальною й на
сьогодні. Її розв’язання можливе за участі різних фахівців, і насампе-
ред спеціалістів у галузі фізичного виховання й фізичної реабілітації. 

Питання про розвиток сколіозу у спортсменів внаслідок однома-
нітного асиметричного навантаження на хребет і зв’язково-м’язовий
апарат тулуба або нераціонального спортивного тренування в літерату-
рі висвітлені недостатньо. В. Є. Шварцман дає тільки загальні вказівки
на те, що серед спортсменів ДСШ в 134% випадків виявлено сколіоз 1-
2-го ступеня. Проте автором не проводилося диференційованого
вивчення сколіозу у спортсменів з видів спорту. Н. А. Калініченко
зазначає зміни постави стрільців під впливом пози спортсмена при
стрілянині з пістолета. Більш поглиблено дослідив стан хребта спор-
тсменів І. А. Кураченков, який наводить дані про несприятливий вплив
на хребет однотипних вправ під час спеціального тренування. Автор
приходить до висновку, що під впливом правильно організованих
спортивних тренувань хребет набуває більш досконалу морфологічну
структуру, що обумовлює велику міцність і стійкість хребта по відно-
шенню до навантаження і травм. Разом із тим дані рентгено-анатомічного
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вивчення хребта та клініко-рентгенологічні спостереження за спор-
тсменами показують, що хребет відчуває найменший опір під впливом
статико-динамічних факторів великої сили, особливо в період його
формування в дитячому та юнацькому віці [1]. 

Реабілітаційні заходи в системі консервативного лікування
мають низку істотних переваг і головне будучи профілактичними,
дозволяють не використовувати оперативне втручання. 

Відомо, що різними засобами реабілітації з урахуванням етіоло-
гії та патогенезу захворювання вдається стабілізувати патологічні
зміни хребта і навіть зменшити їх [2]. 

У період виявлення хвороби у спортсменів дуже важливо не
дати розвиватися порушенням, які далі можуть призвести до захво-
рювань та ускладнень у стані здоров’я. 

Аналіз науково-методичних джерел дає змогу зробити висно-
вок, що цій проблемі приділяють значну увагу, вона залишається
актуальною у наш час і потребує подальшого вивчення та розробки. 
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Заняття важкою атлетикою сьогодні є дуже популярними серед
юнацтва та молоді. Як правило більшість тренерів ДЮСШ застосо-
вують у тренуваннях юних спортсменів стандартну методику з важ-
кої атлетики. Сучасних робіт, які б розкривали нові підходи до під-
вищення ефективності навчально-тренувального процесу
важкоатлетів — початківців надзвичайно мало. 
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Вирішенням даної проблеми може бути застосування в трену-
вальному процесі методики кругового тренування. Кругове трену-
вання в своєму сучасному вигляді характеризуються суворою рег-
ламентацією виконання вправ [1]. Основу кругового тренування
становить багаторазове виконання спеціальних рухів в умовах точ-
ного дозування навантаження і визначеного порядку чергування 
з відпочинком. Важливими рисами кругового тренування є вдале
поєднання нормування фізичного навантаження з його індивідуа-
лізацією, постійний і точний облік індивідуального навантаження 
і систематична оцінка досягнень кожного спортсмена [2]. Основою
нормування навантаження в круговому тренуванні служить регу-
лярний замір показників максимального тесту. Завдяки строго
індивідуальній початковій нормі навантаження, кожен юний важ-
коатлет може досягти приросту показників розвитку загальних та
спеціальних фізичних якостей та працездатності [2]. 

Основними фізичними якостями, що розвиваються у важкій
атлетиці є силові якості: загальні та спеціальні. Засобами розвитку
сили м’язів є різні силові вправи. Це вправи із зовнішнім обтяжен-
ням, з подоланням ваги власного тіла та ізометричні вправи. 

Одним з найефективніших засобів розвитку сили є вправи 
з зовнішнім опором які включають вправи з вагами, з партнером, 
з опором інших предметів (гумових амортизаторів, джгутів, еспан-
дерів тощо), вправи у подоланні опору зовнішнього середовища
(біг по піску, снігу, воді, проти вітру) [3]. Всі вправи мають широкий
діапазон впливу на різні групи м’язів,на окремі м’язи, та навіть на
окремі частини м’язів. 

Вправи у подоланні власної ваги включають гімнастичні силові
вправи (підйом переворотом, підтягування різним хватом, віджи-
мання лазіння по канату та ін. ). легкоатлетичні стрибкові вправи,
вправи в подоланні перешкод (паркану, стіни, рову та ін. )[1]. 

Ізометричні вправи, як ніякі інші, сприяють синхронній напру-
зі великої кількості рухових одиниць працюючих м’язів. Вони
включають вправи в пасивному напруженні (утримання вантажу) і
вправи в активному напруженні м’язів (в певній позі). 

В останній час в тренувальних програмах важкоатлетів широко
застосовуються тренажери спеціальних конструкцій, при роботі на
яких задається не тільки величина обтяження, а швидкість 
переміщення ланок тіла. Режим роботи м’язів на тренажерах тако-
го типу називається ізокінетичним [3]. Тренажери такого типу
дозволяють проявляти максимальні і близькі до них зусилля 
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практично на будь-якій ділянці траєкторії руху. У важкій атлетиці їх
застосовують як засіб для загальної фізичної підготовки та розвит-
ку максимальної і вибухової сили. 

Всі ці вправи можуть бути вдало поєднанні в системі кругового тре-
нування юних важкоатлетів, яке будується так, щоб створити умови
для комплексного розвитку фізичних здібностей спортсменів. Фізичні
вправи підбираються комплексно відповідно до певної схеми кругово-
го тренування і виконуються в порядку послідовної зміни «станцій»,
які розташовуються на майданчику у формі замкнутої фігури [2]. 

За допомогою певної системи кругового тренування можна роз-
вивати як загальну рухову підготовленість важкоатлетів так і вибір-
ково впливати на таку комплексну якість, як силова витривалість.
В цілому, застосування кругового тренування сприяє підвищенню
фізичної працездатності юних спортсменів. 
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У сучасних умовах проблема порушення постави актуальна для
всіх дітей. Згідно зі статистичними даними поширеність порушень
постави серед школярів 1–3-х класів складає 40–50%. 

В даний час відомо, що проведення спеціальних методик
кінезотерапії знижує ймовірність появи та розвитку порушень
постави і плоскостопості та в цілому сприяє формуванню фізично
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здорової та повноцінної особистості дитини [1]. Кінезотерапію, в її
найбільш загальній характеристиці, можна розділити на два основ-
ні розділи: активна кінезотерапії і пасивна кінезотерапия. 

Активна кінезотерапия характеризується активною та свідомою
участю хворого, який виконує вольові руху. Цей розділ охоплює
використання активних фізичних вправ, трудової рухової діяльнос-
ті, ходьби як одного з видів найбільш автоматизованих рухових
навичок, рухів прикладного, побутового і звичайного характеру. До
цього виду кінезотерапії можна віднести і деякі активні спеціалізо-
вані кінезотерапевтічні методи: пропріорецептивне нервово-м’язо-
ве полегшення, систему йоги, пулітерапію та ін. 

Пасивна кінезотерапия охоплює форми і засоби, при яких
хворий бере участь пасивно, не виробляючи вольових рухів. Рух
проводиться або ручним способом іншою особою, або за
допомогою спеціальних апаратів і пристроїв, які імітують звичайні
фізіологічні рухи (пасивні фізіологічні вправи), або ж виробляються
рухом окремих тканин або частин тіла за допомогою спеціально
організованих методичних систем (масаж, ручні маніпуляції,
механотерапевтичні процедури , масаж під водою та ін.) [1]. 

Встановлено, що стан постави школярів молодших класів істот-
но погіршується в процесі навчання в школі. Відсоток дітей з пору-
шеною поставою у 1-му класі складає 14%, в 2-му — 24% і в 3-му —
43% від загальної кількості дітей цієї вікової групи [2]. 

Тому нами було проведене експериментальне дослідження,
метою якого стало розроблення методики активно-пасивної 
кінезотерапії для покращення стану організму дітей із порушенням
постави та плоскостопістю. 

До експериментальної методики активно-пасивної кінезотера-
пії увійшли: з активних методів — заняття лікувальною фізкульту-
рою або йогою, пропріоцептивна-нейромускульна фасилітація, з
пасивних методів ми обрали масаж та постізометричну релаксацію. 

У дослідженні прийняли участь чотирнадцять дітей молодшого
віку, стан опорно-рухового апарату яких дослідили на початку та в
кінці експерименту однаковими методами. 

Встановлено, що цілеспрямоване застосування активно-пасив-
ної кінетотерапії сприяє корекції постави та стопи дітей, покращує
силову функцію м’язів спини, сприяє значному поліпшенню
загального стану організму дитини. 

Таким чином, можна зробити висновок, що кінетотерапія відіг-
рає величезну роль у лікуванні плоскостопості і порушенні постави,



бо, як відомо, дана форма лікування є основною при даних захво-
рюваннях. Підбір засобів дозволяє успішно вирішувати всі завдан-
ня, що стоять перед кінезотерапією, навіть в домашніх умовах. 
У плані профілактики захворювань всі запропоновані комплекси
орієнтовані на підвищення рухової активності у дітей. 
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Йога — це сукупність психічних і фізичних засобів, які передба-
чають зміну людської свідомості та базуються на релігійних, філо-
софських, духовних і фізичних аспектах, що забезпечують підтрим-
ку та зміцнення здоров’я на всіх його рівнях. Йога має неабиякий
вплив на психологічне й фізичне здоров’я людини, що проявляєть-
ся в таких напрямах:

по-перше, завдяки психопрактиці, спрямованої на зміну свідо-
мості, людина досягає гармонії між душею та тілом, спокою і врів-
новаження її психічного стану;

по-друге, заняття йогою породжують контроль над почуттями,
розумом, емоціями й діями, а також підвищують рівень впевненос-
ті в собі, сприяють концентрації уваги;

по-третє, людина починає пізнавати себе, відчувати свої бажан-
ня, переваги, дослухатися до них, що у свою чергу повертає її до
прекрасного минулого та наставляє на вірний шлях;

по-четверте, це прямий процес розслаблення, який дає можли-
вість відкинути всі зайві думки, вимкнути мозок і свідомість, завдя-
ки чому з’являються нові сили, легкість, свобода;
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– завдяки йозі ви відчуєте зміни у повсякденному житті, урегу-
люєте режим сну, відпочинку, з легкістю зменшите обсяг їжі, уник-
нете шкідливих звичок;

– раціональне поєднання вдихів і видихів допомагають позбути-
ся таких відволікаючих поведінкових реакцій як лінощі, страх, стрес,
відмова боротися із труднощами, депресія, втома, виснаження;

– йога підтримує стан рівноваги внутрішнього середовища й
функцій організму, тобто забезпечує гомеостаз. Це пов’язано з тим,
що даний процес значною мірою залежить від нервової системи.
Система заходів цієї діяльності врівноважує психічні та фізичні
можливості людини;

– тренування процесу дихання сприяє удосконаленню дихаль-
ної системи, що розширює кровоносні судини головного мозку й
серця та звужує периферійні кровоносні судини;

– фізичні вправи йоги передбачають напруження одних м’язів
й одночасне розтягування інших м’язів, сухожиль і зв’язок, що
позитивно впливає на центральну нервову систему і всі внутрішні
органи людини;

– навантаження на суглоби сприяє підвищенню їхньої рухли-
вості, гнучкості, полегшує процес будь-якої фізичної діяльності,
запобігає хворобам суглобів протягом тривалого часу;

– такі заняття покращують кровообіг легень і головного мозку,
стабілізують кров’яний тиск;

– йога сприяє фізичному очищенню, виведенню шкідливих
речовин із травної системи та інших систем організму, а також ток-
синів шляхом потовиділення;

– фізичні заняття розслаблюють, розвивають м’язи зменшують
їх напруження, тим самим збільшують м’язову масу і силу, форму-
ють прес, відіграють провідну роль у лікуванні спинних хвороб,
зміцнюючи хребет;

– йога сприяє прискоренню обміну речовин і процесу спалю-
вання калорій і жиру в організмі, допомагає досягти ідеального зов-
нішнього вигляду завдяки зменшенню ваги природнім шляхом, без
зовнішніх втручань, формує правильну поставу і підтягнуте тіло,
впливає на колір очей і голос;

– ця система вправ попереджує захворювання, впливає на їх
перебіг, підвищує опірність організму проти вірусів і бактерій,
забезпечує високу працездатність. 

Отже, йога — це система фізичних, духовних і психологічних
вправ, які підтримують і зміцнюють здоров’я людини, покращують
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її зовнішній вигляд, фізичний стан, запобігають хворобам і приско-
рюють процес лікування, мають пряму дію на моральні почуття,
виховують вольові риси характеру. 

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ 
НА ОПОРНО РУХОВИЙ АПАРАТ

Шилан М. М. 
ІV курс, група ФР-41/11, спеціальність «Здоров’я людини»

Інститут соціальних технологій, к. тел. 050 694 98 02
Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач

Сучасний період — період значних соціальних, технічних і біо-
логічних перетворень. Науково-технічна революція внесла в спосіб
життя людини поряд із прогресивними явищами і ряд несприятли-
вих факторів, в першу чергу гіподинамію і гіпокинезію, у людей
частіше помічається недолік обсягу рухової діяльності, нервові 
і фізичні перевантаження, стреси професійного й побутового
характеру. Все це призводить до порушення обміну речовин в орга-
нізмі, схильності до серцево-судинних захворювань, надлишковій
масі тіла та інший вплив несприятливих факторів на стан здоров’я
молодого організму настільки велика і об’ємно, що внутрішні
захисні функції організму не в змозі з ними впоратися. Кращою
протидією їм є регулярні заняття фізичними вправами, які допома-
гають відновленню і зміцненню здоров’я. 

Заняття фізкультурою забезпечує нам отримання рухових
навичок, які, безсумнівно, необхідні в процесі життєдіяльності.
Відбувається розвиток спритності і швидкості рухів, які здійснює
наше тіло. Центральна нервова система контролює кожен рух,
кожен новий рефлекс, вироблений в процесі отримання фізичних
навантажень. Організм тренується, загартовується, і надалі долати
різні рухові труднощі нам буде все легше. При систематичному
виконанні фізичних вправ збільшується тренованість організму.
Тому треновані люди набагато краще пристосовує своє дихання до
навантаження, яку здійснюють, це означає, що звичайна людина
поглинає до 3 літрів кисню, а спортсмени — до 6 літрів кисню,
крім того, у тих, хто регулярно займається — кисневий борг утво-
рюється повільніше, то Тобто, організм отримує стільки кисню,
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скільки йому потрібно. Вплив вправ на організм і в тому, що вони
покращують склад крові, а це веде до підвищення імунітету.
Еритроцити необхідні для переміщення по крові кисню, збагачен-
ня ними тканин і органів, і чим їх більше, тим більше кров насиче-
на. Відомо, що у тренованих людей еритроцитів більше. Ті люди,
які часто займаються спортом, хворіють набагато менше тих, хто
веде пасивний спосіб життя, а якщо вони і хворіють, то одужують
швидше, і й хворобою справляються краще. У таких людей і кіль-
кість цукру в складі крові стабільний, і нирки швидко пристосову-
ються до нових умов. 

Руховий режим — одна з основних складових здоров’я. У нього
входять не тільки навчально-тренувальні заняття. Руховий режим —
це якраз те, про що точно сказав Семашко «Фізкультура — 24 годи-
ни на добу!» Фізкультура — це вміння володіти своїми м’язами, су -
глобами і багатьма іншими функціями організму. Наприклад,
навчившись правильно дихати, людина може керувати частотою
серцевих скорочень і регулювати артеріальний тиск. 

Окремі рухи є складовими частинами рухових дій. За допомо-
гою кількох логічно пов’язаних між собою рухів можна виконувати
бажану рухову дію, спрямовану на вирішення певного рухового
завдання. 

Поєднання декількох специфічних рухових дій називають рухо-
вою діяльністю. Наприклад, оволодівши подачею, прийомом і
передачею м’яча, нападаючим ударом, блокуванням, переміщен-
ням тощо, можна підготуватись до гри у волейбол. 

Фітнес методики, як форми рухової активності, спеціально
організовані в рамках групових, або індивідуальних занять можуть
мати оздоровчу спрямованість, а також переслідувати цілі пов’яза-
ні з розвитком здібностей до рішення рухових і спортивних завдань
на достатньо високому рівні. 

Заняття фізичними вправами сприяють кращому живленню та
кровопостачанню м’язів. Відомо, що при фізичній напрузі не тіль-
ки розширюється просвіт незліченних дрібних судин (капілярів),
пронизують м’язи, а й збільшується їх кількість. Так, в м’язах
людей, які займаються фізичною культурою і спортом, кількість
капілярів значно більше, ніж у нетренованих, а отже, у них кровоо-
біг в тканинах і головному мозку краще. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМУ ШИЙКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Шнейдер Т. С.
5 курс, група МФР–51, спеціальність « Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права, к. тел. ( 0532) 50 9966
Науковий керівник: Волошко Л. Б., канд. педагог. н., доцент

Переломи шийки стегнової кістки у 70% випадків трапляються
в осіб літнього (60–74 роки) і старечого віку (75 і більше років). При
їх виникненні не потрібно додаткової значної травмуючої сили. Це
пов’язано з тим, що в цьому віці відзначається зниження тонусу
мускулатури, виражений остеопороз, понижена пружність і міц-
ність кісток, шийно-діафізарний кут зменшений. Переломи цієї
локалізації зустрічаються у них в 3 рази частіше, ніж у чоловіків [1]. 

Мета фізичної реабілітації  ефективне й раннє повернення
хворого до побутової і трудової діяльності, відновлення рухових
функ цій осіб похилого віку  ускладнюється віковими змінами в ор -
га нізмі та наявності супутніх захворювань. Тому фізична реабіліта-
ція осіб похилого віку обумовлена багатьма факторами, що визна-
чають її особливості [2]. 

У процесі фізичної реабілітації потрібно дотримуватися основ-
них педагогічних принципів: індивідуалізація методики і дозування
фізичних вправ залежно від особливостей захворювання, загально-
го стану організму; системність впливу із забезпеченням визначе-
ного підбору вправ і послідовності їх застосування; регулярність
впливу фізичних навантажень; тривалість застосування фізичних
вправ; поступовість збільшення фізичного навантаження; різнома-
нітність і новизна підбору і застосування фізичних вправ; помір-
ність впливу фізичних вправ; циклічність при виконанні фізичного
навантаження; різносторонність впливу на організм; урахування
вікових особливостей. 

Проводячи аналіз різних підходів до фізичної реабілітації осіб
похилого віку, ми визначили, що основним засобом фізичної реабі-
літації осіб похилого віку після травм опорно-рухового апарату в
післяопераційний період є фізичні вправи. Підбір фізичних вправ в
процесі фізичної реабілітації повинен здійснюватися індивідуаль-
но, спрямовуючись на вирішення рухових порушень конкретної
особи. Заняття ЛФК починають на другий день після оперативного
втручання. Застосовують дихальні, загальнорозвиваючі та
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спеціаль ні вправи для підтримання опоро здатності здорової ноги.
Часткове осьове навантаження дозволяють через 3–4 місяці, 
а повне через 5-6 місяців. Недотримання цих термінів може при-
звести до асептичного некрозу ушкодженої головки стегна, її
деформації з наступним розвитком деформуючого артрозу [1, 2]. 

Фізична реабілітація осіб похилого віку після перелому шийки
стегнової кістки передбачає дотримання загальних підходів з ураху-
ванням особливостей, характерних для людей даної вікової катего-
рії. Процес фізичної реабілітації повинен підпорядковуватись
загальним та спеціальним принципам фізичної реабілітації; підбір
засобів фізичної реабілітації повинен здійснюватися індивідуально
до потреб конкретної особи; на кожному етапі потрібно проводити
контроль за реакцією хворого на фізичні навантаження для визна-
чення ефективності курсу реабілітації. 

Література
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ВПЛИВ СІМ’Ї НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ 
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ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Шрамко К.
студ. 3 курсу, гр. Зл-3д, спеціальність «Здоров’я людини»

Кіровоградського інституту розвитку людини 
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доцент кафедри соціально-економічних дисциплін 

Одним із основних завдань цільової комплексної програми
«Фізичне виховання — здоров’я нації» є виховання у населення
України відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик,
активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя. Це потре-
бує теоретичної бази для переходу в умовах ринкових відносин на
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якісно новий рівень ставлення зокрема батьків, школярів та учителів
до фізичної культури, та власного здоров’я, за умови скасування
каральної функції оцінок. За даними попередніх досліджень най-
більш значний і найменш вивчений спад рівня мотивації відбуваєть-
ся у дітей при переході від молодшого до середнього шкільного віку. 

Дослідження наявних і розробка нових методів створення
мотивації до занять фізичною культурою у дітей середнього шкіль-
ного віку, є основною метою нашої роботи. 

Однією з важливих причин байдужості підлітків до фізичної
культури є суттєві недоліки виховання в сім’ї. Основною темою
нашого дослідження є вивчення впливу сім’ї на відношення шко-
лярів до фізичної культури та здорового способу життя. 

Завдання дослідження:
– з’ясувати найбільш значущі чинники що впливають на став-

лення підлітків до занять фізичною культурою в системі «Сім’я —
школа»;

– вивчити вплив сім’ї на мотивацію підлітків до занять фізич-
ною культурою;

– розробити комплекс теоретико-методичного матеріалу з фор-
мування стійкої мотивації в учнів середнього шкільного віку до
занять фізичною культурою як компоненту здорового способу
життя. 

У досліджені були застосовані методи анкетування та опитуван-
ня. У анкетуванні приймали участь учні 5–7-х класів ЗОШ № 31 
м. Кіровограда. Місцем постійного проживання переважної біль-
шості анкетованих являється місто Кіровоград. Тестування прово-
дилось в денний час у кабінетах ЗОШ № 31.

У різні вікові періоди структура мотивації до занять фізичною
культурою має різний вигляд, і зміни в ній залежать від багатьох
чинників. Індивідуальні особливості обумовлюють оригінальність
таких змін у кожного учня, проте існують загальні закономірності.
Так з віком знижується вплив авторитету дорослих, особливо
шкільних учителів, а також вплив сімейних традицій виховання.
Натомість визначальним чинником стає знання про користь вправ.
От же головним пріоритетом у боротьбі за підвищення мотивації до
занять фізичною культурою, є підтримання належного рівня теоре-
тико-методичних знань з фізичної культури. В ході дослідження
рівня теоретико-методичних знань з фізичної культури, анкетова-
ним було запропоновано відповісти на 24 питання, що висвітлюва-
ли ступінь їх обізнаності з фізичної культури. Питання ставилися
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таким чином, що стверджувальна відповідь (так) означала високий
рівень обізнаності, негативна (ні) низький рівень, крім того існува-
ло, ще два варіанти відповіді (не можу відповісти, інше), які мали
допоміжний характер. Було виявлено, що учні 6 х класів мають
виший рівень таких знань — 56% ніж учні 5-х класів — 47% 
(Р < 0,01) причому різниця у знаннях між учнями шостих класів
менша — 13% ніж серед учнів 5-х класів 14%. 

От же можна стверджувати, що шкільний курс з основ знань за 5-й
та 6-й класи з фізичної культури має позитивний вплив в цілому. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М. М. ЄФИМЕНКА
«ТЕАТР ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ

ДІТЕЙ» В ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Штерц Н. О. 
група ЗФР 51-14, спеціальність «Фізична реабілітація»

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій
Університету «Україна», тел. 098-285-86-92

Науковий керівник: Зеленковська С. М., ст. викладач

Дошкільний вік має величезне значення для розвитку фізичних
якостей дитини так як у цьому віці формуються її життєво значущі
рухові вміння та навички [1]. 

Сьогодні існують тривожні тенденції зниження рівня фізичної і
рухової підготовленості сучасних дітей дошкільного віку. Однією з
причин такої ситуації є акцентування виховного процесу на інте-
лектуальному розвитку дітей, що призводить до зниження рівня їх
рухової активності і, як наслідок, до погіршення стану здоров’я[2]. 

Вирішення проблеми підвищення фізичної підготовленості
дітей пропонується через втілення в процес фізичного виховання у
дошкільних закладах технології М. М. Єфименка «Театр фізичного
розвитку та оздоровлення дітей». Дана технологія ґрунтується на
таких професійних положеннях як: здійснення фізичного виховання
дітей по спіралі (нове поєднується з відомим), застосування «ево -
люційної гімнастики», оздоровлення, виховання, розвиток та на -
вчання дітей в ході гри, заряджання дітей позитивними емоціями [2]. 

Проведене дослідження показало, що впровадження даної тех-
нології у виховний процес показало високі результати у розвитку
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рухових вмінь, фізичних якостей і фізичної підготовки дітей стар-
шого дошкільного віку. 

Так, за час педагогічного експерименту, який тривав шість міся-
ців, у дітей експериментальної групи, що займалася за даною мето-
дикою значно покращилися результати в тестах на визначення сту-
пеню розвитку фізичних якостей. 

Кількість дітей з достатнім рівнем розвитку фізичних якостей 
в даній групі значно зросла в тестах на швидкість на 38%; гнучкість
та спритність на 50%; сили на 49%; витривалості на 22%. Тоді як 
в контрольній групі дітей, що займалися за стандартною методи-
кою, ці результати на кінець експерименту були набагато нижчими:
швидкість зросла на 17%; гнучкість на 22%, спритність всього на
6%; сила залишилася на попередньому рівні (22%); а витривалість
навіть знизилася з 22% до 17%. 

Загальна фізична підготовленість на кінець експерименту 
у 60,6% дітей експериментальної групи визначалася достатнім та
високим рівнями. Тоді як в контрольній групі достатній рівень
сформованості фізичних якостей показали тільки 35,6% дітей. 

Діти експериментальної групи показали і більш високу сформо-
ваність таких рухових вмінь як лазіння, метання, ходьба, біг, стриб-
ки, які є основою формування рухових навичок. Рухи дітей даної
групи стали більш вмотивованими і стійкими, діти навчились розу-
міти зв’язок між характером рухів та їхньою метою, виконувати
певні завдання, сприймати, аналізувати і запам’ятовувати інформа-
цію, отриману в процесі рухової ігрової діяльності. 

Такі результати дітей експериментальної групи стали можливими
саме завдяки ігровій технології М. М. Єфименка, в якій кожна міні
гра направлена на удосконалення кількох ігрових вправ, основою
кожної з яких є певна рухова дія. Тобто кожна гра є направленою на
різноманітні за формою і за ступенем складності варіанти рухових
дій — ігрові вправи, на яких і базується рухова діяльність дітей, роз-
виток їх фізичних якостей та загальна фізична підготовленість. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ
ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДОРОВ’Я В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Антоненко К. В. 
Магістратура, Університет «Україна», м. Київ 

Спеціальність Соціальна робота
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Соціальна робота в системі охорони здоров’я — система заходів,
спрямованих на забезпечення збереження і розвитку оптимальної
працездатності та соціальної активності людей з обмеженням жит-
тєдіяльності (інвалідністю) і сприяння здоровому способу життя
громадян. 

У багатьох країнах світу соціальна робота стала невід’ємним
компонентом сфери охорони здоров’я, в межах якої соціальний
працівник проводить соціальний захист пацієнтів через систему
соціального страхування, надає психологічну підтримку, проводить
рекреаційну роботу. 

Об’єкт дослідження — система знань з охорони здоров’я у тео-
рії і практиці соціальної роботи. 

Предмет дослідження — особливості використання основ охо-
рони здоров’я у теорії і практиці соціальної роботи. 

Мета наукової роботи — дослідження особливостей викорис-
тання основ охорони здоров’я у соціальній роботі. 

Завдання дослідження — проаналізувати особливості соціаль-
ної роботи у сфері охорони здоров’я. 

Провести експертну оцінку змісту наукового знання у сфері охо-
рони здоров’я для професійної підготовки фахівців соціальної роботи. 
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Методи теоретичного дослідження — узагальнення, аналіз,
індукція, дедукція. Методи емпіричного дослідження: метод екс-
пертної оцінки. 

В експертному дослідженні взяли участь 16 експертів, серед
яких 8 фахівців соціальної роботи, 2 з яких мають медичну освіту.
Серед них 4 чоловіка, та 12 жінок. Серед опитуваних мають фах
магістрів соціальної роботи — 5, бакалавра соціальної роботи — 
11 експертів. В нашому дослідженні взяли участь експерти віком від
24 до 46 років. Більшість експертів працюють в сфері соціальної
роботи, 3 з яких мають медичну освіту. 

У формулюванні питань до анкети для експертів акцент було
зроблено на таких проблемах:

1. Необхідність соціальної роботи у сфері охорони здоров’я. 
2. Найбільш важливі напрямки соціальної роботи у сфері охо-

рони здоров’я, клієнти. 
3. Ставлення до клінічної соціальної роботи. 
4. Оцінка ситуації. 
5. Вимоги до освітньо-професійних програм професійної підго-

товки фахівців соціальної роботи, соціальних працівників для соці-
альної роботи в рамках соціально-медичної і медико-соціальної
роботи. 

6. Потреба у спеціалізації. 
7. Вимоги до освітнього і професійного стандартів фахівців

соціальної роботи щодо професійної підготовки для сфери охорони
здоров’я. 

8. Пропозиції щодо навчальних програм і курсів викладання
основ здоров’я. 

Результати дослідження. Виявлено сумісне і відмінне у підходах
щодо особливостей підготовки фахівців соціальної роботи для
сфери охорони здоров`я. 

Більшість експертів вважає, що соціальна робота повинна бути
спрямована на боротьбу за життя і має на меті збереження здоров’я
громадян. Разом з тим, кожна людина повинна бути освіченою в
питаннях, що стосуються власного здоров`я і здоров`я оточуючих. 

Найбільшу потребу у проведенні соціальної роботи у сфері охо-
рони здоров`я мають учасники АТО, люди з обмеженням життє -
діяльності, а також багатодітні сім’ї та люди похилого віку. 

Всі експерти зійшлись на думці, що у сучасних умовах виникає
потреба у клінічній соціальній роботі за зразком професійної підго-
товки у європейських вищих навчальних закладах. 
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На думку експертів є потреба у спеціалізації підготовки фахівців для
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, що передбачає більш
глибоке вивчення особливостей тієї чи іншої категорії клієнтів і таким
чином покращує професійний рівень фахівців соціальної роботи. 

Для покращення професійної підготовки фахівців соціальної
роботи необхідно удосконалити зміст і структуру практичної підго-
товки студентів, здійснювати стажування і перепідготовку кадрів. 

До навчальних планів вищих навчальних закладів пропонується
ввести вивчення основ медицини, проблем інвалідизації, старіння,
залежності від психоактивних речовин, попередження або полег-
шення цих станів, запровадити практику у сфері охорони здоров’я
як рівноцінну до теоретичних знань. 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: 

ДОСВІД СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Анцерова Г. А. 
Магістратура, Університет «Україна», м. Київ

Спеціальність — Соціальна робота
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Сім’я є незамінним, соціальним інститутом розвитку особистості.
Для дитини вплив сім’ї домінує над усіма іншими впливами, значною
мірою визначаючи його життєвий шлях у майбутньому. Саме в роди-
ні закладаються основні цінності особистості, формується характер.

Проте зміни, які вже тривалий час відбуваються в політичній, соці-
альній та економічній сферах українського суспільства, здійснюють
глибокий вплив на загострення проблем сім’ї, виховання дітей, молоді.
Становище багатьох сімей характеризується загальним зниженням
рівня життя. Виникають проблеми і труднощі в благополучних сім’ях, а
ще більше — в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

У 2014 р. в м. Києві на обліку в районних службах у справах дітей
перебуває 506 дітей, які опинилася в складних життєвих обставинах. У
важкі життєві умови потрапляють неповні сім’ї, сім’ї біженців, виму-
шених переселенців, малозабезпечені сім’ї, безробітні, сім’ї з дітьми-
інвалідами, багатодітні сім’ї, неблагополучні сім’ї. Для цих сімей
характерні проблеми: фінансові, працевлаштування, обмеження жит-
тєдіяльності, медичні, психологічні. Такі сім’ї прийнято називати —
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сім’ями «групи ризику». У дітей у таких сім’ях спостерігається низька
самооцінка, неадекватне уявлення про значення власної особистості. 

Така ситуація збільшує попит на соціальну роботу з сім’ями,
вимагає більш ефективного підходу до соціальної роботи на основі
розробки ефективних наукових методів і технологій, а також підви-
щення майстерності фахівця соціальної роботи. 

Проблема соціального сирітства свідчить про те, що зусилля соці-
альної роботи потрібно направити на попередження кризи в сім’ї, ніж
на кризове втручання або на вилучення дітей з сім’ї, і на розробку та
впровадження методик виявлення сімей, на поліпшення міжвідомчої
взаємодії для того, щоб вчасно надавати допомогу родині. 

Методи дослідження: анонімне анкетування батьків із сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Завдання дослідження: порівняти, узагальнити результати
дослідження особливостей впливу соціальної роботи на покращен-
ня життя сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Респонденти — батьки із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, виховують дітей, стоять на обліку в службах у
справах дітей Литви (60) та України (60). Це батьки, які не викону-
ють свої батьківські обов’язки, порушують функції сім’ї, зловжива-
ють алкоголем, наркотиками, страждають психічними захворюван-
нями, не навчені до самостійного життя та виховання дітей. 

Гіпотеза дослідження — можна припустити, що вчасно вияв-
ляючи найважливіші потреби сім’ї та включаючи батьків в соціаль-
ну роботу можна швидше подолати складні життєві обставини. 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
З ДІТЬМИ, БАТЬКИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ЗА КОРДОНОМ

Апанасенко В. Ю. 
V курс, група МСРз-51, спеціальність «Соціальна робота»,

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», 

Науковий керівник: Василенко О. М., к. пед. н., 
доцент кафедри соціальної роботи

Аналізуючи особливості життєдіяльності родин трудових міг-
рантів, можна зробити висновок, що у таких сім’ях часто склада-
ються умови виховання дітей аналогічні до умов неповної сім’ї,
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адже дистантну сім’ю вчені також вважають потенційно неблагопо-
лучною сім’єю. Тому, на наш погляд, дослідження проблеми підго-
товки фахівців до взаємодії з дистантними сім’ями має порівнюва-
тися з поглядами вчених і практиків з дослідженнями у сфері
професійної роботи з неблагополучними та неповними сім’ями, які
на сьогодні є більш висвітленими в науковій літературі. 

Питання соціально-педагогічної та психологічної роботи з діть-
ми трудових мігрантів в умовах загальноосвітніх закладів розгляда-
ють вітчизняні науковці: А. Колесник, Т. Коміссарова, О. Малан це -
ва, М. Самарська, В. Сподар, В. Хлюпін [1; 2; 3; 4;5; 6]. Зокрема, 
у методичному посібнику автора М. Самарської розкриті основні
аспекти проведення профілактики та корекції депресивних станів
дітей трудових мігрантів [4]. 

Проте, не зважаючи на беззаперечні досягнення науковціву
дослідженні питань соціально-педагогічної та психологічної допо-
моги сім’ям, проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів
до роботи з дітьми та батьками з дистантних сімей, на жаль, висвіт-
лена в науковій літературі не в достатній мірі та потребує більш
детального вивчення. 

В. Сподар зазначає, що завдання соціально-педагогічної робо-
ти з дітьми трудових мігрантів визначаються проблемами і потреба-
ми дітей, розв’язання яких вимагає як інтеграції виховних впливів
на дитину у загальноосвітньому навчальному закладі, так і ведення
обліку таких дітей, а також обов’язкове спілкування з дитиною
шляхом бесід або консультування, формування об’єктивної само-
оцінки у дітей, життєвих планів, здійснення профорієнтації [5]. 

В процесі здійснення соціально-педагогічної підтримкиучнів 
з дистантних сімей можуть використовуватися як індивідуальні, так
і групові форми роботи. До індивідуальних належать бесіди й кон-
сультування, а до групових: тренінгові заняття (соціально-психоло-
гічні та соціально-педагогічні тренінги), ігри й використання засо-
бів мистецтва. При застосуванні зазначених форм та методів 
у роботі з дітьми різного віку слід враховувати їхні вікові особли-
вості. Використання в соціально-педагогічній роботі таких мето-
дів, як бесіди, консультування, залучення батьків та учнів до участі
у зустрічах зі спеціалістами різного профілю дає змогу надання ква-
ліфікованої соціально-педагогічної допомоги й підтримки не лише
дітям з дистантних сімей, але й звичайним дітям. 

Отже, від вибору форм і методів діяльності соціальних педагогів
шкіл залежить як ефективність їх взаємодії з педагогічними праців-
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никами й фахівцями соціальних служб, так і успішність розвитку та
соціалізації самих дітей. 
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ 
В УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ

Артюхова Т. С. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095)-418-30-81
Науковий керівник: Бойчук О. Л., ст. викладач

На сучасному етапі розвитку суспільства гостро постала пробле-
ма зростання конфліктності в українських сім’ях, спричинена умо-
вами нашого сьогодення, що, в свою чергу, підриває стабільність
інституту сім’ї в Україні. Суспільна цінність та його значимість обу-
мовлена «виробництвом і відтворенням» безпосередньо життя,
вихованням дітей, формуванням їх індивідуальної свідомості.
Дезорганізація сім’ї, зниження її ролі у життєдіяльності суспільст -
ва, поява сімейних конфліктів зумовлюють зниження дітонаро -
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дження, катастрофічне збільшення розлучень, появу випадків
насилля, зростання злочинності тощо. 

Міжособистісні стосунки чоловіка та дружини у сім’ї, що є пер-
винною клітиною соціальних груп, класів, соціального інституту чи
соціальної структури будь-якої країни можуть зазнавати постійних
змін на різних етапах подружнього життя: у перші місяці спільного
життя; у період народження дітей, особливо першої дитини; на
етапі їх виховання у середньому віці шлюбу; у період старіння. Тому
практично жодна сім’я не обходиться без конфліктів. Адже життя
більшості людей так чи інакше пов’язано з сім’єю своєрідним
мікросвітом, де переплітаються складні економічні, політичні,
психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми
чи конфлікти. 

Варто зазначити, що наявність конфліктів ще не свідчить про
неблагополучність сім’ї. Часто вони сприяють порозумінню
подружжя. Серйозні проблеми виникають тоді, коли конфлікти
набувають затяжного, хронічного характеру і мають негативні
наслідки для членів сім’ї. Установка на уникнення конфліктів 
є нераціональною і, загалом, шкідливою, особливо, їх недооцінка.
Стійкі й невирішені конфлікти зумовлюють постійну напруженість
в сім’ї, спричинюють її дезорганізацію та розпад. 

Серйозним випробуванням для українських сімей є проблема
працевлаштування в Україні та низька заробітна плата, що змушує
наших громадян шукати роботу за кордоном. Характерним проя-
вом кризи сучасної сім’ї також є висока розлучуваність шлюбних
пар. Подолання подружніх конфліктів шляхом розлучення є дуже
негативною формою вирішення конфліктних ситуацій. Хоча бага-
то в чому розлучення приносить звільнення від проблем, що нагро-
мадилися, але дуже часто воно не задовольняє інтереси всіх сторін,
особливо болісно це переживають діти, а саме: вони часто відчува-
ють провину, самоприниження, злість, образу, зазнають соціальної
депривації, тобто позбавлення або обмеження матеріальних, духов-
них ресурсів, необхідних для розвитку особистості. 

Таким чином, основними шляхами попередження конфліктів є
побудова сімейних відносин на засадах рівноправності, взаємної
відповідальності, довіри і пошани. Найбільш поширеними спосо-
бами вирішення конфліктів є досягнення компромісу і взаємна
домовленість. Важливе значення має обговорення проблеми, вста-
новлення причин конфлікту, основних винуватців, досягнення
певної згоди. 
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Важливу роль у створенні сприятливих умов для належного
здійснення сім’єю своїх соціальних та демографічних функцій
відіграє держава. Проте, очевидно, що для українських можновлад-
ців зміцнення та підвищення ролі інституту сім’ї в Україні не 
є пріоритетним, адже їхню свідомість вже давно затьмарила бороть-
ба за основні ресурси в країні. 

Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству
необхідно вирішувати низку соціальних питань, але багато зале-
жить і від самих людей. Стабільність шлюбу, сім’ї значною мірою
залежить від їх волі, прагнення досягнення щастя, успіху в шлюбі,
вироблення особистісної установки щодо терпимості партнера,
членів сім

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ ГОМЕОПАТІЇ 
ЯК КОМПЛІМЕНТАРНОГО МЕТОДУ У ЛІКУВАННІ 

ТА ОЗДОРОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ

Баландюк Д. В. 
III курс, група ЗЛ-31, напрям підготовки «Здоров’я людини»,

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», 

Науковий керівник: Савчук О. І., викладач кафедри здоров’я людини 
і фізичної реабілітації 

На сьогоднішній день, у світі зросла кількість медикаментозних
ускладнень, медикамент став нерідко небезпечнішим, ніж хвороба,
з приводу якої він призначається, висока ефективність, відсутність
алергійних, токсичних та інших побічних дій, оригінальний індиві-
дуалізований цілісний підхід до пацієнта при призначенні лікуван-
ня, збереження ендоекології людини забезпечує гомеопатії вагоме
місце в системі сучасної медицини. 

Цей метод ефективний як для профілактики, так і для лікуван-
ня багатьох захворювань дорослих і дітей. Залежно від конкретної
ситуації, гомеопатичне лікування можна застосовувати як само-
стійний метод профілактики, лікування, реабілітації або викорис-
товувати як метод комплементарної медицини поряд з алопатич-
ним лікуванням [1]. 

Застосування гомеопатії як комплементарного методу забезпе-
чує істотне скорочення термінів і вартості лікування, підвищення
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його ефективності. Гомеопатичні препарати добре поєднуються з
іншими методами лікування і медикаментами (зокрема, з антибіо-
тиками, протизапальними та іншими засобами). Зниження трива-
лості застосування і доз алопатичних ліків у таких випадках допо-
магає уникнути розвитку їх побічних дій (алергійні реакції,
дисбактеріоз та ін.) [2]. 

Гомеопатія допомагає вирішувати одну з актуальних проблем
сучасної медицини — лікування функціональних порушень у дітей
і молодих пацієнтів, вагітних жінок: побічні дії алопатичних ліків 
у таких випадках можуть бути серйозніші за саму хворобу. 

Гомеопатію успішно застосовують при лікуванні новонародже-
них і грудних дітей, що полегшує адаптацію дитини до нових умов
життя, сприяє становленню функції шлунково-кишкового тракту,
попереджує розвиток діатезу, рахіту, а при їх виникненні — успішно
лікує ці захворювання. Надзвичайно актуальним є застосування
гомеопатії у педіатричній практиці при лікуванні дітей, які часто
хворіють, «розвитку наслідків перинатальної патології, неврозопо-
дібних станів і алергії [3]. 

Однією з переваг гомеопатії є те, що вона не потребує межі що
до віку людини яка планує використовувати її як метод лікування.
Дітей лікують педіатри-гомеопати: дитячі невропатологи, дермато-
логи, психоневрологи й т. д. Всі як у звичайній медицині. А взагалі,
лікування дітей гомеопатичним методом справа дуже вдячна,
оскільки малята ще не мають такого великого набору патології, як
дорослі. З ними просто та легше працювати, швидше виходить
результат. До речі, самі діти дуже люблять лікуватися гомеопатич-
ними препаратами й гранулами, оскільки вони солодкі. 

Гомеопатичні препарати — потужні і в той же час м’які імуно-
моделюючі засоби, які поліпшують трофіку тканин і обмінні про-
цеси, функцію видільних систем — варто ширше використовувати
в клінічній практиці з урахуванням того, що останніми роками від-
значається стрімке зростання резистентності мікроорганізмів до
антибактеріальних і противірусних препаратів [4]. 

Гомеопатія також вигідно вирізняється позитивним гармоні-
зуючим впливом на ендокринну, нервову системи, інші органи 
і системи, завдяки чому її застосування приносить користь при
найрізноманітніших захворюваннях, гострих і хронічних. Не буду-
чи панацеєю, вона нерідко приносить зцілення у тих ситуаціях,
коли інші методи виявляються неефективними. У разі необхіднос-
ті оперативного лікування, гомеопатія може принести користь при
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проведенні передопераційної підготовки. У періоді реконвалесцен-
ції після хірургічних операцій, важких захворювань, пологів засто-
сування гомеопатичних препаратів допомагає уникнути усклад-
нень, прискорює одужання. 

Гомеопатичні препарати можуть використовуватися як само-
стійно, так і в поєднанні з алопатичними медикаментами, іншими
методами лікування як комплементарний метод у багатьох галузях
медичної практики. Застосування гомеопатичних препаратів
дозволяє оптимізувати результати лікування, реабілітації, профі-
лактики різних захворювань у дорослих і дітей[3]. 
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Актуальність дослідження. Організація соціальної роботи з обда-
рованими дітьми з обмеженими можливостями — одна з найбільш
важливих і важких задач держави. Неухильне зростання числа
дітей-інвалідів потребує від соціальних працівників готовності
здійснювати соціальну роботу спрямовану на збільшення уваги до
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кожного з них — незалежно від фізичних, психічних та інтелекту-
альних здібностей, сприяння формуванню адекватної самооцінки,
наданню правового захисту і можливості розвитку природного
потенціалу. 

Мета: проаналізувати результати соціальної діагностики готов-
ності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими
дітьми з особливими потребами. 

Основні результати. За результатами теоретичного аналізу визначе-
но, що інвалідність дітей значно обмежує їх життєдіяльність, призво-
дить до соціальної дезадаптації внаслідок порушення їх розвитку і
зростання, втрати контролю за своєю поведінкою, можливостей само-
обслуговування, пересування, орієнтації, на вчання, спілкування, тру-
дової діяльності в майбутньому. Доведено значущість практичної
діяльності соціальних працівників з надання допомоги обдарованим
дітям-інвалідам у створенні умов повноцінного життя з урахуванням
фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей, забезпеченні
рівних можливостей в усіх суспільно значущих сферах. 

Визначено, що виявлення обдарованих дітей з обмеженими
можливостями повинно здійснюватися в рамках комплексної 
і індивідуалізованої програми ідентифікації обдарованості дитини 
і створення умов розвитку природних можливостей. Подібного
роду програма передбачає аналіз процесу розвитку дитини на
досить тривалому відрізку часу, застосування валідних методів пси-
ходіагностики готовності соціальних працівників ефективно вза -
ємодіяти з представленою цільовою категорією. 

За результатами емпіричного дослідження визначено рівні
знань майбутніх соціальних працівників щодо психологічних особли-
востей обдарованих дітей та рівні знань особливості соціальної робо-
ти з обдарованими дітьми з обмеженими можливостями. Конста то -
вано відмінності в показниках обізнаності респондентів щодо
особливостей роботи з обдарованими дітьми з обмеженими можли-
востями залежно від курсу і віку (p < 0,05). 

Окреслені проблемні зони взаємодії соціальних працівників з
обдарованими дітьми на які необхідно звернути увагу в процесі
організації розвивальної роботи на високому рівні. 

Визначена можливість дослідження методами соціальної діаг-
ностики проблем соціального розвитку обдарованих дітей з обме-
женими можливостями. 

За аналізом і узагальненням отриманих результатів експеримен-
ту для ефективності здійснення соціально-психологічної допомоги
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і проведення соціальної роботи на високому рівні необхідно збіль-
шити обсяг теоретичного матеріалу і практичне опрацювання умінь
і навиків роботи з даною категорією дітей. 

Висновки. Отримані результати аналізу соціальної діагностики
готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарова-
ними дітьми з особливими потребами показали:

– можливість здійснення ефективної соціальної діагностики як
технології соціальної роботи із студентською молоддю;

– необхідність проведення дослідження рівнів знань майбутніх
соціальних працівників особливостей роботи з обдарованими діть-
ми з обмеженими можливостями; 

– необхідність використання соціально-діагностичної програ-
ми визначення рівнів готовності майбутніх соціальних працівників
до роботи з обдарованими дітьми з особливими потребами. 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ДО ІНТЕГРАЦІЇ
МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ В СУСПІЛЬСТВО

Бацман О. С. 
завідувач кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», 
Скляр Т. П.

магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 
Вінницького соціально-економічного інституту 

Університету «Україна»

На сьогоднішній день сформувалося три основних напрямки
діяльності по забезпеченню навчання осіб з особливими потреба-
ми: 1) спеціальні відділення в навчальних закладах; 2) спеціалізова-
ні навчальні заклади для інвалідів; 3) центри підготовки для інвалі-
дів для вступу в навчальні заклади. 

Питання доступності інклюзивної освіти для інвалідів в Україні
представляє собою гостру соціальну проблему. Розширення
доступності вищої освіти інвалідів, інтеграція їх в освітнє середови-
ще ускладнюється рядом факторів. Так, у сфері державної політики
по відношенню до інвалідів можна відмітити: недостатню розроб-
леність нормативно-правової бази щодо вищої освіти; недостатній
рівень інформаційного забезпечення; незабезпеченість безбар’єр-
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ного архітектурного середовища; недостатній рівень виробництва
технічних засобів, спеціального обладнання; відсутність дієвої полі-
тики трудової зайнятості інвалідів (що є наступним щаблем на шляху
до інтеграції після отримання освіти); не сформованість системи під-
готовки спеціалізованих кадрів викладачів та співробітників [1]. 

У сучасній Україні залишаються не достатньо вивченими
питання, які пов’язані з можливістю отримання університетської
освіти особами з інвалідністю. Відсутній аналіз доступності вищої
освіти для інвалідів (мається на увазі як архітектурного, так і інфор-
маційного та соціального характеру). Бракує чіткої політики в ро -
боті з абітурієнтами-інвалідами. А всі перелічені недоліки, без-
умовно, гальмують інтеграцію інвалідів у соціум. 

Крім того, ускладнюють процес інтеграції інвалідів у соціум такі
соціальні фактори: 

1) тяжке матеріально-фінансове становище більшості інвалідів
та їх сімей; складні побутові умови, недостатнє забезпечення теле-
відео-аудіоапаратурою, комп’ютерами; 

2) не до стат ній рівень медичного обслуговування; недоліки сус-
пільної свідомості та культури по відношенню до осіб з особливими
потребами, в тому числі їх освіти; 3) нерозвинутість політики бла-
годійності та спонсорства на користь інвалідів. Враховуючи всі
вищезазначені перешкоди, потреба в отриманні вищої освіти для
більшості осіб з інвалідністю залишається нереалізованою, та, як
наслідок, отримати бажану професію інваліду важко без зовнішньої
підтримки [2, 36]. 

Отже, сутність соціальної інклюзії полягає в тому, що вона орі-
єнтує соціум на необхідність чіткого усвідомлення такого факту —
людина з особливими потребами — не пасивний об’єкт соціальної
допомоги, а особистість, що розвивається, має право на задоволен-
ня потреб у пізнанні, спілкуванні, творчості і праці. Саме тому
головною метою інклюзивного навчання є створення умов для осо-
бистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження люд-
ської гідності осіб з обмеженими можливостями здоров’я. 
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спеціальності «Соціальна робота» Університету «Україна»
Науковий керівник: Гітун Н. І., к. філос. н., доцент, 

зав. каф-ри соціальної роботи

Прийомна родина, як і всі інші перш за все повинна виконува-
ти функції (духовну, емоційну, сексуальну, соціально-економічного
статусу та рекреативну та інші), які мають як суспільне так і індиві-
дуальне значення. Для суспільства родина повинна розвивати такі
якості особистості у прийомної дитини за допомогою функцій:

– духовна передбачає розвиток особистості членів суспільства,
акумулювання соціально-виховного потенціалу;

– емоційна — емоційна стабілізація індивідів;
– сексуальна — контроль за сексуальними контактами;
– соціально-економічного статусу — відновлення соціальної

культури; відновлення соціальної структури, надання відпо-
відного статусу членам родини;

– рекреативна — організація раціонального відпочинку; соціа -
льний контроль;

– первинного соціального контролю — соціальний контроль за
поведінкою своїх членів у різних сферах життєдіяльності;

– репродуктивна — біологічне відтворення суспільства;
– первинної соціалізації — відновлення соціальної культури;
– виховна — підтримка культурного розвитку суспільства;
– економічна, господарсько-побутова — економічна підтримка

власного життя та непрацездатних членів суспільства; під-
тримку фізичного здоров’я. 

Але ці функції вливають як на індивідуальність дитини в цілому,
так і на особливе значення для родини загалом:

– духовна — збереження, розвиток та передача духовних цін-
ностей та родинних традицій; об’єднання родини;

– емоційна — задоволення потреб у психічному комфорті та
емоційній підтримці, почуття безпеки, цінності та значимос-
ті власного «Я», відчуття особистого щастя; 

– сексуальна — задоволення сексуально-еротичних потреб;
– соціально-економічного статусу — задоволення потреби в со -

ціа льному, зростанні; надання стартових характеристик для
особистісного соціального зростання;
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– рекреативна — охорона здоров’я членів родини, організація їх
відпочинку, зняття стресового стану; підтримка та збагачення
взаємних інтересів;

– первинного соціального контролю — формування та під-
тримка правових та моральних санкцій за неналежну поведін-
ку у взаємостосунках між членами родини;

– репродуктивна — народження дітей та продовження свого
роду;

– первинної соціалізації — передача дитині моделей сімейних
комунікацій та суспільної поведінки;

– виховна — задоволення потреби в батьківстві, контактах 
з діть ми, їх вихованні та реалізації в дітях;

– економічна, господарсько-побутова — спільне ведення гос-
подарства, розподіл обов’язків між членами родини, взаємо-
допомога та взаємообмін щодо отримання послуг. 

Важливою характеристикою функцій прийомної сім’ї є замісна
опіка (замість біологічних батьків) стосовно дитини, яка влаштована до
їхньої родини на повне державне утримання. Функцію замісної опіки
можна розглядати як соціальне замовлення, адже статус прийомних
батьків є юридично закріпленим нормативно-правовими документа-
ми. Обов’язки замісної опіки змінюють діючі в сім’ї функції, надаючи
їм іншого забарвлення та розширюють їх соціальне значення. 

Прийомна родина має вести більш відкритий спосіб життя, ніж
раніше, мати трішки більший внутрішньо-сімейний запас стресос-
тійкості та показників здорового функціонування, дещо по-іншому
організовувати взаємостосунки в родині та планувати проведення
свого вільного часу тощо. 

Зміни у виконанні сімейних функцій пов’язані із включенням у
життя сім’ї таких чинників, як:

• цільове матеріальне утримання прийомної дитини;
• повноваження батьків та членів родини стосовно прийомної

дитини; 
• розширення своїх контактів за рахунок родичів дитини;
• внесення відповідної регламентації життя, зумовленої розши-

ренням соціального компоненту. 
Проте зміна звичного способу життя у виконанні своїх функцій

за рахунок розширення їхнього соціального значення може при-
звести до неочікуваних і непередбачуваних змін, різних викрив-
лень, як-то: гіпертрофічного сприймання своєї нової ролі, чи її
недооцінки та ін. 
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Будь-яка ситуація буде нести стрес для сім’ї, може ініціювати
включення механізмів психологічного захисту, і тим самим при-
звести до викривленого виконання батьками функцій замісної
опіки над дітьми. 

Отже, виконання прийомною родиною замісної опіки над дити-
ною розширює соціальну сторону її функціонування, постає підви-
щенням вимоги до її внутрісімейного життя, про що слід пам’ятати
людям, які прагнуть взяти на виховання та спільне проживання
дитину-сироту чи дитину позбавлену батьківського піклування. 

ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНИХ УСТАНОВОК В УКРАЇНІ 

Дулич Н. О.
студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Полтавського інституту економіки і права 
Університету «Україна», 099-566-68-68

Науковий керівник: Бацман О. С., завідувач кафедри соціальної роботи,
ст. викладач кафедри соціальної роботи 

Проблематика дослідження особливостей готовності молоді до
подружнього життя набуває значного поширення як у соціологіч-
ній, так і в психологічній науці. 

У сучасній літературі виокремлюється поняття готовності осо-
бистості до шлюбу і сімейного життя, яке включає, зокрема, такі
компоненти: фізична і фізіологічна зрілість майбутнього подружжя;
соціальна готовність, яка означає, що майбутні шлюбні партнери є
рівноправними членами суспільства; етико-психологічна готов-
ність, що передбачає сформованість адекватних шлюбно-сімейних
стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю; сек-
суальна готовність, орієнтація на спільність сексуально-еротичних
переживань з коханим партнером іншої статі [1]. 

Важливою характеристикою шлюбності є середній вік взяття
шлюбу. Як і в інших країнах Європи, в Україні підвищуються віко-
ві показники укладання шлюбу: середній вік вступу до шлюбу
чоловіків за 1999–2014 рр. підвищився з 26,8 до 29,6 років (до пер-
шого шлюбу — з 23,9 до 26,0); жінок відповідно з 25,3 до 26,8 (до
першого шлюбу — з 21,9 до 23,5) [2, 17]. 

Відповідні зміни відбуваються і в розподілі шлюбів за віком
наречених. Середній вік укладання першого шлюбу в Україні є
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нижчим, ніж у більшості країн Європи. Наприклад, середній вік
наречених при укладанні перших шлюбів у Болгарії, Литві, Латвії,
Румунії, Чехії, Угорщині дорівнює 24–25 рокам, Бельгії,
Німеччині, Норвегії, Фінляндії — понад 27 років (в Україні — 23,5
року) [2, 27]. 

Важливо визначити, якою мірою зміни у шлюбній поведінці насе-
лення — безшлюбність певної частини молоді, відкладання шлю бу
«на потім», що зумовлює загальне «постаріння» шлюбності, —
пов’язані з незадовільними соціально-економічними умовами життє-
діяльності у період ринкової трансформації, а якою — із засвоєнням
населенням, насамперед молоддю, західної моделі матримоніальної
поведінки в умовах «відкритого суспільства» та впливом фундамен-
тальних факторів сучасної трансформації сім’ї — індивідуалізації,
плюралізму, емансипації, свободи вибору [3]. 

За даними обстеження «Сім’я і діти» 10% опитаних, які перебу-
вали у шлюбі, не зареєстрували офіційно свої шлюбні стосунки
(10,4% чоловіків і 9,4% жінок); за даними обстеження «Сім’я 
і сімейні відносини» — 12,2% (12,0% чоловіків і 12,5% жінок).
Отже, за результатами вибіркових обстежень, як і за даними пере-
пису населення, основною формою організації шлюбних відносин
між чоловіком та жінкою в Україні залишається офіційно зареєс-
трований шлюб. Однак кожна десята шлюбна пара офіційно не
реєструє свої шлюбні стосунки [3]. 

Одним з основних чинників посилення негативних шлюбних
тенденцій в Україні у трансформаційний період стало погіршення
економічних умов населення, у тому числі значне скорочення
матеріальної бази реалізації потреби в родині та дітях. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ,
ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ ДЕЛІНКВЕНТНІСТЬ 

Дядченко Ю. О. 
V курс, спеціальність «Соціальна робота», 

Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (095)-3863040
Науковий керівник: Клевака Л. П., к. пед. н. 

В умовах сьогодення проблема делінквентної поведінки підліт-
ків залишається дуже гострою. За останні роки збільшилася питома
вага правопорушень, скоєних неповнолітніми. Зміни, що відбува-
ються сьогодні в нашому суспільстві, виявили цілий ряд проблем,
однією з яких є проблема соціально-педагогічної підтримки підліт-
ків, які мають відхилення у поведінці. 

Соціально-педагогічна підтримка — особливий вид соціально-
педагогічної діяльності, яка спрямована на виявлення і вирішення
проблем підлітка з метою забезпечення і захисту його правана
повноцінний розвиток і освіту. 

Науковець А. Мудрик розглядає соціально-педагогічну під-
тримку як допомогу в соціальному вихованні в процесі соціалізації.
Дослідник І. Фрумін визначає соціально-педагогічну підтримку як
педагогічні дії, метою яких є допомогапідліткам в самореалізації, 
у вирішенні різних життєвих та освітніх проблем. Під сутністю со -
ціа льно-педагогічної підтримки І. Зязюн, Н. Міхайлов, Р. Серьож -
ні ков, Л. Фрідман, С. Юсфін та інші розуміють превентивну допо-
могу підліткам у вирішенні їхніх проблем, у тому числі пов’язаних з
життєвим, професійним, етичним вибором (самовизначенням).
Науковці Т. Анохіна, М. Шимановський визначають основні при-
нципи забезпечення соціально-педагогічної підтримки: опора на
наявні сили та потенційні можливості особистості, віра в ці можли-
вості, орієнтація на здатність підлітка постійно долати перешкоди,
співпраця тощо. Наукові розвідки засвідчують, що метою соціаль-
но-педагогічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою є:
формування базової культури особистості та забезпечення кожно-
му рівних умов для духовного, інтелектуального і фізичного розвит-
ку; задоволення творчих і освітніх потреб; формування соціально
активної особистості, здатної до прийняття самостійних рішень, до
зміни соціальних ролей в умовах постійно мінливого суспільства. 

Соціально-педагогічна підтримка підлітків з делінквентною
поведінкою виконує наступні функції: відновлювальну (відновлен-
ня тих позитивних якостей, які переважали до появи ознак делін-
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квентної поведінки), компенсуючу (формування прагнення ком-
пенсувати той чи інший недолік посиленням тієї діяльності, яку
любить, в якій досягає швидких успіхів), стимулюючу (активізація
позитивної суспільно-корисної діяльності; використанняосуду або
схвалення, тобто небайдужого, емоційного ставлення до особис-
тості, її вчинків), розвиваюча (зміна мотивації, розвиток творчої
особистості), захисна (створенняумов співчуття, співпереживання,
взаєморозуміння), коригувальна (корекція поведінки та спілкуван-
ня підлітка з метою попередження негативного впливу на форму-
вання особистості), інтегруюча (взаємодія всіх суб’єктів освітнього
процесу в наданні допомоги підлітку з делінквентною поведінкою). 

Соціально-педагогічна підтримка підлітків з делінквентною
поведінкою включає в себе різні напрями: профілактична робота
(створення виховного середовища, що дозволяє гармонізувати
взаємини підлітків зі своїм найближчим оточенням, за місцем про-
живання, роботи, навчання;створення груп підтримки з фахівців
різного профілю; створення громадських освітніх програм для
посилення усвідомлення і залучення уваги до проблем молоді з від-
хиляється від норми поведінкою (телевізійні програми, навчальні
програми тощо); організацію дитячого дозвілля), соціально-педа-
гогічна реабілітація (повернення підлітка до активного життя в сус-
пільстві і суспільно корисної праці), діагностика(виявлення різних
сторін особистості, рівня міжособистісних взаємин тощо), соціаль-
но-правовий захист, консультування. 

Таким чином, соціально-педагогічна підтримка виступає як
технологія організації особистісного взаємодії дорослого і підлітка,
як процес створення психологічно комфортних умов для особис-
тісного розвитку, як виховна технологія. 

ПОНЯТТЯ «МОЛОДА СІМ`Я»

Каплун Н. П. 
магістр, Житомирський економіко-гуманітарний інститут

Університету «Україна»

У науковій літературі можна знайти чимало різноманітних
визначень поняття «сім`ї», таких відомих авторів як А. І. Антонов,
М. Я. Соловйов, А. Г. Харчєв та інші. У філософському словнику
сім`я визначається як — вид соціальної спільноти, найважливіша
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форма організації особистого побуту, заснована на подружній спіл-
ці та родинних зв’язках, тобто на багатосторонніх відносинах між
чоловіком та жінкою, батьками та дітьми, братами та сестрами та
іншими родичами, що живуть разом та ведуть спільне господарство. 

Деякі фахівці роблять спроби дати визначення сім’ї на основі
системного підходу з урахуванням того, що вона несе в собі одно-
часно ознаки і соціального інституту, і малої групи, і системи сто-
сунків. До найбільш значущого для практичного соціального пра-
цівника можна віднести визначення сім’ї, подане І. Трубавіною.
«Сім’я — це соціально-педагогічний інститут та особлива соціаль-
на система, яка є підсистемою суспільства і включає в себе інші під-
системи (членів сім’ї); це мала соціальна група, первинний контак-
тний колектив. Усе це дозволяє говорити про такі її ознаки, як
шлюбні, міжпоколінні, кровні, встановлені зв’язки між членами
сім’ї; родинні почуття, почуття безпеки, захищеності, любові,
поваги; спільний побут і проживання членів сім’ї; наявність певних
функцій у суспільстві, прав сім’ї в суспільстві й прав членів сім’ї в
родині, обов’язків членів сім’ї стосовно один одного та відпові-
дальність перед суспільством за своїх членів». 

На сьогодні єдиної дефініції сім’ї не існує, і це правомірно,
позаяк навряд чи можна знайти таке визначення, яке б задовольня-
ло всі підходи до вивчення цієї складної категорії. Усі вони так чи
інакше обмежують сферу вивчення сім’ї, водночас поглиблюють її
дослідження. 

Потрібно звернути особливу увагу на те, що саме поняття
«молода сім`я» все ще потребує уточнення. Загальноприйнятого
визначення «молода сім`я» досі не існує, і його розробка пов’язана
з певними труднощами, оскілки молода сім`я може визначатися за
різними критеріями. При цьому дослідники, як правило, пропону-
ють розглядати віковий критерій або стаж спільного життя. Обидва
вони є недосконалими. 

В першому випадку сім`я може розглядатись як молода виходя-
чи з віку подружжя, з урахуванням загальноприйнятого вікового
цензу молоді — 28-30 років. Однак при цьому дослідники стика-
ються з численними фактами створення сім`ї людьми з певною
віковою різницею. Тоді вихід подружжя з молодіжного віку відбува-
ється в різний час, що природно заважає класифікувати таку сім`ю
як молоду. Слід брати до уваги і те, що при віці подружжя, що
визначається межами 28-30 років, дослідники можуть мати справу
з сім`ями, які значно відрізняються за стажем спільного проживан-
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ня. За такої ситуації в одній групі опиняються молоді подружжя,
чий вік не перевищує 20 років, а стаж подружнього життя складає
1–2 роки, подружжя у віці 26–28 років, що мають 8–10 років
подружнього стажу. 

З точки зору другого підходу, тип сім`ї може бути визначений,
виходячи зі стажу спільного подружнього життя. Однак в цьому
випадку до категорії молодих сімей необхідно буде віднести і ті
подружні пари, вік яких перевищує 28–30 років, але вони вступили
до шлюбу недавно. 

В закордонній літературі початковий період існування сім`ї від-
раховується від моменту укладання шлюбу до народження першої
дитини. 

Безумовно, що різні визначення молодої сім`ї мають право на
існування, але для розмежування понять «сім`я» та «молода сім`я»
візьмемо за основу Закон України «Про сприяння соціальному ста-
новленню та розвитку молоді в Україні». В даному законі дається
таке визначення молодої сім`ї: «Молода сім`я — подружня пара, в
якій вік чоловіка та жінки не перевищує 28 років, або не повна
сім`я, в якій мати (батько) знаходяться у віці до 28 років». 

МІСЦЕ ДЕРЖАВНИХ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ 

З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ`Я

Кикоть В. О. 
V курс, група СР-М, спеціальність «Соціальна робота»,

Вінницький соціально-економічний інститут, к. тел. (066)-7310984
Науковий керівник: Мякушко Н. С., ст. викладач, 

Полтавський інститут економіки і права. 

В українському суспільстві на сьогоднішній день гостро висту-
пає проблема безробіття. Особливо це стосується тих наших спів-
громадян, що мають інвалідність. Однією з найбільш нагальних
потреб людини — є потреба працювати, виконувати суспільно зна-
чиму роботу, бути задоволеними її результатам, усвідомлювати
власну корисність і, звичайно, отримувати матеріальну винагороду
за свою працю. 

На жаль, велика кількість осіб з обмеженими можливостями не
має змоги реалізувати себе в професійному сенсі, стати успішними
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працівниками. Заважає комплекс неповноцінності, страх виявити-
ся непотрібними. Невпевненість у власних силах, у можливості
гідно конкурувати із «здоровими» претендентами стає рушійним
механізмом у низькій мотивації таких громадян до праці. Лише
робота дозволяє людині поважати себе, усвідомлювати свою індиві-
дуальність, бути повноцінною частиною соціуму. Тому доступ гро-
мадян з інвалідністю до зайнятості є одним із ключових чинників
для розвитку їх як особистості та позитивним чинником для роз-
витку суспільства в цілому. 

За статистичним даними кількість інвалідів в Україні з року 
в рік стрімко зростає, і наразі складає приблизно 2 млн. 800 тисяч
громадян. 

Служби зайнятості — це державні органи, що покликані здійс-
нювати допомогу безробітними громадянам у працевлаштуванні та
професійній орієнтації. 

Основні напрями роботи служби зайнятості із безробітними
інвалідами: мотивація їх до праці, підвищення рівня їх трудової
активності, навчання самопрезентації та веденню співбесіди з ро -
бо тодавцями, складання резюме, розміщення його на сайтах з по -
шу ку роботи, надання інформації про вільні вакансії, призначення
та виплата допомоги по безробіттю тим, хто має на неї право, у разі
потреби — організовує навчання тощо. 

Професійна орієнтація поєднує професійну інформацію, про-
фесійну консультацію, професійний відбір, професійний добір,
професійну адаптацію. Обґрунтований вибір професії, спеціаль-
ності відповідно до стану здоров’я, психофізичних особливостей,
здібностей, інтелектуального врахуванням професійно-кваліфіка-
ційної структури потреби суспільного виробництва є першим дуже
важливим стратегічним кроком, від якого залежить ефективність
не лише професійної реабілітації, а й результатів майбутньої трудо-
вої діяльності інваліда. За адекватного вибору професії, спеціаль-
ності така людина зможе реалізувати себе в праці, розкрити власні
творчі можливості, стати цікавим собі та оточуючим. 

На завершення зазначимо, що проблема безробіття може стати
головним негараздом як у житті конкретного безробітного з інва-
лідністю, так і в розвитку цілого суспільства. Дана тема є актуаль-
ною для подальшого дослідження, оскільки жоден із нас не застра-
хований від можливих нещасних випадків, тому ми маємо знати
механізми організації працевлаштування таких осіб. 
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ГРУПОВА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
НА ОСНОВІ АРТ-ТЕРАПІЇ

Ковальчук Ю. О. 
Магістратура, Університет «Україна», м. Київ

Спеціальність — Соціальна робота
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

У контексті арт-терапії художню діяльність можна назвати
спонтанною на відміну від планованої і ретельно організованої
діяльності з навчання мистецтва або ремесел різних груп людей.
Дослідники, що займаються терапією мистецтвом, погоджуються 
в тому, що художні здібності чи спеціальна підготовка клієнтів не
потрібні для використання художньої творчості як терапевтичного
засобу. Для терапії мистецтвом важливим є процес творчості,
заохочення членів групи висловлювати внутрішні переживання
спонтанно і не турбуватися про художні достоїнства своїх творів. 

Основні цілі арт-терапії — самовираження, розширення осо-
бистого досвіду, самопізнання, внутрішня інтеграція особистості
(різних її аспектів і компонентів) та інтеграція з зовнішньою реаль-
ністю (соціальної, етнічної, культурної). В арт-терапії спонтанне
малювання і ліплення є різновидом діяльності уяви, а не проявом
художнього таланту. Образотворча творчість є мостом між світом
фантазії і реальністю. 

Об’єкт дослідження — зміст і процес групової соціально-педа-
гогічної роботи на основі арт-терапії. 

Предмет дослідження — групова соціально-педагогічна робота
на основі арт-терапії. 

Мета дослідження — дослідження особливостей групової соці-
ально-педагогічної роботи на основі арт-терапії. 

Мета дослідно-експериментальної роботи: дослідити особли-
вості впливу групової соціально-педагогічної роботи на основі арт-
терапії на соціальне самопочуття дітей. 

Завдання дослідження:
1. Провести первинне анкетування щодо вивчення соціального

самопочуття дітей в умовах взаємостосунків із переселенцями з АТО. 
2. Провести соціально-педагогічний тренінг з арт-терапії для

дітей старшої школи. 
3. Провести підсумкове анкетування щодо вивчення ефектив-

ності арттерапії з покращення соціального самопочуття дітей в
умо вах взаємостосунків із переселенцями з АТО. 

Методи дослідження: спостереження, соціологічне анкетування. 
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Учасники дослідно-експериментальної роботи: підлітки 16–17
ро ків, які навчаються в 11 класі ЗОШ с. Гаврилівка Виш го род -
ського р-ну Київської обл. 

У структурі арт-терапевтичного заняття виділяються дві основ-
ні частини: невербальна, творча, неструктурована, основний засіб
самовираження — образотворча діяльність (малюнок, живопис),
використовуються різноманітні механізми невербального самови-
раження та візуальної комунікації; вербальна, формально більш
структурована, передбачає словесне обговорення, а також інтер-
претацію намальованих об’єктів, асоціацій, використовуються
механізми невербального самовираження та візуальної комунікації. 

Висновки: у ході тренінгу проводились вправи: «Взаємне
інтерв’ю», «Ми бачимо мир таким», «Добре слово». 

Результати анкетування: 37.5% тривожно відносяться до подій
на сході, 25% до подій на сході відносяться нейтрально, 12,5% до
подій на сході відносяться нейтрально та не вважають, що взаємо-
розуміння може зарадити конфлікту, 12,5% нейтрально відносяться
до подій на сході, хоча й впевнені в своїх моральних якостях, 12,5%
тривожно відносяться до подій на сході та не вважають, що взаємо-
розуміння може зарадити конфлікту. 

Заключний етап припускає рефлексивний аналіз у безпечній
обстановці. Необхідна присутність елементів спонтанної «взаємоте-
рапії» у вигляді доброзичливих висловлювань, позитивного програ-
мування, підтримки. Атмосфера емоційної теплоти, емпатії, турбо-
ти дозволяє кожному учаснику арт-терапевтичної сесії пережити
ситуацію успіху в тій чи іншій діяльності. Діти здобувають позитив-
ний досвід самоповаги і самосприйняття, у них зміцнюється почут-
тя власної гідності, підвищується самооцінка і повага до інших. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 
ДО РИЗИКОВАНОЇ ЩОДО ЗДОРОВ`Я ПОВЕДІНКИ

Конишева Т. Д., 
V курс, група СР-51, спеціальність «Соціальна робота», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент 

У складних соціально-економічних, соціокультурних та полі-
тичних умовах розвитку країни підвищується актуальність соціаль-
ної роботи та соціальної педагогіки як сфер практичної діяльності,
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спрямованих на створення сприятливих умов для соціального роз-
витку людини. 

Особливої уваги потребують діти та молодь, схильні до ризико-
ваної щодо здоров`я поведінки, що передбачає вибір таких поведінко-
вих практик (вживання алкоголю, тютюну, наркотиків), які загро-
жують стану здоров`я та можуть викликати низку психосоціальних
проблем у їхній життєдіяльності. 

Одним із завдань у межах нашої дипломної роботи на тему
«Соціально-педагогічна робота з дітьми «групи ризику» було визна-
чено провести емпіричне дослідження схильності підлітків до
ризикованої щодо здоров’я поведінки. 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки. 
Особливості соціального розвитку у підлітковому віці зумовлю-

ють необхідність підвищеної уваги щодо профілактики схильності
до ризикованої щодо здоров`я поведінки. 

Метою емпіричного дослідження було визначення схильності
підлітків до ризикованої щодо здоров`я поведінки. Вибірку склада-
ють підлітки — учні Білоцерківського ВПУ №13, які брали участь 
у програмі «Профілактика ВІЛ-інфекції та ризикованої щодо здо-
ров`я поведінки» представництва ЮНІСЕФ в Україні. 

У ході емпіричного дослідження нами адаптовано методику
«Анкета схильності підлітків до ризикованої щодо здоров`я пове-
дінки», яку розроблено у межах проекту «Профілактика ВІЛ-інфек-
ції та ризикованої щодо здоров`я поведінки» представництвом
ЮНІСЕФ в Україні. 

Адаптована нами анкета містить 2 блоки запитань:
Блок І. Ризикована щодо здоров`я поведінка:
1. 1. Знання про ризик зараження на ВІЛ/СНІД:
1. 2. Знання про небезпеку вживання наркотиків, алкоголю та

ставлення до ризикованої поведінки:
Блок ІІ. Цінності, які допоможуть досягти успіху у житті
За результатами аналізу відповідей можна зробити наступні

висновки:
1) Підлітки даної групи недостатньо ознайомлені з питаннями

зараження на ВІЛ/СНІД . Так, на запитання «Я достатньо знаю про
шляхи зараження на ВІЛ» лише 34,8% відповіли «Так», 50% відпові-
ли «Ні», 15,2% — «Не знаю». 

2) Підлітки мають недостатній рівень знань про небезпеку вжи-
вання наркотиків, алкоголю та більшість з них мають легковажне
ставлення до ризикованої поведінки, не розуміють всіх наслідків



152

Секція 11 Інноваційні та традиційні підходи 

вживання психоактивних речовин. Так 76,1% учасників вважають,
що Якщо пити лише пиво, то алкоголіком не станеш. Стільки ж вва-
жають, що Вживання марихуани не викликає залежності. Хоча відсо-
ток тих, хто ніколи не будуть вживати ін`єкційні наркотики, достатньо
високий (82,6%), водночас на запитання Я ніколи не буду вживати
ніяких видів наркотиків (зокрема — марихуани, «таблеток» тощо) —
«Так» відповіли лише 47,8% підлітків. 

3) Найбільшу перевагу підлітки віддали цінностям: Здоров`я
(фізичне та психічне) (84,8%). Також важливим є Високий рівень мате-
ріального забезпечення (60,9%). Найменш важливими для підлітків є
Сила волі, цілеспрямованість (28,3%). Таким чином, можна виявити
як позитивну тенденцію щодо цінності здоров’я для більшості під-
літків, так і негативну, зокрема стосовно цінності гарної освіти, сили
волі, цілеспрямованості, що свідчить про ймовірний ризик все ж
спробувати психоактивні речовини під впливом певних чинників. 

ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я

Краснолюдська С. А. 
Старший викладач,

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університет «Україна»

Человек только там удовлетворяет дру-
гих, где он удовлетворяет самого себя,
лишь там он чего-то добивается, где он
сам верит в свои силы. 

Людвіг Фейєрбах

Процеси глобалізації все більше підштовхують людство до кон-
куренції, особливо у сфері працевлаштування. Як відомо на сучас-
ному ринку праці основна вимога до працівника — це його вміння
інтегруватися у будь-який виробничий процес, здатність виконува-
ти широке коло обов’язків, тобто цінністю сучасного працівника
стає якість його професійної підготовки, а не наявність документу
про вищу освіту. Якщо говорити про людей з функціональними
обмеженнями здоров’я, особливо в нашій країні, то спеціальності,
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які їм досі пропонувалися для опанування були переважно техніч-
ного спрямування, рідше — сфери обслуговування. Слід зазначити,
що і рівень освіти який пропонувався їм досі — це молодший спе-
ціаліст або бакалавр. Тобто держава пропонувала людям з обмежен-
нями здоров’я навчатися у ПТУ або технікумах (коледжах). 

Проголошена рівноправність в одержанні освіти в Україні це
лише гарантія: в житті все набагато складніше. Плата за навчання,
наявні обмеження в здоров’ї, життєві, сімейні та інші обставини для
багатьох на сьогодні стають непереборними на шляху до отримання
повноцінної, якісної освіти. І однією з найбільш вразливих катего-
рій населення залишаються люди з особливими потребами, інвалі-
ди. У 2003 році у них з’явилася ще одна надія і можливість змінити
ситуацію на краще. Такий шанс їм дає запровадження дистанційно-
го навчання, яке не безпідставно називають освітою сучасності. 

Якщо вдуматися, що означає якісна освіта для людини з інвалідніс-
тю, то, мабуть, можна сказати і так — це той рятівний круг, який у спро-
мозі відкрити їй шлях до потрібної професії, цікавої роботи, матеріаль-
ного достатку і самоутвердження та самореалізації як особистості. 

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований
процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів піз-
навальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спе ціа -
лізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Серед переваг дистанційного навчання:
• лідер з-поміж сучасних форм навчання;
• у людини з’являється можливість навчатися на роботі, вдома,

в найближчому центрі дистанційного навчання;
• за якістю дистанційне навчання може наближатися до денної

форми, а за ціною бути в кілька разів дешевшим. 
Дистанційна форма навчання більш прогресивна, ніж заочна,

освітні технології якої вже давно застарілі, тож доцільно модернізу-
вати її. І чи не найголовніше в соціальному плані — дистанційна
освіта об’єктивно найдоступніша для тих, хто хоче вчитися, але з тих
чи інших причин не може чи не бажає залишати місце свого про-
живання. А це прямо стосується дітей-інвалідів складних нозоло-
гій. Особливо варто зазначити, що дистанційно можна опанувати
будь-яку спеціальність, а не обмежене коло які пропонує держава 
у спеціалізованих закладах освіти для осіб з функціональними
обмеженнями здоров’я. 
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МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
ТА КРИЗА СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ 

Лапенко М. А. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095)-777-69-69
Науковий керівник: Коньков А. М., к. психол. н. 

Проблема кризи середини життя, подолання внутрішніх
ціннісних конфліктів, механізмів захистів і вироблення стратегій
захисної поведінки одна із значних в сучасному житті дорослої
людини. Перехід в нову вікову категорію — у віці близько сорока
років часто переживається як екзистенційна криза, яка пов’язана 
з переоцінкою всього вже досягнутого, свого місця в житті, своїх
можливостей і цілей в майбутньому. 

У ситуаціях, що ускладнюють досягнення поставлених цілей
або загрозливих особистісним установкам людини, він свідомо 
і несвідомо вдається до заходів психологічного захисту. Оскільки
зростання рівня включеності різних психологічних захистів,
покликаних справлятися з емоційними перевантаженнями може
призводити до того, що посилене спотворення сприйняття і
поведінки людини цими захисними механізмами порушують його
соціальну адаптацію та психічне здоров’я. Особливо це можливо у
кризові вікові періоди, одним з яких є криза середнього віку. 

Екзистенційна криза — стан тривоги, відчуття глибокого
психологічного дискомфорту при питанні про сенс існування.
Незважаючи на всі труднощі людини потрапившей у цей
критичний період, в її сутності закладена потенційна можливість
до вирішення, оновлення, висновку особистості на більш високий
рівень розвитку. 

Успішне розв’язання кризи, по Еріксону, призводить до фор му -
ван ня у людини генеративности (продуктивності, неза спо -
коєності), яка включає прагнення людини до зростання, турботу
про наступне покоління і про власний внесок у розвиток життя на
Землі. В іншому випадку формується застій, якому можуть
відповідати почуття спустошення, регресія. Людина може почати
потурати власним бажанням і задоволень, як якщо б був власною
дитиною. 

Еволюція, на думку К. Уілбера — є розгортання вищих
структур, для того щоб еволюція взагалі відбувалася «ці вищі
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структури повинні в певному сенсі бути присутнім з самого
початку: вони повинні бути згорнутими, в якості потенційної
можливості, в нижчих формах». І згідно трансперсональному
підходу К. Уілбера будь-яка криза є труднощами в розгортанні
більш вищої структури свідомості з несвідомого, яка зустрічає опір
звичної ідентичності. 

Деструктивні заходи захисту в основному зв’язуються з не усві -
домленістю їх суб’єктом, а конструктивні — з усвідомленим
прийняттям і регуляцією. Матеріал патології показує: багато
симптомів при неврозах, важких соматичних захворюваннях
являють собою неусвідомлювані хворими заходи захисту. Несві -
дома і неконструктивна захист відзначається і у здорової людини в
ситуації фрустрації. Прояв подібних неконструктивних механізмів
захистів і відповідно стратегій захисної поведінки особливо може
бути явним в період кризи середини життя або екзистенціальної
кризи. 

Унікальність переживання кожною людиною екзистенціальних
і вікових криз обумовлює індивідуальний підхід. Стратегія до по -
моги особистості і групі в кризовому стані в головному полягає
в техніках, спрямованих на зростання усвідомлення того факту, що
те, що зараз відбувається — нормально, правильно і корисно. Ос -
нов на тактика при роботі з екзистенційними кризовими станами —
підтримка, усвідомленням і проживання почуттів. 

Добре себе зарекомендували проективні методики, метафори,
техніки арт-терапії, що працюють з несвідомими рівнями психіки,
які у взаємодії із зверненням до когнітивного рівню особистості
здатні давати позитивні результати у підтримці та переживанні
екзистенціальної кризи середини життя. 

Таким чином, гострота переживання людиною екзис тен ціа ль -
ної кризи середнього віку пов’язана з впливом механізмів пси хо -
ло гіч них захистів. Виходу з кризи середини життя сприяють
стратегії, спрямовані на аналіз і вирішення проблем, особисту
відпо ві даль ність, а також активний пошук соціальної підтримки
і альтруїзм. 
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МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГЛУХИМИ 
ТА СЛАБОЧУЮЧИМИ ДІТЬМИ

Онуфрей О. П.
студентка ІІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Полтавського інституту економіки і права університету «Україна»
Науковий керівник: Бацман О. С., завідувач кафедри соціальної роботи 

Важливим завданням соціального працівника в роботі з глухи-
ми та слабочуючими дітьми є використання наступних методів
соціальної роботи:

Метод індивідуальної соціальної роботи — забезпечує надання
допомоги дітям з вадами слуху і сім’ям, що мають дітей-інвалідів 
у розв’язанні психологічних, міжособистісних, соціальних та еко-
номічних проблем шляхом взаємодії з клієнтами: ведення випадку
(це спланований процес взаємин між клієнтом і соціальним пра-
цівником, який може передбачати застосування різних теоретич-
них моделей роботи та стратегій втручання; забезпечення представ-
никам вразливих груп необхідної індивідуальної підтримки для
продовження життя у власній громаді); індивідуальне консультуван-
ня ( це процес, у ході якого спеціаліст дає рекомендації з розв’язан-
ня соціальних проблем клієнта; використання інформації, спеці-
альних знань для надання допомоги людям у розв’язанні їх
життєвих проблем; представництво інтересів клієнта (соціальні
працівники, представляючи інтереси клієнтів, намагаються не
лише надати певні послуги, а й вести справи в суді, оскільки
можуть бути такі випадки, що в родині яка виховує дитину з вадами
слуху батьки також є інвалідами і не завжди може безпроблемно
представляти свої інтереси). 

Метод групової соціальної роботи — це метод, завдяки якому від-
бувається допоміжна діяльність через групові форми взаємодії; сут-
ність групової роботи полягає у пріоритеті спілкування з іншими
дітьми, які мають спільні проблеми, а особливо якщо це проблеми
пов’язані з інвалідністю. Найбільш доцільними методом для дітей
даної категорії є самокерована групова робота (групи самодопомо-
ги). Групи, учасники яких, поділяючи певні особисті інтереси,
маючи подібний досвід, об’єднуються для співпраці з метою реалі-
зації власних потреб чи потреб громади завдяки обміну інформаці-
єю, взаємопідтримці. Можливо це створення гуртків (малювання,
ліпка, вишивка), міні-театрів, де б такі діти змогли почувати себе
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вільно і творити, бо творчість завжди впливає позитивно на їх роз-
виток [1]. 

Методи активного психологічного впливу на особистість: психоло-
гічне консультування (надання дитині з інвалідністю психологічної
допомоги у виді порад, спілкування, інформування тощо); психоло-
гічна корекція (подолання певних відхилень у поведінці та діяльності
дитини засобами вивчення індивідуальних особливостей особистос-
ті, їх відповідності до навколишнього, соціального середовища); пси-
хологічний тренінг (використовується для розвитку здібностей, спря-
мований на розвиток комунікативних, перцептивних здібностей, що
полегшує здатність людини до міжособистісного спілкування); пси-
хологічна терапія та реабілітація (система спеціальних психологічних
методів оздоровчого впливу на дитину для нормалізації її психічного
стану під час перебування у важкому стресі або негативному) [2, 152]. 

Використання методів соціальної роботи дозволяє вплинути на
життя дітей з вадами слуху та їх родин, полегшити їх внутрішній
психологічний стан. 
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1. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник //
Наук. ред. проф. А. Й. Капська. — К. : Центр навчальної літератури,
2004. — 352с. 

2. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. — К. :
Академвидав, 2005
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Національної академії педагогічних наук України

Актуальність дослідження проблеми прогнозування інноваційно-
го розвитку загальноосвітнього навчального закладу зумовлена не -
об хідністю пошуку шляхів реформування загальної середньої осві-
ти на тлі євроінтеграційних процесі. Сучасна педагогічна практика
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потребує розроблення й застосування теорії та методики педагогіч-
ного прогнозування інноваційного розвитку загальноосвітнього
навчального закладу в умовах реформування системи загальної
середньої освіти, створення коротко-, середньострокових педагогіч-
них прогнозів, що сприятимуть вирішенню низки проблем, зокрема:
визначенню пріоритетних напрямів та ефективних механізмів, уник-
ненню можливих небезпек інноваційного розвитку шкіл різного
типу; розробленню правових документів, які регулюватимуть інно-
ваційні перетворення в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Реалізація вимог щодо реформування системи загальної серед-
ньої освіти призведе до змін цілей, змісту та структури навчального
процесу в загальноосвітньому навчальному закладі, стимулювати-
ме здійснення інноваційного розвитку закладу його педагогічним
колективом. Це зумовить необхідність обґрунтування теоретико-
методологічних засад вироблення педагогічних прогнозів іннова-
ційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. 

Недостатня розробленість проблеми педагогічного прогнозу-
вання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального
закладу в умовах реформування системи загальної середньої освіти
перешкоджатиме процесу формування й обґрунтування відповідних
прогнозів, що свідчить про актуальність і доцільність її розв’язання. 

Прогностичні ідеї щодо розвитку загальної середньої освіти
знайшли відображення в Білій книзі національної освіти України
(2009), проекті Концепції інноваційного розвитку загальноосвіт-
нього навчального закладу (2011) тощо. 

Однак проблема прогнозування інноваційного розвитку загаль-
ноосвітнього навчального закладу в умовах реформування системи
загальної середньої освіти залишається ще недостатньо дослідже-
ною. Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність
фундаментальних досліджень, у яких було обґрунтовано теоретич-
ні і методичні засади педагогічного прогнозування інноваційного
розвитку загальноосвітнього навчального закладу: визначено сут-
ність, структуру й функції педагогічного прогнозування; обґрунто-
вано й експериментально перевірено методику здійснення означе-
ного процесу; визначено критерії оцінювання ефективності
запропонованої методики. 

Упровадження результатів дослідження проблеми прогнозуван-
ня інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу
здійснюватиметься в два етапи: на першому — вони будуть опри-
люднені на міжнародних, всеукраїнських конференціях і семіна-
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рах, у статтях у фахових виданнях, у мережі Facebook та на сайті
Інституту педагогіки НАПН України; на другому — використовува-
тимуться в умовах інноваційного розвитку вітчизняних загальноос-
вітніх навчальних закладів різних типів. 

Результати дослідження проблеми прогнозування інноваційно-
го розвитку загальноосвітнього навчального закладу спрямовувати-
муться на підвищення якості освіти через надання практичних
рекомендацій щодо забезпечення інноваційного розвитку навчаль-
них закладів різних типів та форм власності, підвищення рівня
якості надання освітніх послуг і можуть бути використані в процесі
розроблення концепцій та програм інноваційного розвитку загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, навчальних програм, навчальних і
методичних посібників, курсів лекцій для студентів, здійсненні
дисертаційних досліджень. 

ПРОВІДНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ 
СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ 

Ренькас Анна
студентка 5 курсу

Житомирського економіко-гуманітарного інституту 
«Університет «Україна»

Еволюція супроводу в окрему професію, що має відношення до
психічного здоров’я, сталася в 1980-х роках. Протягом десятиліття
знову зріс інтерес до питань супроводу, що належать до цілісної
особистості. 

Супровід — це діяльність, яка розвивається безперервно, яка
висвічує певні аспекти, питання, проблеми розвитку відповідно до
потреб обслуговуваних клієнтів і суспільства. Протягом відносно
короткої історії супроводу як професії на передній план висували-
ся різні аспекти цієї діяльності. 

В даний час в теорії і практиці соціальної роботи існують два
основних взаємодоповнюючих один одного підходу до визначення
сутності супроводу: 

Функціональний, при ньому супровід розуміється як метод, що
забезпечує клієнта практичними порадами і допомогою, як будь-
яка форма надання клієнту допомоги щодо змісту, процесу або
структури розв’язуваної задачі, коли сам фахівець не відповідає за її



160

Секція 11 Інноваційні та традиційні підходи 

рішення, але допомагає тим, хто несе таку відповідальність.
Направлення лікарем пацієнта до вузького спеціаліста для отри-
мання додаткової інформації про стан його здоров’я, це розглядати
як приклад подібного супроводу. При такому підході соціальний
працівник виступає як помічник у вирішенні якої-небудь задачі або
проблеми. 

Професійний, при ньому супровід розглядається як особлива
професійна служба, яка надає послуги громадянам та організаціям
за допомогою спеціально навчених і кваліфікованих осіб, що допо-
магає виявити соціальні проблеми клієнта, проаналізувати їх, дати
рекомендації щодо їх вирішення та сприяти, при необхідності,
виконання прийнятих рішень та отриманих рекомендацій . 

Реалізація процесу соціального супроводу на практиці вимагає
диференційованого підходу до цього виду діяльності, що проявля-
ється в існуванні різних його видів. Як будь-яке соціальне явище,
соціальний супровід можна класифікувати за різними підставами.
Розглянемо докладніше деякі з них. 

По об’єкту впливу виділяють індивідуальний супровід, що перед-
бачає роботу з окремою людиною, і груповий супровід, коли об’єк-
том впливу фахівця являють собою яка-небудь група або колектив. 

Слід мати на увазі, що об’єктом соціального супроводу може
бути тільки мала соціальна група — сім’я, студентська група і т. і. 

Більш широкий спектр різновидів соціального супроводу,
можна виділити за таким параметр як характер і зміст обговорюва-
них і розв’язуваних з клієнтом проблем. 

Різноманіття проблем і складнощів, з якими стикається протя-
гом свого життя кожна людина, призводить до існування таких
видів супроводу як медико-соціальний, соціально-педагогічний,
соціально-психологічний, соціально-правовий, управлінський 
та інші. Ці види соціального супроводу добре знайомі кожній
людині, яка хоч раз зверталася за допомогою у вирішенні різ них
проблем до відповідного фахівця — лікаря, медика, юриста, чинов-
ника і т. ін. 

Ще однією підставою для виділення видів соціального супрово-
ду є цільова установка клієнта, тобто цілі, які він переслідує, звер-
нувшись за допомогою до консультанта. У цьому випадку можна
говорити про існування більш складних видів розглянутої діяль-
ності . 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ГІМНАЗІЇ

Русецька Т. В. 
V курс, група ЗСР-51/14м, спеціальність «Соціальна робота»,

Інститут соціальних технологій, к. т. (068) 875-15-44
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н. 

Актуальність соціальної та соціально-педагогічної роботи в за га -
льноосвітніх навчальних закладах не викликає заперечень, оскільки
ця діяльність дає змогу попередити та вирішити ряд соціальних і
соціально-педагогічних проблем, які виникають в учнівському
середовищі. Організація та діяльність учнівської соціальної служби
забезпечує інтеграцію соціально-педагогічної роботи з виховною
роботою зі школярами та дієвим учнівським самоврядуванням. 

Учнівська соціальна служба гімназії — це спеціалізований підроз-
діл у складі учнівського самоврядування, який залучає та готує учнів-
волонтерів до участі в наданні соціальних і соціально-педагогічних
послуг іншим учням, здійснення самодопомоги та взаємодопомоги.
Основними учасниками соціальної служби є гімназисти; представни-
ки педагогічного колективу та соціально-психологічної служби залу-
чаються для підготовки та контролю за діяльністю служби. 

Основними теоріями соціальної та соціально-педагогічної
роботи, які обумовлюватимуть діяльність учнівської соціальної
служби є: діяльнісна теорія, теорія соціального научіння, теорія
розвиваючого навчання і виховання та ін. Діяльність служби засно-
вуватиметься на принципах: соціальної та соціально-педагогічної
роботи, принципах виховання. 

Метою діяльності учнівської соціальної служби є здійснення
соціальної та соціально-педагогічної роботи з гімназистами за
участі самих гімназистів. 

Основними напрямами роботи учнівської соціальної служби
гімназії є: освітньо-профілактична робота (надання знань про здо-
ровий спосіб життя, профілактика негативних соціальних явищ:
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДУ, хвороб, які
передаються статевим шляхом, злочинності та ін. ); організація
змістовного дозвілля гімназистів (культурно-дозвіллєва та культур-
но-просвітницька робота); інформаційна діяльність (інформування
гімназистів про різні аспекти соціального та соціально-педагогічно-
го середовища, успішної життєдіяльності в ньому, шляхи уникнення
та протидії впливу негативних соціальних явищ, конструктивного
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здійснення соціальної активності учня тощо); розвиток і підтримка
волонтерського руху (залучення, підготовка, застосування діяльнос-
ті волонтерів у роботі служби); благодійна діяльність (пропаганда
благодійництва, організація благодійних заходів тощо); участь у
виховній роботі гімназії (організація та реалізація виховних творчих
справ і виховних заходів для гімназистів різних років навчання). 

Діяльність учнівської соціальної служби здійснюватиметься 
в індивідуальній, груповій та колективній формах. Конкретними
організаційними формами діяльності учнівської соціальної служби
є: тренінги, соціальні акції, випуск гімназійних медіа, поширення
соціальної реклами, відео-клуби, організація свят, екскурсій, ігро-
тек, консультування тощо. З метою виявлення актуальних соціаль-
них проблем і потреб гімназистів, громадської думку, учнівська
соціальна служба здійснюватиме опитування (інтерв’ю, анкетуван-
ня), фокус-групи, соціометрію. 

Для здійснення своєї діяльності, представники учнівської соці-
альної служби застосовуватимуть педагогічні, соціально-педагогіч-
ні, психологічні, соціально-психологічні, соціологічні та інші
методи роботи. Одним з важливих методів діяльності учнівської
соціальної служби гімназії стане метод «рівний-рівному», засіб
передачі важливої соціальної та соціально-педагогічної інформації
під час неформального спілкування між гімназистами. 

За результатами проведеної дослідно-експериментальної робо-
ти виявлено, що переважна частина опитаних вчителів, учнів та їх
батьків згодні або більшою мірою згодні з тим, що організація
учнівської соціальної служби є одним з актуальних завдань соціаль-
но-педагогічної роботи гімназії, згодні брати посильну участь в
організації та здійсненні означеної діяльності, вважають, що служ-
ба допоможе вирішенню соціальних проблем гімназистів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКИХ КЛУБІВ У США

Сарапулова Є. Г.
к. пед. н., доцент кафедри менеджменту університету «Україна»

Соціальне виховання особистості — один з ключових факторів,
здатних привести до прогресивного оновлення суспільства.
Кризове суспільство перехідного періоду, у якому ми сьогодні
живемо, характеризується накопиченням нового досвіду, який вхо-
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дить у конфлікт із застарілими підходами. На наших очах відбува-
ється руйнування старих каналів передачі соціального досвіду
молодому покоління в той час, як нові канали ще остаточно не
сформовані. У зв’язку з цим процеси соціального становлення
молоді часто носять непрогнозований, спонтанний характер, що
веде до формування у певної частини молоді бездуховності, агре-
сивності, шкідливих для суспільства орієнтацій. Відбувається
загальне зниження рівня суспільної культури. 

Нерідко соціалізуючу функцію приймають на себе вікові нефор-
мальні групи. Їхня субкультура виробляє у молодого покоління
механізм впевненості у виконуваних ролях і певний стереотип пове-
дінки. Особливо сильний вплив мають на особистість неформальні
групи вищого навчального закладу. В період навчання у вузі слаб-
нуть контролююча і регламентуюча функції сім’ї, а професійних
турбот і турбот, пов’язаних із власною сім’єю, ще немає. Такий стан
свободи від обов’язків спонукає молодих людей до проведення віль-
ного часу у групах однолітків. Тому вищі навчальні заклади являють
собою не лише осередки здобування професійних знань, а й важли-
ві державні інститути соціального виховання молоді. 

На сьогодні актуальним можна вважати запозичення досвіду
роботи вузів Сполучених Штатів Америки. В американських універ-
ситетах функціонує величезна кількість студентських клубів. У зару-
біжній літературі проблема клубних об’єднань вищої школи як фак-
тор соціального формування особистості розглядається в досить
широкому контексті. Зарубіжні науковці наголошують на тому, що
поза аудиторна діяльність студента здійснює на становлення особис-
тості не менший вплив, аніж навчальна. Тому грамотне стратегічне
використання організації вільного часу студентів є вирішальною умо-
вою для оптимізації їхнього особистісного і професійного розвитку. 

Діяльність студентських клубів у США носить найрізноманітні-
шу спрямованість. Функціонують театральні й музичні клуби, сту-
дентські газети й радіостанції, політичні клуби (зокрема, й під егі-
дою ООН), численні спортивні клуби та ін. Діяльність сту дент ських
клубів фінансується з різних джерел: з державних і місцевих бюдже-
тів, зі спеціальних наукових і благодійних фондів. Наприклад, з
Національного наукового фонду, фондів Карнегі, Келлога, Форда. 

Результати аналізу американського досвіду організації діяль-
ності студентських клубів показали, що:

1. Клубна робота створює основу для вирішення наявних у мо -
лоді соціальних, медичних та інших проблем, виступає засобом
попередження асоціальної поведінки. 
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2. Ефективність клубної роботи забезпечується науково обґрун-
тованими цілями і підходами, а також підбором оптимальних мето-
дів і засобів соціально-професійного становлення особистості. 

3. Правильно організоване педагогічне керівництво забезпечує
співпадання соціальних інтересів як усього суспільства в цілому,
так і його окремих громадян зокрема. 

4. Основними результатами клубної діяльності є формування
достойного громадянина, виховання у молодих людей дисципліно-
ваності, самостійності, стійкого характеру, вольових якостей, необ-
хідних суспільству моральних цінностей. 

Порівняльний аналіз організації клубної діяльності у вузах
США показує, що більшість її форм і методів придатні для впро-
вадження в Україні. 

ДОСВІД СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Сарапулова Є. Г.
к. пед. н., доцент кафедри менеджменту Університету «Україна», 

Кучерявий І. Т.
д. філос. н., професор, перший проректор Університету «Україна»

Нестеренко С. С.
к. е. н., доцент, директор Інституту економіки і менеджменту

Університету «Україна». 

Студентське самоврядування — самостійна громадська діяльність
студентів із реалізації функцій управління у вищому навчальному
закладі, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх
обов’язків і захисту їхніх прав. Сприяє формуванню у студентів органі-
заторських навичок. Вищим органом студентського самоврядування є
загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу. 

Сьогодні Україна робить перші кроки на шляху розбудови євро-
пейської демократичної моделі студентського управління. Тому
особливо цікавим для нас є зарубіжний досвід студентського само-
врядування. 

У Великобританії студентська спілка, студентський уряд або
студентська рада часто мають власні будівлі або приміщення на
території університету, займаються соціальною та організаційною
діяльністю студентів. Нерідко для реалізації усіх студентських заду-
мів адміністрація вузу виділяє їм окреме містечко. Студентські



165

до соціальної роботи Секція 11

спілки в Британії сприяють студентам у здійсненні політичної
кар’єри. При кожній студентській раді функціонує навчальний
центр майбутнього політика, де бажаючим надають допомогу в ово-
лодінні ораторським мистецтвом, політологією, психологією та
іншими знаннями, необхідними майбутнім державним діячам. 
У Великобританії голова студентської ради — керівник, який пра-
цює повний робочий день і отримує заробітну плату. Всі студент-
ські ради мають потужне фінансування. Матеріальну допомогу їм
надають університети, державні установи, спонсори. 

У Франції студент мають представників у вузі на всіх управлін-
ських рівнях. Університет функціонує за допомогою трьох цен-
тральних рад: адміністративної ради, ради з питань навчання і уні-
верситетського життя та наукової ради. Вибори студентів до всіх
трьох рад проводяться одночасно за окремими списками. Студенти
обираються терміном на 2 роки, викладачі та керівник — на 4 роки.
Студенти, обрані до цих рад, також представлені у різноманітних
університетських комісіях, зокрема дисциплінарній та соціальній.
Фінансують студентські ради батьки студентів і керівники фірм,
продукцію яких, у свою чергу, рекламують студенти даного вузу. 

Студентський уряд у США — організація для самореалізації
молоді в умовах жорстких ринкових відносин. Функціонування
кожного американського вузу регламентують його власні
Конституція і Статут. Такий підхід сприяє вихованню поваги до
Закону, навчає студентів толерантно ставитися до свобод і прав
інших громадян, відповідально виконувати обов’язки, налагоджу-
вати стосунки на основі тактовності, справедливості та чесної кон-
куренції. Студентські асоціації організовують дозвілля студентів.
Наприклад, у Гарвардському університеті Студентська асоціація
опікується роботою 70 клубів, серед яких «Європейський клуб»,
«Асоціація Східної Європи», «Фінансист», «Гольф клуб» та ін. 

У Польщі значним важелем впливу на адміністрацію вузу є пра -
во органів студентського самоврядування визначати розмір оплати
за навчання в університеті. Ще один істотний засіб впливу — це
вирішальне право органів студентського самоврядування затвер-
джувати студентського проректора (проректора з виховної роботи). 

У Польщі, окрім органів студентського самоврядування, в уні-
верситетах функціонує загальнодержавний студентський парла-
мент, делегатів якого обирають студенти вищих навчальних закла-
дів. Цей орган має дорадчі функції і висловлює позицію студентства
стосовно певних законодавчих чи адміністративних змін. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сарапулова Є. Г.
к. пед. н., доцент кафедри менеджменту 

Університету «Україна». 
Пішеніна T. I.

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
Університету «Україна». 

Термін «волонтер» походить від латинського поняття «voluntas»,
що означає «вільне волевиявлення», «добровільний помічник».
Волонтери — це люди, які безоплатно здійснюють доброчинну
діяльність. 

Здавна у багатьох народів існували традиції безоплатної допо-
моги погорільцям, вдовам, сиротам та ін. Проте офіційною датою
виникнення волонтерського руху у світі вважається 1859 рік.
Саме цього року відомий французький письменник Жан Анрі
Дюнан, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно,
запропонував створення Червоного Хреста — організації, яка б
працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну
допомогу полоненим та пораненим. Принципами, сформульова-
ними Анрі Дюраном, і досі керуються волонтерські організації
усього світу. 

Волонтером може бути кожна людина, яка бажає присвятити
свій вільний час добровільній праці на благо конкретним людям чи
суспільству в цілому. На сьогодні волонтерство поширене у бага-
тьох країнах і стає все більш значимим педагогічним ресурсом роз-
витку суспільства. 

Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному
рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих
документах, зокрема у законах України «Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги». Особливість волон-
терського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою гру-
пою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та
студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі
дає їм змогу зробити особистий внесок у розв’язання соціальних
проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і
програмах соціальної спрямованості. 
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Надзвичайно цінним є досвід впровадження волонтерської
діяльності у вищих навчальних закладах. Організація участі студен-
тів у волонтерській діяльності сприяє виникненню позитивних
змін комунікативної свідомості, формуванню важливих комуніка-
тивних вмінь, розвитку емпатії, формуванню у молоді соціальної
активності, спрямованої на позитивне перетворення довкілля.
Досвід вузів, у яких організовується і стимулюється студентська
волонтерська діяльність, засвідчує, що волонтерський досвід фор-
мує у молодої людини позитивну суспільну позицію, яку вона зай-
матиме потім протягом усього життя. Така людина не боятиметься
відповідальності, не стоятиме осторонь суспільних і державних
проблем, вмітиме працювати в команді, володітиме лідерськими
якостями, а також прийомами ефективної групової і індивідуальної
комунікації. 

Волонтерська громадська діяльність, робота у дитячих будин-
ках, будинках престарілих та ін. дозволяє молоді познайомитися з
широким колом найрізноманітніших груп населення. При органі-
зації навіть невеликої акції студентам доводиться контактувати з
державними органами, ініціативними громадянами, бізнесменами.
Виконуючи волонтерську роботу, сам волонтер розвивається, зба-
гачує свій соціальний довід. Студенти знайомляться з такими сфе-
рами і аспектами суспільного життя, про які могли раніше й не
підозрювати. Забезпечується можливість вільного спілкування і
виконання цікавих справ у колі ровесників. Якщо ж волонтерська
діяльність пов’язана з майбутньою професією, то студент отримує
неоціненний досвід застосуванням на практиці отриманих у вузі
теоретичних знань. 

Провідні сучасні педагоги, психологи, соціологи вважають, що
суспільство потребує створення такої системи вищої освіти, яка
здатна реалізувати свої функції у відкритому соціумі, не обмежую-
чись рамками навчального закладу, орієнтована на розвиток актив-
ної життєвої позиції молоді, на викоренення інфантилізму і спожи-
вацької психології. 

Саме таким суспільним запитам відповідає організація студент-
ської діяльності в різних волонтерських організаціях. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПОСЛУГА 
«УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» 
В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Судак І. О. 
Магістратура, Університет «Україна», м. Київ

Спеціальність — Соціальна робота
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

У сучасних умовах спостерігаються великі демографічні зміни,
які пов’язані з помітним подовженням життя людей похилого віку
в багатьох країнах. Сформована ситуація вимагає від людини пере-
осмислення цінностей, ставлення до себе і до навколишнього світу,
пошуку нових шляхів реалізації активності. Люди похилого віку
довше залишаються здоровими і мають бажання бути активним
членом суспільства. У зв’язку з цим, для збереження активного
життя, для вирішення проблем людей старшого віку, для покра-
щення якості їх життя потрібно сприяти організації та наданню
соціальної послуги, як Університет третього віку. Ця послуга має на
меті «Освіту впродовж усього життя». Такий вид соціального
навчання, неформальної освіти людей похилого віку не ставить за
головну мету отримання основної професії та подальшого працев-
лаштування, а сприяє персональному розвитку, соціальній адапта-
ції та збереженню активної життєвої позиції. 

Так як неформальна освіта для людей похилого віку в багатьох
країнах світу стала предметом обговорення сучасних науковців,
педагогів, геронтологів і недостатньо досліджена в Україні, наше
дослідження присвячено вивченню особливостей соціально-педа-
гогічної роботи з людьми похилого віку в «Університеті третього
віку» в порівняльному аналізі України з Литвою. 

Гіпотеза дослідження — «Університет третього віку» позитивно
впливає на соціалізацію людей похилого віку. 

Відповідно задачами дослідження будуть: завдяки теоретично-
му аналізу літератури зробити загальні висновки; завдяки прове-
денню бесіди з фахівцями університетів визначити форми, методи
навчання, а також організаційні питання в університетах третього
віку, завдяки емпіричному методу, а саме анкетування, визначити
потреби, мотиви відвідувачів університетів. Таким чином ми спро-
буємо виявити фактори для кращого розвитку університетів третьо-
го віку. 
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Отже, в Литві було проведено дослідження і для цього ми запро-
понували відповісти слухачам Університету третього віку на питан-
ня анкети. Дослідження було проведено лютому 2015 року.
Респондентами були люди похилого віку випадкового відбору з різ-
них факультетів Університету третього віку в місті Шяуляй. Анкети
анонімні. Для заповнення анкети було відведено деякий час.
Всього зібрано 98 анкет учасників опитування. Усі анкети були
перевірені. Данні ми закодували для введення в програмне забезпе-
чення SPSS на персональному комп’ютері. Ця програма дозволяє
використовувати методи аналізу даних. Результати дослідження
будуть описані в магістерській роботі. 

В Литві Університет третього віку — це громадська організація,
яка виконує просвітницьку функцію. Заняття проходять у формі
теоретичних лекцій. 

В Україні, а саме в місті Києві, буде проводитися дослідження за
такою ж анкетою. Респондентами будуть люди похило віку — відві-
дувачі Університету третього віку. 

Широкий вибір факультетів українських Університетів дозво-
ляє літнім людям обрати собі той, який подобається або є необхід-
ним для даного етапу життя: юридичний, психологічний, літера-
турно-художній, факультет здорового способу життя, краєзнавчий,
хорового співу і національного танцю, декоративно-прикладний,
інформаційних технологій, іноземних мов. Базовий курс з дисцип-
ліни розрахований на 72 години. 

Викладачам Університетів третього віку потрібна певна підго-
товка до ролі консультанта, наставника, адже важливим залишаєть-
ся те, що люди похилого віку прагнуть до самостійності, незалеж-
ності. Діяльність Університетів третього віку не повинна
перетворюватися на засідання клубу за інтересами, а має дати нові
знання, сприяти саморозвитку особистості. 

Ряд завдань Університетів третього віку вирішуються на дер-
жавному рівні: розробка стандартів освіти,фінансування освітніх
закладів для людей похилого віку. Незважаючи на певні здобутки
в освіті для людей похилого віку в Україні, мають місце і ряд
недоліків та проблем, які потрібно вирішувати, щоб забезпечити
ефективну реалізацію принципу навчання упродовж всього
життя. 
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ДО ПИТАННЯ ЦИКЛУ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Тітаренко В. А. 
V курс, магістрант, спеціальність «Соціальна робота»,

Вінницький cоціально-економічний інститут
Науковий керівник: Клевака Л. П., к. пед. н. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що часто у своєму сімейно-
му житті така людина, що зростала у сім’ї, де нормою були образи,
приниження, обмеження, ігнорування, лайки, реалізує ці звичні
сценарії у своєму подружньому житті. У цьому випадку варто роз-
глянути поняття циклу насильства як явища, що є виявом нестри-
маних почуттів кривдника. 

Цикл насильства — це психологічний механізм стосунків між
кривдником та жертвою. Циклом домашнього насильства є повто-
рення етапів розвитку стосунків кривдника та жертви. Польський
науковець Єжі Меллібурда зауважує, що цей механізм є досить роз-
повсюдженим і стандартним. За науковими розвідками провідних
фахівців з соціальної роботи, цикл насильства може мати різну три-
валість — від декількох годин до багатьох років. 

Типова ситуація: насильство є притаманним поведінці чоловіка. Це
фізичне насильство, побиття, знущання, аж до зґвалтування на очах у
дітей. Це може бути сексуальне насильство — примус до сексу, жорсто-
ка поведінка під час сексу тощо. Можливе психологічне насильство.
Об’єктом насильства може бути жінка, а у деяких випадках, і чоловік. У
75% випадків домашнього насильства жертвами насилля стають діти. 

Шкода від домашнього насильства величезна. Так, наслідками
фізичного насилля є смерть, каліцтво, синці тощо. Серед психологіч-
них наслідків домашнього насилля виокремлюють: життя жертв у
постійному страху; брак позитивних почуттів; потребу у самовира-
женні жінки і дітей не реалізовано; катастрофічно занижена само-
оцінка жертв насильства, впевненість у тому, що вони ні на що не
здатні; обман як основна модель поведінки членів родини; інформа-
ційна депривація (брак важливої для життя сім’ї інформації); життя у
повному обмеженні свободи; депресія як реакція жертви на насиль-
ство; прийняття дитиною насильницької моделі існування сім’ї як
норми; агресивна, аж до злочинної, поведінка дітей та підлітків тощо. 

Цикл домашнього насильства має наступні етапи: 
1. Кривдник просить вибачення, обіцяє, що більше такого не ста-

неться. Налякана жертва дуже хоче цьому вірити, сподівається на
краще життя, вірить, що своєю поведінкою сприятиме мирному спі-
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віснуванню членів родини. Наступає заспокоєння, а за ним і примирен-
ня. Кривднику часто вдається переконати жертву, що вона сама багато
в чому винна: не виконувала його вимоги, провокувала на агресивні
дії. Часто кривдники не тільки вибачаються, але й роблять цінні пода-
рунки. Все начебто забуто. Жертва всіма силами намагається догодити
кривднику, запобігти новому невдоволенню. Часто примирення може
тривати досить довго, іноді роками. Дружина вже зовсім втрачає своє
«Я», перетворюється на тінь свого чоловіка. Але конфлікт не розв’яза-
ний, життя триває, виникають нові протиріччя, нові обставини. 

2. Наступає етап посилення напруження. Жінки тяжко переживають,
коли тижнями, місяцями вони не спілкуються з чоловіком, коли весь
час у сім’ї виникають конфліктні ситуації, але їх неможливо не тільки
розв’язати, а й навіть назвати. Виникає нестерпна напруженість, яка
знову «проривається» випадком насилля. Цикл завершується. 

Практично у всіх таких сім’ях етапи заспокоєння та примирення
з часом скорочуються, а випадки насильства стають все частішими.
Виникає кризова ситуація. Настає момент, коли жертва чи жертви вже
більше не можуть жити в такій ситуації. Вони більше не погоджують-
ся терпіти знущання, починають усвідомлювати свої права і можли-
вості, не хочуть страждати самі і не хочуть, щоб страждали діти. 

На жаль, тут вони стикаються зі значними труднощами. Навіть
у розвинених демократичних країнах зі сталою законодавчою та
соціальною системами захисту жертв домашнього насильства
виникає багато труднощів у вирішенні проблеми відокремлення їх
життя, захисту від нападів кривдника. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ 
В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Троян Р. В. 
V курс, група МСР-51, спеціальність «Соціальна робота»,

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», 

Науковий керівник: Василенко О. М., к. пед. н., 
доцент кафедри соціальної роботи

Проблеми дитинства досліджувалися у західній економічній
науці ще на початку ХХ століття. Розвиток теоретичних засад
дослідження цих проблем пов’язаний з іменами таких відомих вче-
них як Г. ЕріксонЕрік, Е. Тоффлер та інші. Значний внесок 
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у розробку проблем дитинства зробили вчені близького зарубіжжя:
А. Волков, Ю. Семенов та М. Мід. 

Науково-теоретичними та прикладними питаннями проблем
дитинства займалися і вітчизняні вчені: О. Антонова-Турченко, О. Ба -
ла кі рєва, Л. Волинець, І. Дубровіноа, І. Курило, О. Макарова, С. Пи -
рож ков, Г. Святненко, А. Толстоухова, О. Яременко та багато інших [1]. 

На сучасному етапі спостерігається негативна тенденція щодо
збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, а проблема їх соціального захисту залишається одні-
єю із найактуальніших. З огляду на це, варто розглянути зарубіж-
ний досвід вирішення цієї проблеми. Адже система захисту прав
дітей у країнах Європи та США ґрунтується на чіткій нормативно-
правовій базі, а питання соціального і правового захисту дітей, як
правило, ґрунтуються на міжнародних документах. 

Зауважимо, що в Австрії та Греції проблема сирітства не є гострою
і навіть можна констатувати відсутність проблеми соціальної незахи-
щеності дітей, у тому числі й сиріт та позбавлених батьківської опіки.
Основними формами їх захисту є: виплата одноразової та щомісячної
допомоги на дитину батькам чи вихователям; виплата сирітської пен-
сії у випадку появи дитини-сироти; діяльність широкої мережі пунк-
тів допомоги дітям у скрутних ситуаціях; діяльність соціальних закла-
дів та установ для виховання дітей, які не мають опікунів. 

Однією з європейських країн, яка досить успішно будує соці-
альну політику щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування є Великобританія [4]. Головний держав-
ний орган, який компетентний у питаннях захисту дітей —
Міністерство охорони здоров’я. Це єдиний орган, який може при-
ймати рішення щодо усиновлення дітей, які є сиротами або позбав-
лені батьківської. опіки. На місцевому рівні безпосереднім нагля-
дом за умовами проживання дітей займаються місцеві ради
територіальних одиниць (міст, графств тощо). 

В Сполучених Штатах Америки кожний штат має своє законо-
давство й відповідні адміністративні структури щодо захисту дітей
[4]. Підрозділи, які безпосередньо займаються захистом дітей, — це
департаменти соціальних служб штатів (назви можуть відрізнятися
в межах штатів). 

В Україні прийнято новий Сімейний кодекс, який набув чиннос-
ті одночасно з новим Цивільним кодексом України. Це перший
Сімейний кодекс незалежної Української держави, спрямований,
передусім, на утвердження, зміцнення сім’ї, як соціального інституту
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і як конкретного союзу жінки і чоловіка [2, с. 29]. Також в Україні від-
булась радикальна зміна монетарної політики держави у сфері захис-
ту прав дітей — «Гроші ходять за дитиною». Цей механізм передбачає
отримання дітьми з таким статусом однакових коштів на свій розви-
ток і утримання незалежно від форми влаштування. Держава фінан-
сує не установи, де перебуває дитина, а саму дитину [3]. 

Отже, сучасний етап захисту прав дітей в Україні характеризу-
ється суттєвою активізацією соціально відповідального бізнесу,
впровадженням довготривалих соціальних проектів замість одно-
разових соціальних акцій. 
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ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Фокіна Є. В. 
V курс, група ЗСР-51/14м, спеціальність «Соціальна робота»,

Інститут соціальних технологій, к. т. (093) 592-84-05
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н. 

Технологізація, яка об’єктивується в розробленні соціальних
технологій, відіграє важливу роль у сучасному соціальному житті.
Інноваційні соціальні перетворення, спрямовані на підвищення
якості життя населення, відбуваються під впливом цілеспрямованих
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заходів зі створення нових суспільних структур, інститутів і форм
соціальної взаємодії людей. Ефективним засобом реалізації цих
інновацій є соціальні технології. 

Щоб знайти нові форми і способи організації суспільної життє-
діяльності у всіх її сферах, потрібно виробити й реалізувати найріз-
номанітніші соціальні технології, особливо у сфері соціального
управління та соціальної роботи, де найвиразніше виявляється
ефективність соціальної технологізації. 

Подальший розвиток вітчизняної соціальної роботи, на думку
багатьох дослідників, пов’язано з розвитком її нормативно-право-
вої та науково-методичної бази, впровадженням нових технологій,
загалом — з подальшою технологізацією соціальної роботи.
Соціальна робота, яка перетворюється на все важливішу сферу сус-
пільної практики, не може успішно розвиватися без урахування
сучасних науково-технічних і технологічних досягнень. Важко спо-
діватися на ефективну діяльність фахівців соціальної роботи в сьо-
годнішньому світі, якщо вони орієнтуватимуться виключно на
«поштучне» виробництво соціальних послуг, регулюватимуть і оці-
нюватимуть свою діяльність «вручну», не враховуватимуть і не
використовуватимуть у ній новітні технічні досягнення, інформа-
ційно-комунікаційні технології. 

Технологія соціальної роботи — це одна із галузей соціальних
технологій, яка орієнтована на соціальне обслуговування, допомогу
і підтримку громадян, які знаходяться у важкій життєвій ситуації.
Технологія соціальної роботи — це алгоритм діяльності, у результаті
якої досягається певна соціальна мета і перетворюється об’єкт
впливу. До компонентів технологічного процесу необхідно віднести:
алгоритм дій (програму вирішення завдань, яка точно вказує, як і в
якій послідовності операцій отримати результат, визначений вихід-
ними даними); операції (найпростіші дії, спрямовані на досягнення
конкретної, усвідомленої мети. Сукупність операцій, об’єднаних
загальною ціллю (підціллю), складають процедуру технологічного
процесу); інструментарій (арсенал засобів, що забезпечують досяг-
нення мети впливу на особистість чи соціальну спільність). 

Залежно від рівня технології соціальної роботи поділяються на:
прості (доступні неспеціалістам); складні (вимагають кваліфікації
спеціаліста); комплексні (вимагають кваліфікації групи спеціаліс-
тів, які працюють у різних галузях. 

Застосування технологій соціальної роботи передбачає розу-
міння і реалізацію їх сутнісних функції (проявів сутності та призна-
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чення; напрямів дії). До них відносять такі: аналітико-прогностич-
ну; діагностувальну; системно-моделювальну; проектно-організа-
торську; інструментально-практичну; активізаційну; розпорядчо-
управлінську; евристичну. 

Діти з особливими потребами (діти-інваліди) — це велика під-
група людей з особливими потребами та, водночас, підгрупа такої
великої соціально-демографічної групи як діти. 

Комплексність проблем соціальної роботи з дітьми з особливими
потребами, необхідність при обмеженому обсязі соціальних ресурсів
отримати максимально значущий і ефективний результат — все це
переконливо вимагає технологізації цього напряму роботи, а специ-
фіка цього виду діяльності зумовлює характер тих технологій, які
застосовуватимуться в процесі надання соціальних послуг дітям з
інвалідністю. 

У ході дослідно-експериментальної роботи з визначення умов
технологізації соціальної роботи з дітьми з особливими потребами
встановлено належний рівень готовності майбутніх фахівців до реалі-
зації технологій соціальної роботи з дітьми з особливими потребами. 

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ОТОЧУЮЧИЙ СВІТ 
У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ —

ПЕРЕДУМОВА ЇХНЬОЇ УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Шибецька В. В. 
IV курс, група 4К, 

спеціальність «Корекційна психопедагогіка і логопедія»,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Науковий керівник: Кравець Н. П., кандидат педагогічних наук,
доцент

Соціальний розвиток дитини дошкільного віку проявляється в
тому, наскільки вона володіє знаннями про себе, найближче ото-
чення, природу, соціальні явища. 

Ми вивчали уявлення старших розумово відсталих дошкільни-
ків про себе, найближче оточення та навколишній світ. В експери-
менті взяли участь 13 дітей підготовчого класу школи-інтернату
№ 12 міста Києва. Загалом нами було виявлено, що в дітей спосте-
рігаються труднощі у розумінні та осмисленні подій свого життя,
оточуючих людей. Вони не вміють будувати і аналізувати взаємини
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з близькими дорослими, з однолітками. Вчинки були необдумани-
ми та імпульсивними, диктувалися безпосереднім бажанням отри-
мати для себе той чи інший предмет, іграшку, не враховуючи бажан-
ня та інтереси інших дітей. Більш чіткішими були уявлення дітей
про себе, будову людського тіла, органи відчуттів та їх функції,
проте ці уявлення фрагментарні та неточні. Також недостатніми
виявились знання про найближче оточення. Незважаючи на те, що
більшість дітей мають уявлення про об’єкти живої і неживої приро-
ди, проте вони недостатньо точні, не відображають взаємозв’язків,
що існують між об’єктами і явищами оточуючого їх світу. 

Тому ми прагнули не лише сформувати уявлення дітей про влас-
не «Я», а й про «Я» іншої людини, сформувати уміння розуміти
інших; сформувати уявлення про природу та соціальне середовище,
яке оточує дітей. 

Підготовка та організація занять передбачала дотримання інди-
відуально-диференційного підходу до дошкільників, систематич-
ність і послідовність, повторюваність та концентричність процесу,
зв’язок з життям і використання матеріалу доступного для розумін-
ня дітей. 

Для формування уявлень про оточуюче середовище ми вико-
ристовували різні методи навчання: екскурсії, спостереження за
явищами соціального життя, бесіди про проведені спостереження,
дидактичні та рухливі ігри. 

Включення дітей у спільну ігрову діяльність сприяло вдоскона-
ленню навичок колективної діяльності, формувало основу психіч-
ної готовності до навчання в школі. З цією метою ми використову-
вали елементи сюжетно-рольових ігор («Лікарня», «Школа»,
«Магазин», «Пошта», «Бібліотека» та інші), дидактичні («Де я
живу?», «Куди підемо?», «Дорожні знаки 2, «На пошті», «Пори
року» та інші)та рухливі ігри (на орієнтування в просторі), оскільки
у грі діти опановують новими навичками, уміннями, знаннями,
пізнають оточуючий світ, різноманітні сфери людської діяльності,
формують власне відношення до явищ життя і колективу одноліт-
ків, засвоюють різноманітні способи спілкування. 

Особлива значимість проведених екскурсій на природу, у різні
громадські заклади полягала в одночасній участі у процесі пізнання
зорової, вербальної і моторної активності дітей, що підвищувало
якість формування та закріплення уявлень про живу і неживу при-
роду, про явища соціальної дійсності, сприяло формуванню пізна-
вального інтересу. 



177

до соціальної роботи Секція 11

З метою формування уявлень про соціальні явища неабияке
значення мало спілкування дітей з дорослими (педагогами та бать-
ками), в процесі якого відбувалося засвоєння кожною дитиною
соціального досвіду. При цьому звертали увагу на емоційно-осо-
бистісний контакт дітей з дорослим. 

Важливим аспектом успішної соціалізації було залучення
дошкільників до суспільно-корисної праці (прибирання території
шкільного подвір’я, догляд за флорою і фауною куточків живої
природи і т. д. ), що сприяло включення дітей у суспільні відноси-
ни, входження їх у світ речей і явищ навколишнього середовища,
засвоєння навичок спілкування з іншими учасниками праці тощо. 

Спостереження за дітьми після проведеного експерименталь-
ного навчання засвідчило, що у них сформувалося уявлення про
себе, оточуючих людей та навколишній світ, що позитивно вплину-
ло на їхню соціалізацію та соціальний розвиток. 

ПРИЙОМНА СІМ’Я 
В КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Яковенко О. В. 
магістр  Житомирського економіко-гуманітарного інституту

Університету «Україна»

Сім’я — це один із найдавніших соціальних інститутів. Виникла
сім’я в первісному суспільстві значно раніше класів, націй, держав.
В усі часи сім’я була і залишається найважливішим соціальним
інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім’ї, змінюють її
роль у суспільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне
суспільство зацікавлене у стійкій, духовно і морально здоровій
сім’ї. Взаємовідносини сім’ї із суспільством вивчає спеціальна
соціологічна теорія соціологія сім’ї. 

Сім’я є об’єктом дослідження багатьох наук — історії, економі-
ки, юриспруденції, психології, педагогіки, демографії, етнографії,
соціології тощо. Кожна з них вивчає специфічні сторони функціо-
нування і розвитку сім’ї під власним кутом зору і відповідно до
свого предмета і методу. 

Сукупність різноманітних етнографічних, історичних даних та
соціальна статистика свідчать про те, що людська сім’я є інститутом
соціальним, а не біологічно зумовленим . 
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Перші теорії сім’ї намагалися пристосувати для аналізу еволю-
ції родинних стосунків між людьми дарвінівську теорію еволюції. 
У книзі «Стародавнє суспільство» 1877 року американський антро-
полог Люїс Морган виділив три стадії в розвитку людства: дикун-
ство, варварство і цивілізацію. 

Смелзер визначає поняття сім’ї таким чином: сім’єю називаєть-
ся засноване на кровній спорідненості, шлюбі або усиновленні
об’єднання людей, які пов’язані між собою спільністю побуту і вза-
ємною відповідальністю за виховання дітей. Інші соціологи, погод-
жуючись у цілому з таким визначенням, додають до нього такі
риси, як історично зумовлений характер сім’ї та її функціонування
у різні історичні епохи, соціальна потреба суспільства в існуванні
сім’ї, у фізичному і духовному відтворенні населення тощо. 

Як соціальний інститут сім’я аналізується в тих випадках, коли
слід з’ясувати, якою мірою спосіб життя сім’ї, її функціонування від-
повідають потребам суспільства. Модель соціального інституту є
надзвичайно важливою для прогнозів майбутніх змін сім’ї. На думку
М. Мацковського, соціолога — дослідника цікавлять передусім взірці
сімейної поведінки, усталені ролі, виконувані її членами, особливості. 

Зі змінами в суспільстві відбуваються зміни й в інституті сім’ї.
Будь-які зміни несуть в собі як позитивний, так і негативний харак-
тер. Останнім часом, сучасна сім`я зіштовхується з безліччю різно-
манітних проблем, які призводять до великої кількості розлучень,
неповних сімей, бездітних сімей. В силу цих причин також виникає
таке негативне соціальне явище як сирітство. У зв’язку з цим вини-
кає потреба впровадження альтернативних форм подолання дитя-
чого сирітства, однією з яких є прийомна сім`я. 

В історії соціальної роботи щодо змісту роботи з прийомними
сім’ями можна виділити чотири основних періоди: 1) період невре-
гульованої та неорганізованої опіки над дитиною у сім’ї її родичів
(кінець ХІХ  початок ХХ століття); 2) період становлення органі-
заційної системи опіки над дитиною, яка втратила батьків (початок
ХХ століття — перша половина ХХ століття); 3)період започатку-
вання соціальної опіки (друга половина ХХ століття — кінець ХХ
століття); 4) сучасний період (кінець ХХ — початок ХХІ століття),
що характеризується удосконаленням існуючої системи опіки над
дитиною в прийомній сім’ї у соціальній роботі. Кожний період має
певні особливості у вирішенні проблеми дитини, яка перебуває в
прийомній сім’ї, що зумовлені економічними, політичними, соці-
альними, юридичними та іншими чинниками. 

Початок процесу трансформації системи органів опіки засвід-
чила поява прийомних сімей. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ САМОАКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ 

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Бабій О. Л. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (063)485 11 90
Науковий керівник: Кокун О. М., д. психол. н., професор

Тривожність — це вагомий емоційний бар’єр, який ускладнює
дитині життя, впливаючи на розвиток її комунікативних здібностей,
ускладнює діяльність дитини в цілому і особливо в найбільш значимих
для неї ситуаціях. Тривожність, впливає і на психічне здоров’я дитини.
І якщо вчасно не скоректувати тривожні риси, то надалі вони можуть
призвести до неврозу чи формування акцентуйованих рис характеру. 

Передумовою розвитку підвищеної тривожності є генетична
схильність до формування тривожності. Тому важливо адекватно
організувати виховний процесс як вдома, так і в дитячому садочку,
щоб вчасно попередити виникнення тривожності та допомогти
дитині адаптуватися до мінливих умов життя, сформувати в її осо-
бистості ті якості, які будуть необхідними та ефективними в житті.
У дошкільному віці проходить етап становлення особистості. Такі
фактори, як несприятливі умови виховання дитини в сім’ї, вступ
дитини в дитячий сад, відсутність необхідних для цього віку життє-
вих і соціальних умінь і навичок, майбутній вступ до школи та 
підготовка до цієї події є основними умовами формування і розвитку
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особистісної тривожності у дитини в дошкільний віковий період. У
цих ситуаціях діти стають боязкими, невпевненими у собі, чутливими
до критики, у них розвивається занижена самооцінка, відсутні комуні-
кативні вміння, які допомагають встановлювати контакт з дорослими і
особливо з однолітками. А однією з найголовніших причин дитячої
тривожності є порушення дитячо-батьківских стосунків. Відбува є -
ться це тому, що батьки не достатньо знають психологічні особливос-
ті своєї дитини і використовують не конструктивні методи вихован-
ня. А діти — це найвраз ливіша частина соціуму, тому будь-який вплив
на них відбивається. Виховання, засноване на завищених вимогах, з
якими дитина не в силах впорається чи справляється із тяж кістю,
також відзначається як одна з передумов виникнення тривожності.
Саме створення обстановки емоційного комфорту та психічного бла-
гополуччя в родині, накопичення знань батьків про психологічні
особливості данного віку, про форми і методи дитячого виховання,
комплексне використання засобів та методів психолого-педагогічної
корекції сприятиме значному зниженню рівня дитячої тривожності
та попередженню продовження її формування та закріплення. 

Низький рівень дитячо-батьківських відносин та стиль вихо-
вання дитини стає головною умовою для розвитку та закріплення
тривожності у дітей старшого дошкільного віку, особливо коли є
генетична схильність. Отже, можна зробити висновок, про те що
між рівнем тривожності дітей та їх матерів, стилем та рівнем сімей-
ного виховання та рівнем психологічного комфорту є взає-
мозв’язок. Тому варто враховувати кожен фактор, що впливає на
формування особистості дитини. А при наявності підвищеної три-
вожності дітей рекомендується провести корекційну або тренінго-
ву роботу з дітьми та надати рекомендаціїї батькам та вихователям
тривожних дітей. 

Рівень тривожності зменшується, якщо вдосконалити дитячо-
батьківські відносини. Високий рівень тривожності у дошкільнят у
віці 5–6 років можна знизити тільки за цілеспрямованої організації
корекційної програми, яка б включала в себе не тільки роботу 
з самою дитиною, але й мала на меті залучення в психолого-педа-
гогічний процес вихователів дитячих садків та батьків. Проведення
тренінгу є важливою складовою психологічної роботи зі старшими
дошкільниками, адже саме за допомогою вправ та ігор такої про-
грами можна знизити рівень тривожності старших дошкільників та
навчити їх конструктивним способам дії у ситуаціях, що виклика-
ють тривожність та знизити рівень тривожності в цілому. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПСИХОЛОГА 

З ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Балясін І. Є. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (067)5040889
Науковий керівник: Іваннікова Г. В., ст. викладач кафедри психології

Агресія є невід’ємною частиною життя особистості і суспіль-
ства. Під агресією розуміють індивідуальну чи колективну поведін-
ку, дію, спрямовану на нанесення фізичної чи психологічної шкоди
на знищення другої людини чи групи людей (зовнішні об’єкти), або
на себе (тіло або особистість). Багато людей заподіюють страждан-
ня своїм близьким — тим, до кого прив’язані і кого щиро люблять.
Суспільство завжди хвилювало питання, чи можливо уникнути
людської агресивності, або так її спрямувати щоб уберегтися від
проявів насильства, ненависті, напруги. 

В психології існує декілька теоретичних концепцій виникнення
агресії: теорія інстинктів, теорія біологічного підходу, теорії соці-
ального навчання, концепція біхевіористів, теорії фрустрації —
агресії, теорії підкріплення, когнітивні теорії. По суті агресія може
бути як позитивною, що служить життєвим інтересам і виживанню,
так і негативною, орієнтованою на задоволення агресивного потя-
гу самого по собі. 

Першими жертвами насильства стають діти, оскільки вони не
усвідомлюють деструктивних наслідків агресивної поведінки.
Жертвами — у буквальному розумінні, і жертвами — у переносному
значенні, бо їхні розваги також пов’язані з насильством, що скрізь
презентується у різноманітних формах: в кіно, на телебаченні, дру-
кованих засобах масової інформації. 

Людська поведінка формується виключно під впливом соціаль-
ного оточення, тобто визначається не вродженим, а соціальними та
культурними факторами. Це в основному стосується агресивності,
яка є однією з головних перешкод на шляху людського прогресу.
Гармонійне суспільство забезпечить формування гармонійної осо-
бистості, або зробить все можливе для виявлення її найкращих рис. 

Сьогодення ставить завдання виховувати дітей на основі при-
нципів гуманізму: розуміння іншої людини, вміння допомагати 
і співчувати їй. Важливу роль при цьому відіграють спільні зусилля
школи та сім’ї, які повинні бути спрямовані на створення 
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сприятливого мікроклімату для формування особистості, передан-
ня позитивного соціального досвіду учням і створення умов для
повноцінної самореалізації їх у близькому середовищі, самовижи-
вання, активізації інтелектуального, морального, емоційного,
фізичного та інших факторів виховання та розвитку особистості. 

Найважливішим новоутворенням підліткового віку є почуття
дорослості. Підлітки вимагають визнання своєї самостійності, рів-
ності з дорослими, хоча реальні фізичні, інтелектуальні й соціальні
передумови для цього відсутні, поваги до власної особистості та
людської гідності, довіри, тобто істотно обмежують права дорослих
та розширюють свої власні. Ламання старих психологічних струк-
тур, характерне для цього віку, призводить до справжнього вибуху
непокори, зухвальства та важковиховуваності. 

Основну причину таких бурхливих проявів психологи, вбача-
ють у тому, що дорослі не змінюють своєї поведінки у відповідь на
появу у підлітків прагнення до нових форм взаємин з батьками та
вчителями. 

Спроба наукового дослідження агресивної поведінки породжує
цілий ряд проблем, тому що поведінка, яка цікавить нас є небез-
печною. Було б недопустимим використовувати методи досліджен-
ня, при яких люди можуть заподіяти один одному шкоду. Тому
актуальним залишається питання не лише про діагностично-важ-
ливі показники агресивності особистості, але й методи їх дослід-
ження. 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ДО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Буряк В. С. 
V курс, група МПСз-51, спеціальність «Психологія»,

Хмельницький інститут соціальних технологій, к. тел. (098)-7316681
Науковий керівник: Волинець Н. В., к. психол. н., доцент

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України
як озброєні формування загалом, а особливо в умовах сьогодення,
є найважливішим інструментом держави, спрямованим на забезпе-
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чення її національної безпеки в сфері охорони Державного кордо-
ну. Відповідно, держава визначає і повинна забезпечувати гідний
рівень життя прикордонників та членів їхніх сімей, військових пен-
сіонерів та різні аспекти їхньої соціальної захищеності. 

У наказі Міністерства оборони України № 335 від 21 травня
2013 року «Про затвердження Інструкції про порядок оцінки
морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України» під морально-психо-
логічним станом розуміється сукупність соціальних, професійних,
етичних і психологічних чинників, які виявляються в конкретних
умовах життєдіяльності військових колективів і конкретних вій-
ськовослужбовців. Відповідно до цієї інструкції в структурі мораль-
но-психологічного стану виділяються три взаємозв’язані оцінні
компоненти: морально-етичний, військовий професійний і психо-
логічний. Психологічний компонент відображає психологічну
готовність військовослужбовців до виконання поставлених завдань
та рівень їх стійкості до несприятливих умов службової діяльності 
і визначається наступними критеріями: самопочуттям і психологічним
станом особового складу, психологічною готовністю до виконання
завдань в екстремальних ситуаціях і стійкістю до несприятливих
умов діяльності служби, здатністю переносити нерво во-
психологічні навантаження [1]. Саме в межах психологічного ком-
поненту морально-психологічного стану військовослужбовців
повинна бути сформована у військовослужбовців психологічна
готовність до виходу на пенсію, про яку мова в інструкції навіть 
не йде. 

Актуальність соціально-психологічної проблеми формування
психологічної готовності до виходу на пенсію військовослужбов-
ців Державної прикордонної служби України пов’язана з реаліза-
цією державою заходів, спрямованих на забезпечення психоло-
гічної реабілітації військовослужбовців, звільнених у запас, та
членів їхніх сімей. Після звільнення зі служби прикордонники
стикаються зі зміною умов їхньої життєдіяльності, місця прожи-
вання та відсутністю попередньої психологічної підготовки до
життєвих змін. Крім того, переважно вони звільняються у запас
ще в працездатному віці, актуальним стає забезпечення їхньої
соціально-психологічної адаптації до нових умов життя в соціумі
та збереження і відновлення психічного здоров’я, що сприятиме
продовженню трудової діяльності та приносити користь су -
спільству. 
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Під час несення служби у кадрових військовослужбовців спос-
терігались постійні перевантаження та відбувалось накопичення
стресів, психотравм, пов’язаних з виконанням службових завдань.
Невизначеність, зумовлена зміною життєдіяльності, брак коштів,
який виникає у зв’язку з переходом на пенсійне забезпечення, кон-
флікти в родині тощо породжують негативні емоції, перенапругу
фізичних і психічних функцій та, як результат, деструкцію діяль-
ності, що провокує виникнення негативних психоемоційних ста-
нів, порушення психічного здоров’я, аж до виникнення психічних
розладів, що зважаючи на вміння колишніх військовослужбовців
використовувати різні види зброї, з однієї сторони, та відсутність
вдалої адаптації до умов життя, що змінюються, з іншої сторони,
може зробити їх небезпечними як по відношенню до оточуючих,
так і по відношенню до себе [2]. 

Отже, проблема формування психологічної готовності до вихо-
ду на пенсію військовослужбовців Державної прикордонної служби
України, повинна вирішуватися на державному рівні шляхом ство-
рення комплексу соціально-психологічних заходів, спрямованих
на подолання негативних наслідків несення служби, відновлення
психічного здоров’я і рівноваги та працездатності, формування
нової життєвої перспективи та стимулювання особистісного росту
у цивільному житті. 

Література
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ВЗАЄМОЗВЯЗОК МІЖ ПСИХІЧНИМИ СТАНАМИ 
ТА МОЖЛИВІСТЮ ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ

ПІДЛІТКІВ ДО НИХ

Вдовиченко Ю. С. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (063)485 11 90
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., к. психол. н., доцент

Систематизація й упорядкування всієї різноманітності психіч-
них станів є важливим завданням для сучасної психології, оскільки
для досягнення ефекту адаптації важливо навчитися усвідомлюва-
ти, правильно диференціювати та управляти психічними станами,
які супроводжують цей процес на всіх його рівнях. 

Виходячи з теоретичного аналізу наукових даних психічний
стан – тимчасовий функціональний рівень психіки, який відобра-
жає взаємодію впливу внутрішнього середовища організму або зов-
нішніх чинників та визначає спрямованість перебігу психічних
процесів у цей момент і вияв психічних властивостей людини. До
основних психічних станів належать: стрес, втома, фрустрація,
напруга, страх, тривога, ейфорія, дисфорія, натхнення. 

Поняття адаптації — є одним з фундаментальних у психологіч-
них дослідженнях природи різних психічних явищ, оскільки саме
механізми адаптації, забезпечують можливість існування як всіх
систем організму, так і психіки людини, допомагаючи зберігати
збалансованість у системі «людина — середовище», особливо, 
в умовах складного соціального середовища. 

Факти про різноманітність проявів адаптації дозволяють ствер-
джувати, що адаптація — це, по-перше, природна властивість орга-
нізму, по-друге, — це процес пристосування до умов середовища,
що змінюються, суть якого полягає в досягненні одночасної рівно-
ваги між зовнішнім середовищем і внутрішнім організму, по-
третє, — це результат взаємодії в системі «людина- середовище»,
по-четверте, — це мета, до якої спрямований організм, по-п’яте, —
це особливий дієвий стан, який забезпечує адекватність дій, що від-
повідають вимогам ситуації

Виділяють два загальних підходи до розгляду феномена адаптації.
З одного боку, адаптація розглядається як властивість будь-якої живої
саморегульованої системи, що забезпечує її стійкість, тобто готов-
ність, пристосованість до змінених оновлених умов зовнішнього
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середовища завдяки функціонуванню психіки і прояву її потенціалу
(звичайно допускається наявність для цього певного рівня розвитку
адаптаційних здібностей людини як системи соціально-психологіч-
них властивостей). При іншому підході, з другого боку, адаптація роз-
глядається як динамічне утворення, як безпосередній процес присто-
сування до постійних змін умов зовнішнього середовища. 

При розгляді проблем адаптації людини прийнято розрізняти
три функціональних рівні цього явища: фізіологічний, психологіч-
ний і соціальний. Тому можна говорити про фізіологічну, психічну
і соціальну адаптацію. 

Можна говорити про те, що функціональний стан організму,
пов’язаний з адаптацією, співвідноситься з психічними станами,
які відповідають фізіологічному, психологічному та соціальному
рівням адаптації. 

Разом з тим слід підкреслити, що існують також певні фізіоло-
гічні і психічні механізми, що забезпечують процес адаптації на
кожному із вказаних вище функціональних рівнях адаптації. 

Отже, аналіз різноманітних станів психіки дозволяє з’ясувати
психологічне підґрунтя саморегуляції різноманітних станів психіки
людини для забезпечення адаптації особистості в процесі її соці-
альної активності і діяльності. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СІМ’Ї

Губанова Ю. В. 
5 курс, ПЛ–51, спеціальність « Психологія», 

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Кокун О. М., д. психол. н., професор

Не існує жодної людини, яка б не усвідомлювала, наскільки 
в нашому суспільстві поширене явище агресії та насильства. Йде
війна, зростає кількість злочинів, вбивств, зґвалтувань і збройних
нападів. Кожному хочеться сховатися у своїй сім’ї від стресів і пере-
вантажень нашого неспокійного світу. Однак для багатьох людей
бажання набути сімейного спокою виявляється нездійсненним,
оскільки їх близькі є скоріше джерелом загрози, а ніж надійності 
та безпеки. 
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Проблема насильства в сім’ї довгий час була закритою темою 
і дотепер існує реальний опір соціуму щодо визнання цієї проблеми. 

У суспільній свідомості та ЗМІ проблема насильства представ-
лена в дуже усіченій та трансформованій формі «жахів окремого
випадку». Уявлення про те, що насильство має місце тільки в соці-
ально неблагополучних сім’ях — є міфом суспільної свідомості.
Насильство в сім’ї відбувається в різних прошарках і категоріях
населення, незалежно від класових, расових, культурних, релігій-
них, соціо-економічних аспектів. 

Аналіз сутності явища агресії, особливостей агресивних проявів
залежно від ситуаційних та індивідуально-особистісних детермі-
нант дає можливість зрозуміти психологічні особливості агресивної
поведінки особистості, сприяє прогнозуванню проявів агресії 
у конфліктних обставинах, а також розробці ефективних засобів
психокорекційної роботи з метою попередження агресивності осо-
бистості. 

Розвиток єдиного підходу до розкриття сутності поняття «агре-
сія» передбачає необхідність виділення та розуміння різних стату-
сів агресії: агресія як психічний стан, агресія як властивість осо-
бистості, агресія як об’єкт потреби та агресія як поведінковий
прояв. 

Деякі дослідники вважають, що зростаюча в суспільстві готов-
ність застосовувати агресію пов’язана із збільшенням кількості
людей, які вважають, що мають право мстити тим, хто, на їх
думку, вчинив з ними несправедливо. Разом з тим, в психологіч-
ній літературі не достатньо досліджений зв’язок особливостей
прийняття особистістю функцій власної агресії з індивідуально-
психологічними характеристиками та практично відсутні відо-
мості щодо зв’язку особливостей прийняття особистістю функцій
власної агресії з особливостями реагування на провокацію осо-
бистістю. 

У вітчизняній та зарубіжній психології практично відсутні
відомості про обумовленість агресивних проявів особистості
подвійною детермінацією: індивідуально-особистісними (особис-
тісними властивостями, прагненням до самоактуалізації, особли-
востями міжособистісних стосунків, особливостями прийняття
функцій власної агресії та статтю особистості, що реагує на прово-
кацію) та ситуаційними (статтю особи, що провокує агресію) чин-
никами. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
СТРАХІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Коваль К. С. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (099)-447-57-06
Науковий керівник: Бутиріна О. Л., ст. викладач

Проблема соціально-психологічних страхів у сучасної молоді
одна з головних в наш час. Події, що відбуваються в нашій країні
сьогодні, складні соціально-економічні зміни, не залишили байду-
жим майже нікого. На тлі всіх цих подій люди переживають цілий
вир почуттів та емоцій. Нині серед усього цього різноманіття емо-
цій першість тримає тривога. Вона може проявлятися по-різному.
Ми не можемо впливати на ситуацію в глобальних масштабах, тому
зараз так часто виникає відчуття безсилля. 

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників
розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувало-
ся адекватно суспільним процесам. Вирішення багатьох проблем
залежить від факторів соціального життя. Вибір життєвого шляху
став визначатися не тільки здібностями й інтересами молодої
людини, а конкретними обставинами. Ці аспекти впливають на
кожного, приводять до невпевненості в собі, в своїх силах, можли-
востях. 

В даний час існують різні класифікації страхів. Згідно з однією
з них, все різноманіття даних емоційних станів можна розділити на
природні, соціальні та екзистенційні страхи. До першої групи нале-
жать страхи, які безпосередньо пов’язані із загрозою життя чи здо-
ров’я людини, друга представляє острах і побоювання за зміну
свого соціального статусу, третя група страхів пов’язана з глибин-
ною сутністю людини і характерна для всіх людей незалежно від
конкретних ситуацій. 

Аналіз змісту, природи та особливостей прояву соціального
страху дозволив встановити, що це психічне явище поєднує в собі
ознаки як біологічного страху, так і тривоги. Соціальний страх
визначають як відповідь на небезпеку, причому загрозливі об’єкти
мають визначений характер, а спогад про небезпеку бере свій поча-
ток з минулого травматичного досвіду особистості. 
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Особливо гостро питання соціального страху постає, коли мова
йде про осіб молодого віку. Це зумовлено тим, що в цьому віці на
даному етапі психологічного розвитку в період вікової кризи відбу-
вається зміна соціальних ролей, визначений рубіж, що найбільш
актуальний. Виникає очікування змін у майбутньому (і не завжди
позитивних, сприятливих, але і негативних, тривожних). 

Життєдіяльність в цьому віці ускладнюється: розширюється
діапазон соціальних ролей та інтересів, з’являється все більше
ролей з відповідною їм мірою самостійності і відповідальності. 

Соціальна ситуація розвитку полягає в тому, що суспільство ста-
вить задачу професійного самовизначення в плані реального вибо-
ру. Професійне самовизначення стає психологічним центром соці-
альної ситуації розвитку. Саме під час усвідомлення себе як
людини, яка самостійно повинна відповідати за свій вибір, ставати
самостійною, найбільш актуальними є страхи перед майбутнім,
страх помилитися і вибрати не те, що подобається. 

З поміж усієї сукупності соціальних страхів, виділяють вісім
найголовніших різновидів, що утворюють чотири пари страхів.
До них належать: страхи керівництва і підпорядкування, страхи
успіхів і невдач, страхи близьких соціальних контактів та страхи
оцінок. 

Соціальні страхи безпосередньо пов’язані з унікальною здат-
ністю людини до прогнозування і розгляду варіантів розгортання
подій. Ситуація, варіанти розв’язку якої ми не можемо визначити
точно, примушує нас придумувати їх самостійно. Все нове, неспо-
діване і незвичайне, примушує нас побоюватися, бо наслідки
невідомі. І якщо ситуація, результат якої неясний, виникає і тур-
бує нас достатньо часто, на неї формується умовний рефлекс —
страх. 

Несхвалення близьких людей і членів сім’ї; несхвалення з боку
керівника/викладача; низьке матеріальне становище; невміння
маніпулювати людьми; відсутність кар’єрного зростання; відсут-
ність іміджу; негативні відносини в колективі/групі; відсутність
суспільного визнання — фактори, які сприяють виникненню соці-
альних страхів. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДУХОВНОГО
ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Корж В. В. 
V курс, група МПС-51, спеціальність «Психологія», 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»
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доцент кафедри психології

На сьогодні, з огляду на сучасний соціально-політичний стан
країни, духовні цінності сучасної людини знаходяться не на пер-
шому місці. Говорячи про юнацький вік, можна зробити висновки,
що головною першоосновою для молодої людини є думка друзів,
соціального оточення, і аж ніяк не сімейного кола. Так стається 
у більшості випадків. Ми часто забуваємо, чому нас вчили у дитин-
стві: не кради, не обманюй, люби батька і матір своїх, поважай дру-
зів тощо. Але коли ми виростаємо не всі моральні цінності нам ста-
ють притаманними, точніше ми про них знаємо, але не
користуємося ними. Багато чого змінює в нас саме суспільство
(оточення) і його моральні принципи, його закони. І щоб не стати
відірваними від сьогодення ми повторюємо поведінку соціуму, ми
живемо за їхніми принципами і законами. 

Все, що робить людина, як поводиться, чим, якими цінностя-
ми, потребами мотивується її активність, можна оцінити з позицій
духовності. Духовністю, її станом можна пояснити сутність пове-
дінки людини, оскільки саме духовність є провідною детермінан-
тою поведінки, діяльності особистості. 

Духовність слід розглядати як багатовимірну систему, складови-
ми якої є утворення у структурі свідомості та самосвідомості осо-
бистості, в яких у формі ціннісних орієнтацій віддзеркалюються її
найбільш актуальні, моральні потреби, інтереси, погляди, ставлен-
ня до навколишньої дійсності, до інших людей, до себе самої, що
стали суб’єктивно значущими регуляторами активності [2] 

У систему цінностей, в контексті яких функціонує духовність,
входять, крім моральних, громадянські цінності. Серед них най-
важливіше місце посідають наступні: почуття патріотизму, ідентич-
ності з національною спільнотою; глибоке усвідомлення рідної
мови у життєдіяльності нації, держави; відповідальність за долю
нації; повага до інших національних спільнот; естетичні цінності;
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інтелектуальні цінності; екологічні цінності; світоглядні цінності.
Важливо зазначити, що світоглядні ціннісні орієнтації посідають
особливе місце у сфері духовності особистості як неповторної інди-
відуальності з її прагненнями, сподіваннями, сприйняттям світу,
баченням себе в ньому, усвідомленням та сприйняттям сенсу свого
життя, свого призначення. Отже, світоглядні ціннісні орієнтації як
складова системи духовних цінностей є базовим утворенням в
структурі свідомості та самосвідомості особистості і визначають
зміст, сутність Я-концепції особистості [1]. 

Духовно досконала особистість не тільки усвідомлює вирішальне
значення моральності у людських взаєминах, у розвитку суспільства
на гуманістичних засадах, але й активно утверджує моральне начало
у повсякденному житті, у ставленні до інших людей, до себе самої. 

Найбільш тісно духовність пов’язана з мораллю. Тому особливу
увагу слід приділяти з’ясуванню того, як вихованець усвідомлює
такі цінності як справедливість, відповідальність, чесність, яким
чином оцінює себе як носія таких цінностей, як реагує на їх прояви
у поведінці навколишніх та у своїх власних вчинках у конкретних
життєвих ситуаціях [3]. 

Формування духовної особистості здійснюється за допомогою
виховання і навчання — єдиного взаємопов’язаного процесу.
Виховання відіграє в духовній сфері важливу роль. Його завдання
можна класифікувати за такими напрямами: формування науково-
го світогляду; виховання свідомого ставлення до навчання, розви-
ток пізнавальної активності й культури розумової праці; виховання
політичної свідомості і розвиток громадянської активності; вихо-
вання творчого ставлення до праці, підготовка до свідомого вибору
професії; виховання моральності і культури поведінки; формування
правосвідомості й виховання громадянської відповідальності; вихо-
вання естетичної культури і розвиток художніх здібностей тощо [4]. 
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Психологічна компетентність — максимально адекватна, про-
порційна сукупність професійних, комунікативних та особистісних
якостей педагога, котрі забезпечують не тільки загально професій-
ну підготовленість, а й високий рівень професійної самосвідомості,
уміння керувати своїм психічним станом [1]. 

Професійна компетентність вчителя — інтегроване професійно
особистісне утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її осо-
бисті якості та здібності розглядаються як джерело й критерії ефек-
тивної предметної діяльності в системі освіти [2]. 

Досягнення вищого рівня психологічної компетентності педа-
гога є передумовою активізації ним процесу учіння суб’єкта
навчання, розвитку його навчальної рефлексії і формування пози-
тивних мотивів навчання та здібності до самоосвіти. 

Проявом психологічної компетентності педагога є педагогічна
уява, яка виражається у передбаченні ним наслідків своїх педаго-
гічних дій, у проектуванні особистісного розвитку вихованців.
Педагог високого рівня майстерності може розподіляти увагу між
декількома об’єктами або видами педагогічної діяльності.
Важливою складовою педагогічної діяльності і обов’язковим ком-
понентом психологічної компетентності педагога є комунікатив-
на компетентність, яка є комплексною якістю, що включає моти-
ваційну й інструментальну складові і визначається такими
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професійно значущими особистісними властивостями: схиль-
ність до аналізу міжособистісних відносин, здатність до позитив-
ного спілкування, здатність витримувати нервові перевантажен-
ня, якості лідера. 

Професійно компетентними педагогами слід називати виключ-
но позитивно вмотивованих людей з нестандартними, творчими
підходами до педагогічного процесу. Відповідальне ставлення до
викладання поєднуються у таких учителів з вірою у здібності своїх
учнів. Найважливішим показником висококваліфікованої педаго-
гічної роботи залишається прагнення або бажання бути хорошим
учителем. В остаточному підсумку професійний успіх визначає
сама особистість. 

Так А. Орлов у теорії та практиці професійної діяльності вчите-
ля виділяє основні компоненти професійно-педагогічної компе-
тентності: етичні установки вчителя, систему психолого-педагогіч-
них знань, систему знань в області предмета, який викладається,
загальну ерудицію, засоби розумових і практичних дій, професій-
но-особистісні якості [3]. 

А. Марченко, стверджує, що професійна компетентність педа-
гога складається з чотирьох компонентів, які формуються під час
навчання у ВНЗ та удосконалюються у процесі подальшої профе-
сійної діяльності й післядипломної освіти [3]. 

Д. Бех, В. Крижко, Н. Кузьміна, О. Маркова, І. Міщенко,
Є. Пав лютенков та ін. науковці у структурі професійної компетен-
тності педагога визначають такі компоненти: мотиваційно-цінніс-
ний, змістовний, діяльнісний, особистісний і дослідницько-реф-
лексивний [3]. 

З огляду на те, що зазначені складові професійної компетен-
тності тісно взаємопов’язані між собою, взаємозалежні, і кожна
продуктивна лише за наявності інших, сформованих в достатній
мірі, то набуття їх слід вважати обов’язковими для успішної діяль-
ності педагога в сучасних умовах розвитку суспільства. 

На підставі проведеного аналізу розробок вчених ми можемо
констатувати, що загальна феноменологія професійної компетен-
тності вчителя загальноосвітнього навчального закладу та її окре-
мих видів знайшла відображення у великій кількості психолого-
педагогічних досліджень, проте в сучасній психолого-педагогічній
науці проблема професійної компетентності педагога немає одноз-
начного розв’язання. 
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Останнім часом проблема професійної соціалізації особистості
все частіше привертає увагу науковців, і серед усіх актуальних
аспектів вивчення професійної свідомості фахівців залишається
аспект мотиваційних детермінант професіоналізації особистості.
Поясненням такої наукової ситуації дослідження проблеми слугує
системоутворюючий методологічний статус мотиваційної сфери
фахівця на усіх його етапах професійного становлення. 

Мотивація професійного самовизначення має свої особливості
й може бути представлена у такий спосіб: 1) спрямованість діяль-
ності на інших людей, пов’язана з турботою, інтересом, сприянням
розвитку її особистості і максимальною її самоактуалізацією; 
2) спрямованість на себе, пов’язана з потребою у самовдосконален-
ні та самореалізації у царині педагогічної праці; 3) спрямованість на
предметну сторону професії (зміст навчального предмета). 

Загальний характер мотиваційної сфери професійної діяльнос-
ті може мати різний характер: домінантний — орієнтація на зміст
професійної діяльності, творчість у ній; виборчу активність на
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справу, стабільно високий рівень професійних претензій; ситуатив-
ний — залежність діяльності від обставин, орієнтація на зовнішні
чинники (заробіток, місце проживання), виконавчу діяльність;
конформістський — залежність від оточення, емоційна нестійкість,
дискомфорт. 

Найчастіше в цьому контексті говорять про мотиваційні утво-
рення особистості, які розглядаються як фундамент, який лежить в
основі більш високих рівнів особистості, що значною мірою зумов-
лює основну спрямованість спочатку неусвідомлених схильностей, а
потім і свідомого вибору людини, який вплине на долю і соціальну
активність особистості. Система мотивів, яка визначає конкретні
форми діяльності або поведінки людини, називається мотивацією. 

Розрізняють три групи мотивів: 1) прості, до яких відносять потя-
ги, бажання, хотіння; 2) складні, до яких відносять інтереси, схиль-
ності, ідеали; 3) випадкові, до яких відносять почуття, звички й
афекти. Мотивація свідомого вибору професії — це система мотивів,
спрямованих на реалізацію потреби в оволодінні певним видом про-
фесійної діяльності. Мотив — спонукальна причина дій і вчинків
людини. Мотивація формується в людини в міру усвідомлення нею
суспільної значимості обраної діяльності і правильної оцінки своїх
індивідуальних нахилів і здібностей. Тому мотивацію вибору профе-
сії, як і будь-яке психічне явище, дуже важливо розглядати в розвит-
ку, із врахуванням вікових змін. Структуру мотивації вибору профе-
сії можна звести до трьох основних комплексів: 1) Інтерес. Людина
почуває інтерес до того, що нове чи відмінне від раніш побаченого чи
почутого та активізується при усвідомленні нових можливостей. 
2) Обов’язок. Мотивом суспільного обов’язку у виборі професії є
усвідомлення учнем реальної суспільної користі від своєї участі в
даній сфері діяльності. 3) Самооцінка професійної придатності являє
собою розкриття та усвідомлення своїх здібностей та схильностей. 

Також не можливо, обійти увагою і типи мотивації вибору про-
фесії: і тип мотивації — опорний тип — інтерес до професії гармо-
нійно поєднується з морально зрілою установкою на працю, ІІ тип
мотивації — людина неясно представляє специфіку обраної профе-
сії, обмеження її вибору, зумовлені вимогами до стану здоров’я,
фізичних, розумових та інших якостей. ІІІ тип мотивації характе-
ризується неузгодженістю між інтересом до професії та мотивами
суспільного обов’язку. ІV тип мотивації лише своїми бажаннями,
без адекватного усвідомлення як суб’єктивних, так і об’єктивних
можливостей та умов їх реалізації. 



196

Секція 12 Соціально-психологічні проблеми 

КАЗКОТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Лазаревська Ю. В. 
V курс, група МПС-51, спеціальність «Психологія». 

Хмельницький інститут соціальних технології 
Університету «Україна», к. тел. 0988100655

Науковий керівник: Фрадинська А. П., к. психол. н., 
доцент кафедри психології 

Актуальність теми полягає у тому, що життя сучасної дорослої
людини характеризується зростанням інтенсивності і частоти емо-
ційних навантажень. А діти є ще більш вразливішими, ніж дорослі.
Вони емоційно не стійкі, вони не завжди вміють контролювати
власний емоційний стан. Неконтрольовані емоції можуть призвес-
ти до різного роду негативних наслідків, як для самої дитини, так і
для її батьків, а також інших осіб. 

Проблема емоцій, їх значення в життєдіяльності людини ціка-
вила і цікавить багатьох філософів, психологів і, звичайно, медиків.
Вивчають проблему емоційних порушень та виникнення страхів
такі вчені як, В. Астапов, Ф. Зімбардо, Є. Івлева, К. Ізард, Н. Іме -
дадзе, С. Керкегор, Л. Костіна, М. Кузьміна, Л. Лебедева, Л. Мак -
шан цева, В. Оклендер, Я. Рейковський, А. Рибаков, Ф. Ріман,
Є. Са віна, П. Симонов, Т. Сімсон, Д. Соколов, Н. Шаніна,
Ю. Щербатих. 

Особливості розвитку емоційноі сфери молодших школярів
висвітлено у працях Л. А. Абрамяна, П. К. Анохіна, М. М. Бахтіна,
А. В. Запорожця, П. В. Симонова. 

Одним із дієвих методів впливу на емоційну сферу дитини 
є казка. У сучасному світі перестали застосовуватися найбільш
ефективні і перевірені способи, і засоби виховання дітей. 

К. Юнг стверджував, що через образ, який представлений 
у казці, є нічим іншим, як реальним образом. У образі проявляється
сама душа, прояв енергії, почуттів, думок, переживань [1]. 

І як зазначає Б. Желбі дитина, слухаючи, повторюючи або вига-
дуючи оповідання і казки, дає волю своїм почуттям, виливає дозу
природного агресивності [2]. 

Казкотерапія — напрям психотерапії, при якому для досягнен-
ня терапевтичного ефекту використовуються вигадані історії
(казки). Вчасно розказана казка для дитини означає стільки ж,
скільки психологічна консультація для дорослого [7]. 
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Емоційний світ людини починає формуватися з перших днів і
продовжує розвиватися разом з особистістю — від першого плачу та
усмішки до широкої гами виявів позитивних та негативних пере-
живань і станів [8]. 

Емоція — це емоційний процес середньої тривалості, що відоб-
ражає суб’єктивне оціночне ставлення до існуючих або можливих
ситуацій [5]. 

Емоційним чинником впливу на дитину стає казка, міф, леген-
да. Про вплив казок і міфів на несвідоме людини говорили такі
великі психологи та філософи, як Е. Берн, З. Фрейд, Е. Фромм, 
К. Г. Юнг. Казки допомагають розвинути в дитині чуйність, добро-
ту, роблять контрольованим і цілеспрямованим емоційно-вольо-
вий розвиток дитини. 

Ткач Р. М. У своїй книзі «Казкотерапія дитячих проблем» струк-
турує казки по окремо взятих дитячих проблемах [9]. 

За визначенням Т. Д. Зінкевич-Євстигнеєвої, у казкотерапії
використовуються різноманітні жанри: притчі, байки, легенди,
билини, саги, міфи, казки, анекдоти, детективи, любовні романи,
фентезі та ін. Кожного клієнта підбирається відповідний його інтер-
есам жанр. Кожна з цих казок має свій вплив, свою функцію [3]. 

Функції казок: тексти казок викликають емоційний резонанс як
у дітей, так і дорослих; концепція казкотерапії заснована на ідеї цін-
ності метафори як носія інформації: про життєво важливі явищах,
про життєві цінності, про постановку цілей, про внутрішній світ
автора; у казці у символічній формі міститься інформація про те: як
влаштований цей світ, хто його створив; що відбувається з людиною
в різні періоди його життя; які труднощі перешкоди можна зустріти
в житті і як з ними справлятися; якими цінностями керуватися 
в житті; як будувати відносини з батьками і дітьми; як прощати [6]. 

Типологія казок за Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєвою: художні, народ-
ні, авторські, дидактичні, психокорекційні, психотерапевтичні [4]. 

На думку Чех Е. В. можна виділити кілька варіантів роботи з каз-
кою: розповідання казки, малювання казки, казкотерапевтична
діагностика, твір-казка, виготовлення казок, постановка казки [10]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку практичної психології най-
молодшим з її методів являється — казкотерапія. Вона має на меті
формування духовної багатої, емоційно стабільної, особистості
дитини. Використовуючи терапевтичний вплив казки можна
досягти гармонійного розвитку емоційно-вольової сфери молод-
шого школяра. 
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КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-
РОЛЬОВА УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ 

ЯК ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ

Ластовина Л. П. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (050)33-888-51
Науковий керівник: Кокун О. М., д. психол. н., професор 

Враховуючи той факт, що інститут сім’ї сьогодні зазнає серйоз-
них змін, вивчення задоволеності шлюбом актуально. Характер
подружніх стосунків багато в чому залежить від функціонально-
рольової узгодженості подружжя та рольових уявлень про те, хто й
в якій мірі відповідає за реалізацію певної сімейної сфери.
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Неузгодженість є однією з причин рольової невідповідності 
в подружній парі, що, у свою чергу, є конфліктогенним фактором,
який дестабілізує міжособистісні відносини в родині. 

У вітчизняній та зарубіжній психології проблемі задоволеності
шлюбом присвячено чимало наукових праць, в яких розкрито різні
рівні та фактори задоволеності. Не пройшло повз уваги дослідників
і вивчення зв’язку між задоволеністю шлюбом і подібністю ціннос-
тей у подружжя з різним стажем спільного життя, між батьківським
стилем виховання і задоволеністю шлюбом, між задоволеністю
шлюбом і особистісними рисами. Втім, мало дослідженими 
є питання зв’язку між комплементарністю, функціонально-рольо-
вою узгодженістю подружжя та їх задоволеністю шлюбом. 

Важливе значення в житті сім’ї грають міжподружні стосунки,
які за своїм змістом значно складніше, ніж може здаватися на пер-
ший погляд. Від їх психологічного наповнення істотно залежить,
чи є шлюб щасливим або невдалим, чи благополучна сім’я. Шлюб
— це добровільний, рівноправний союз жінки і чоловіка, спрямо-
ваний на створення сім’ї; він складається за існуючими в суспіль -
стві законами і спричиняє особисті та майнові права й обов’язки
між подружжям. 

Задоволеність шлюбом — це результат адекватної реалізації уяв-
лення кожного із подружжя про сім’ю, що склалося у свідомості під
впливом зустрічей з різними подіями, які становлять досвід
подружжя (дійсний або символічний) в цій сфері діяльності». 

Існує ряд чинників, що впливають на задоволеність подружжям
шлюбом. Комплементарність — це взаємодоповнювальність ролей
у шлюбі. Явище комплементарності в шлюбі має багатоаспектний
характер. Можна виділити принаймні 4 аспекти, що свідомо чи
несвідомо визначають якість сімейної взаємодії: комплементар-
ність, пов’язана із положенням, яке людина мала по відношенню
до братів і сестер в батьківській сім’ї (комплементарність за
Томаном), рівень співпадіння сімейних цінностей (ціннісна ком-
плементарність), функціонально-рольова узгодженість (рольова
адекватність), відповідність его-станів чоловіка і дружини (его-
стани за Берном). 

Рольова структура сім’ї значною мірою визначається провідни-
ми сімейними цінностями, ієрархія яких розвивається упродовж
життєвого циклу сім’ї, відбиваючи зміну значущості її функцій.
Адекватність рольової поведінки подружжя залежить від відповід-
ності рольових очікувань (установка чоловіка та дружини на активне
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виконання партнером сімейних обов’язків) рольовим домаганням
подружжя (особиста готовність кожного з партнерів виконувати
сімейні ролі). За даними останніх досліджень невідповідність
рольових очікувань найчастіше виявляється причиною неуспіху
шлюбу. Варто звернути увагу на те, що ми черпаємо свої уявлення
про рольові обов’язки на підставі того, що з’являється перед нами в
нашій родині і в відомих нам родинах, у повсякденному побуті й
спілкуванні, рольових іграх і т. п. Ми спочатку засвоюємо ці ролі
шляхом наслідування, потім програємо їх, далі усвідомлюємо і,
нарешті, реалізуємо наші уявлення про дружину і чоловіка, батьках
і дітях у власній родині. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 

Осіння А. С. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066)-17-50-703
Науковий керівник: Бойчук О. Л., ст. викладач

В останні десятиліття проблема особистості по праву займає
центральне місце у вітчизняній і зарубіжній психології. Науковий
інтерес до її вивчення заснований на багатогранності феноменоло-
гії особистості. Однак, незважаючи на появу значної кількості
робіт, спрямованих на дослідження закономірностей розвитку осо-
бистості, як і раніше поза увагою науковців залишається проблема
розвитку її психологічних механізмів. 

Між тим, процеси, що відбуваються в даний час в країні, нада-
ють розробці цієї проблематики особливої актуальності. Ситуація
розвитку особистості в сучасному українському суспільстві харак-
теризується крайньою нестабільністю, пов’язаною з соціально-
економічними та політичними змінами. Зміна звичних, роками
сталих стереотипів життєдіяльності та зростання потоку агресивно
насиченої інформації знижують опірність особистості до деструк-
тивних впливів. 

Проведений теоретичний аналіз літератури, присвяченої про-
блемі психологічного захисту, показав, що в науці накопичений
багатий теоретичний і емпіричний матеріал, який ілюструє багато -
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гранність і суперечливість даного феномену (З. Фрейд, А. Фрейд,
Ф. В. Бассін, Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановська). 

Протягом останнього десятиліття досить активно ведеться
вивчення механізмів психологічного захисту у осіб з різними відхи-
леннями: у хворих з нервово-психічними (неврози); психосоматич-
ними (виразкова хвороба, серцева недостатність) і соматичними
(ниркова недостатність, ревматоїдний артрит) розладами, а також у
хворих хронічним алкоголізмом і психічною патологією (шизофре-
нія). Механізми психологічного захисту у здорових людей стали
вивчатися лише в останній час. 

Таким чином, проблему психологічного захисту без перебіль-
шення можна вважати однієї з неопрацьованих у психології осо-
бистості тем, незважаючи на реальний практичний запит. 

Психологічний захист це система регуляторних механізмів, які
спрямовані на усунення або зведення до мінімуму негативних,
травмуючих особистість переживань, пов’язаних з внутрішніми або
зовнішніми конфліктами, станами тривоги і дискомфорту.
Функцією психологічного захисту є «огородження» сфери свідо-
мості від негативних, травмуючих особистість переживань. 

Попри те, що багато авторів виділяють загальні аспекти, теорії
механізмів психологічного захисту, досі не існує систематизованих
знань про ці глибинно-особистісні властивості. 

Діагностика особливостей психологічного захисту — нове і дуже
непросте завдання для психологів і психотерапевтів. До порівняно
недавнього часу для цієї мети використовувалися переважно проектив-
ні методики (тест Роршаха, ТАТ, «тест руки» та ін. ), рідше — спеціаль-
ні опитувачі. Більшість з відомих опитувачів, спрямованих на визна-
чення МПЗ (найчастіше складені з питань MMPI), обмежені виміром
і кваліфікацією тільки деяких з них (одного або двох). Найчастіше це
«заперечення», «проекція» і «раціоналізація». При цьому валідність і
надійність таких опитувачів, як правило, не обговорюється. 

Найбільш адекватним в цьому відношенні інструментом нині є
методика «індекс життєвого стилю» (Life style index). 

Сучасній науці вже відомі сотні досліджень, спрямованих на
вивчення психологічних механізмів і особливостей особистості, а
також інших факторів, що впливають на вибір особистості того чи
іншого психологічного захисту. Всі вони разом доводять, що на
вибір стратегії психологічного захисту впливає не один зовнішній
або внутрішній фактор, а їх сукупність. Тому не представляється
можливим знайти явище, яке б повністю обумовлювало той чи
інший психологічний захист. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТІСНОГО
САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Пономаренко А. В. 
V курс, ПЛ-51/14 м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, кафедра психології
Науковий керівник: Купрєєва О. І., к. психол. н., доцент

З кожним днем все складніше досягати великих успіхів у про-
фесійній сфері. Вміння та бажання досягати позитивних результа-
тів, у різних напрямках діяльності людини, закладається з ранньо-
го дитинства та підлягає вдосконаленню протягом усього буття.
Основні орієнтири успішності закладаються протягом студент-
ського життя. Це період становлення молодої людини особистістю,
бути справжнім професіоналом своєї справи.

Студентська молодь щоденно розвиваються у професійному та
індивідуальному напрямку. Сучасна освіта, взявши курс на євро-
пейські стандарти будує потребу та навички у студентів займатися
постійним саморозвитком, щоб досягти самореалізації у дорослому
житті. 

В різних наукових працях не має чіткого розмежування поняття
саморозвитку. Одні вчені називають його самоактуалізацією, за
теорією А. Маслоу, інші вбачають у ньому саморух, самовдоскона-
лення та представляються, як синоніми, але це не так. Визначення
терміну саморозвитку має досить багато варіантів, наведемо декіль-
ка з них. Саморозвиток — це :

– розумовий та фізичний розвиток людини, який вона досягає
самостійною працею, заняттями, вправами;

– розвиток людини або дитини досягнутий власними силами,
без впливу оточення, сприяння яких-небудь зовнішніх сил
або факторів;

– процес, який сприяє самоудосконаленню, самореалізації
особистості; 

– самостійна зміна суб’єкта у напрямі свого Я-ідеального, яке
виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. 

На саморозвиток самосвідомості студентської молоді вплива-
ють наступні психологічні чинники: самоставлення, ціннісні орі-
єнтири, самоактуалізація, самоефективність, самореалізація, жит-
тєстійкість, психологічне благополуччя.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЇ 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПІЛКУВАННЯ 

Поповиченко Т. Ю. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095)-775-47-11
Науковий керівник: Максимович Е. І., ст. викладач

Проблематика конфліктів завжди була присутньою у людській
взаємодії, але в наш час, не зважаючи на всі психологічні та соціо-
логічні знання це питання постає перед нами дуже гостро.
Необхідно не лише популяризувати інформацію про поведінку 
у конфлікті, його аспекти, причини та значення, а й продовжувати
вивчати це явище, шукати нові шляхи подолання, дізнаватися про
вплив конфліктів на спілкування людей. 

Людина може навчитись сприймати конфлікт не як ситуацію що
погіршує відносини, віддаляє людей один від одного, а як можливість
зближення, як шанс краще зрозуміти співрозмовника. Конфлікт — це
можливість відвертої розмови. Конфлікти викликають певні події, які
називають «інцидентами». Але інцидент це лише привід до початку, і
рідко коли він є справжнью причиною конфлікту. 

Одним з найважливіших плюсів у конфлікті є вираження нако-
пичених негативних емоцій. Дуже часто люди намагаються стрима-
ти свої емоції що згодом переростає в ненависть до інших людей та
психосоматичні захворювання. Час від часу краще вимовити все що
морально обтяжує людину, виразити свої почуття, зберегти здо-
ров’я та налагодити взаєморозуміння. 

Головною функцією конфлікту є сигнал про те, що щось потре-
бує нашої уваги, чи то наші відносини з кимось чи ми самі.
Виникнення конфлікту допомагає людині звернути увагу на те що
вона довгий час ігнорувала і нібито каже «досить». Можна сказати,
що не буває хороших конфліктів, але можна зробити інший висно-
вок — поганих конфліктів не буває. Навіть якщо конфлікт не приніс
бажаного результату, він вказав напрямок в якому потрібно руха-
тись, на цілі, яких ми прагнемо досягти, або навпаки, на те, що іноді
треба дати собі можливість переглянути свої пріоритети. Конфлікт
це не тільки можливість отримати своє, це сигнал до змін. 

Залог успішного вирішення конфлікту — вірно обрана стратегія
поведінки. Взагалі існує п’ять стратегій поведінки у конфліктній
ситуації: конкуренція, ухилення, пристосування, співпраця та
комп роміс. Конкуренція — активний, майже агресивний наступ,
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намагання вирішити конфлікт, ігноруючи інтереси інших осіб.
Людина доводить свою думку, як єдину і правильну, ігноруючи мір-
кування інших. Ухилення пов’язане з намаганням відсунути кон-
фліктну ситуацію якомога далі, сподіваючись, що все вирішиться
саме по собі. Пристосовуючись, людина адаптується до ситуації, не
відстоюючи своїх інтересів. Компроміс виявляється у намаганні не
загострювати ситуацію за рахунок взаємних поступок інтересами, 
в цьому випадку кожен отримає що хотів, але не в повній мірі.
Партнери не враховують глибинних потреб, а задовольняються зов-
нішньою стороною поведінки. Співпраця проявляється в прагненні
разом підійти до ефективноговирішення ситуації з урахуванням
інтересів, потреб обох сторін. Співпраця вважається найбільш ефек-
тивною стратегією для налагодження добрих стосунків, але потре-
бує багато часу. Взагалі, немає вірної чи помилкової стратегії,її треба
обирати в залежності від ситуації та цілі, проблема полягає лише в
тому, що частіш за все людина не усвідомлює якої стратегії притри-
мується та що вона по власному бажанню може її змінити. 

Існує чимало порад для позитивного вирішення конфліктів,
таких як налаштуватись на опонента, зрозуміти його потреби, дати
співрозмовнику виразити емоції, розмовляти спокійно та по черзі,
відверто та без грубощів розповісти про свої власні почуття, дати
відчути опоненту що його розуміють і як фахівця, і як людину. 

Незважаючи на ті негаразди які несе з собою конфлікт — він не
завжди такий негативний як здається на перший погляд. Конфлікт
не лише вирішую якусь певну проблему, а й вказує на певні нюан-
си взаємовідносин, на наші сильні сторони та недоліки, головне що
у будь-якому разі ми отримуємо новий досвід. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЙНОСТІ 
В ДОШКОЛЬНОМУ ВІЦІ

Посох С. М. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (099)-268-61-14
Науковий керівник: Бутиріна О. М., ст. викладач

Широкий інтерес до вивчення проблеми співчуття і емпатії в
дитячому віці, продовжуючи протягом десятиліть продиктовано
величезною важливістю цього механізму в розвитку особистості та
моральних людських почуттів. Розвиток співчуття важливий, особ-
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ливо в дитячому віці, коли діти починають розвиватися інтенсивно:
моральні цінності, нові погляди на відносини між людьми. Отже,
проблема емпатії важлива як у психологічному, так і в педагогічно-
му аспектах. 

Різні погляди існують і щодо форм та видів емпатії. Так, розріз-
няють наступні форми емпатії: співпереживання і співчуття; актив-
ну і пасивну; рефлекторну і особистісну. 

Найбільш природним є включити питання емоційного розвит-
ку дітей у розділ, присвячений виховній діяльності сім’ї. Формами
підготовки батьків до виховання в їхніх дітей емпатії до однолітків,
до старших, до хворих і т. п. найкраще слугують бесіди, обмін досві-
дом, обговорення тверджень виховного змісту. 

Задачи роботи з дітьми передбачають наступне. 
1. Виявити динаміку та особливості розвитку эмпатийного проце-

су у дітей однієї і тієї ж групи в різні вікові періоди (від 4-х до 7 років). 
2. Дослідити можливості процесу сприйняття казки та творчої

гри за її сюжетом як найважливіших умов формування емпатії у
дошкільнят. 

3. Визначити деякі можливості перенесення одержаних резуль-
татів на життєві ситуації і закріплення їх у структурі емоційного
досвіду дитини-дошкільника. 

На захист виносяться наступні основні положення. 
1. Процес сприйняття художньої літератури та подальших твор-

чих ігор є найбільш сприятливою умовою для вивчення феномену
емпатії, так як дає можливість моделювати дуже широкий діапазон
вищих емоцій; з іншого боку, ці умови при відповідному керівниц-
тві дорослого сприяють формуванню та розвитку эмпатических
переживань у дітей. 

2. Емпатія — це єдиний, односпрямований процес, де кожне
звено має своє певне місце і свою особливу роль,функціонування
звена забезпечується відповідним психологічним механізмом або їх
поєднанням. У онтогенетическом плані пропуск будь-якого звена
або обрив звена у подальшому розвитку важко заповнити і веде до
спотворення емоційного профілю особистості (в тому числі, і до
гіпертрофованих форм емоційної чутливості). Таким звеном є:
співпереживання, співчуття, імпульс до сприяння. 

3. Результатом эмпатийного процесу, за яким можна судити про
характеристики окремих його звен, є реальне сприяння. 

4. З допомогою зміни інтенсивності емоційної ідентифікації
можлива цілеспрямована регуляція эмпатийного процесу без 
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пропуску звен; таке управління ем-патийным процесом дозволяє
довести його до результативного моменту — сприяння (допомагає
поведінки). 

Утвердження нових демократичних норм в українському су -
спільстві висуває нові вимоги до духовного розвитку дитини, її під-
готовки до життя. В контексті наукових теорій духовного розвитку
особистості постає нове бачення психологічних проблем розвитку
дитини, починаючи з ранніх етапів її становлення. 

Прищеплення дитині знань про моральні норми лежить на пле-
чах батьків, а зі в ступом у школу — й на вчителях. 

Таким чином, виховання і розвиток почуття емпатії, дуже важли-
во для того, щоб наше суспільство не було таким жорстоким, по від-
ношенню один до одного, щоб кожна людина з ранніх років могла
допомагати тим, хто цього потребує, хто шукає його підтримки.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ —

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Пресмицька А. А. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (067)-280-68-86
Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор

Наш час характеризується швидким розвитком соціуму, який
проявляється не лише в появі нових технологій та комп’ютеризації
всіх сфер життя людини, але також у змінах самої особистості. Ці
процеси спонукають молодь до активного пошуку себе, побудови
власного світогляду та стійкої життєвої позиції, аби мати змогу зай-
няти гідне місце у суспільстві. Так кожен стає перед питанням
вибору, що зачіпає всі сфери життя особистості: соціальну, особис-
тісну, професійну і т. д. В психологічних дослідженнях акцент
робиться на вивченні вибору людини в контексті проблеми само-
визначення, самореалізації особистості. Мова йде про життєві
вибори, в основі яких лежать основні світоглядні принципи, що
визначають життєву стратегію людини як суб’єкта життєдіяльності. 

Проблема самовизначення набуває особливого значення. Саме
в ній висвічуються основні моменти взаємодії індивіда та суспіль-
ства, яке в наш час висуває випускнику ВНЗ особливі вимоги.
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Усвідомленість даних вимог, а також своїх суб’єктивних якостей,
баланс між ними — найбільш вагомі характеристики особистості,
що визначилася (В. Ф. Сафін, Г. Л. Ніков, 1984). Проблему само-
визначення найчастіше пов’язують із проблемами розвитку особи 
і її самосвідомості (Т. М. Афанасьєва, І. І. Чеснокова, В. В. Столін),
з проблемами соціальної зрілості й визначення життєвої позиції, 
з проблемами самоздійснення і самореалізації особистості. У віко-
вій психології проблема самовизначення особистості пов’язується
із специфікою юнацького віку, процесами формування світогляду 
і соціалізації (Р. Бернс, Л. І. Божович, В. І. Журавльов, А. В.
Мудрик, І. С. Кон, П. А. Шавір, А. М. Кухарчук). 

Говорячи про життєве самовизначення, можна виділити не
лише вибір та реалізацію людиною тих чи інших соціальних ролей,
але і соціальних стереотипів, вибір життєвого стилю і самого обра-
зу життя. У цьому випадку сама професія чи якісь соціальні ролі
можуть виступати як засоби для реалізації того чи іншого образу
життя, того чи іншого життєвого стереотипу. 

Актуальність вивчення особистості психолога на етапі профе-
сійної підготовки обумовлена, по-перше, значимістю даного етапу
в загальному процесі розвитку особистості, по-друге, особливостя-
ми самої професії «Психолог», що висуває особливі вимоги до осо-
бистісних якостей людини, в цілому, та її змістовій сфері, зокрема. 

На думку багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників акту-
ально вивчати особливості особистісного розвитку психолога на
етапі професійного становлення, оскільки особистісна та, особли-
во, ціннісно-змістова сфери відіграють провідну роль в ефектив-
ності його професійної діяльності. 

Як показують дослідження, по закінченню ВНЗ роботу по спеці-
альності продовжують менше половини випускників. Це в значній
мірі відноситься і до випускників педагогічних спеціальностей.
Однією з причин даної ситуації є відсутність у ВНЗ такої підготовки
спеціаліста, при якій актуалізується процес особистісного самовизна-
чення і прослідковується зв’язок з самовизначенням професійним в
подальшому (Р. В. Габдрєєв, В. Е. Чудновський, Л. М. Мі ті на).
Більшість навчального часу відводиться на засвоєння спеціальних
дисциплін, центруючи увагу на когнітивному компоненті особистос-
ті студента та мало зачіпаючи сферу емоційну та ціннісно-змістову. 

У цьому аспекті важливим стає наукове вивчення особливостей
професійного самовизначення та його розвиток за умов ВНЗ. Саме
від цього залежить успішність професійної діяльності, професійне
та особистісне зростання майбутніх психологів. 
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ПРОЯВИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

Сабіна Д. О. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (066)-408-93-32
Науковий керівник: Бойчук О. Л., ст. викладач

Сьогодні найгостріше постає проблема агресивної поведінки у
підлітковому віці, коли відбувається перехід до нового щабля розвит-
ку особистості. У цей період часто можна помітити нічим не вмоти-
вовані реакції підлітків на, здавалося б, незначні, але справедливі
зауваження тих, хто їх оточує. Серед причин агресивності підлітків
можна виділити як соціальні, що зумовлені соціальною напруженіс-
тю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, так і пси-
хологічні, що пов’язані з віковими психологічними особливостями
підлітка, характером міжособистісних взаємовідносин. 

Криза соціальної системи, зростання екологічної та економіч-
ної нестабільності, зміни у політичній ситуації — все це відбилося
на свідомості, почуттях та поведінці дітей, підлітків, молоді.
Поляризація доходів, вільна торгівля призвели молоде покоління
до користолюбства, хабарництва, шахрайства, рекету. У суспільстві,
де висміюються ентузіазм та благородні прориви, здійснюються
акти вандалізму в ставленні до пам’ятних культур, а дорослі час від
часу демонструють приклади непокори, стає все важче виховувати
підростаюче покоління. 

Дитина підліткового віку прагне уваги, розуміння, довіри
дорослих. Вона намагається грати певну соціальну роль не лише
серед однолітків, а й серед дорослих, тобто проявляє соціальну
активність. Але іноді дорослі стримують цю активність через те, що
в їхньому середовищі утвердилась позиція, що підліток — це насам-
перед дитина і тому має слухатись. Внаслідок цього між дорослими
та підлітками зростає психологічний бар’єр, який намагаються
подолати більшою кількістю підлітків, застосовуючи агресивні
форми поведінки. 

У підлітковий період серед дітей посилюється так званий нега-
тивізм, який спрямований насамперед проти встановлених правил
(підлітки стають непокірними, не зважають на зауваження чи
вимоги дорослих, а іноді можуть діяти всупереч цим вимогам);
також загострюється недовіра до людей, яка ґрунтується на переко-
нанні, що вони мають намір зашкодити; частішають демонстратив-
на стосовно дорослих поведінка та вияви жорстокості й застосуван-
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ня фізичної сили проти іншої людини. Та основною причиною
такої поведінки дитини є не лише «тяжкий» вік, а й серйозні недо-
ліки у ставленні до неї дорослих, які виявляються в неповазі до осо-
бистості дитини або, навпаки, уседозволеності, у постійному схва-
ленні, потаканні всім бажанням і примхам. У першому випадку
підліток демонструє різкий протест проти свавілля дорослих, у дру-
гому — виявляє низький рівень розвитку волі: нетерпимість до
обмеження його невгамовних, незрозумілих поривів. Як наслідок,
з’являються зумисні порушення дисципліни, зриви уроків, грубо-
щі, агресивність тощо. Таким чином, діти насамперед самоствер-
джуються, захищаються, задовольняють свої потреби у спілкуван-
ні, якого їм бракує вдома. 

Агресивність зазвичай супроводжують заниженою або завище-
ною самооцінкою підлітка; нереальні вимоги до себе, що не відпо-
відають можливостям; хибні уявлення дітей про своє місце в сім’ї,
про ставлення до них однолітків, складні взаємини з оточуючими
тощо. Особистісні характеристики також відіграють важливу роль у
формуванні агресивної поведінки. До них можна віднести нестій-
кість емоційного стану, що виявляється в підвищеній збудливості,
уразливості, а також депресивності, яка призводить до підвищення
рівня тривожності, скутості, невпевненості в собі. 

Отже, підлітковий вік є періодом гострої кризи дорослішання і
часто супроводжується ризиковою поведінкою, девіаціями та
надмірною агресивністю. Підліток стоїть перед завданням форму-
вання власних поглядів на життя і потребує мудрої і ненав’язливої
поради дорослого. 

ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ 

Салова Н. І. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (096)-332-03-70
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

Людина почала танцювати дуже давно, значно раніше, ніж
почала говорити. Бажання танцювати відображало споконвічну
потребу передавати оточуючим свої почуття за допомогою універ-
сальної мови тіла. Для людини первісного суспільства танок був як
засобом мислення, так і засобом життя — майже всі важливі події 
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в житті відзначалися танцями: народження, смерть, війна, обрання
нового вождя, зцілення хворого. Танцем виражалися моління про
дощ, сонце, плодючість, захист…

У давньої людини не було певної техніки танцю, але пречудова
фізична підготовка дозволяла повністю віддаватися танцю й тан-
цювати із абсолютним самовідданням. Можна багато говорити про
танок, але як він допомагає позбавленню від стресу. Якщо Шива
зміг знищити за допомогою танцю могутніх демонів, то чому ж нам
не спробувати спрямувати цю зброю проти стресу! 

Фізіологи, психологи і психіатри почали вивчати причину тако-
го позитивного впливу танців на самопочуття людини. 

У спонтанному танці вся увага і свідомість спрямована на якусь
частину тіла або на кілька одразу, щоб відчувати їх у просторі. Так
відбувається відновлення зв’язку тіла і свідомості. Танець дає мож-
ливість висловити те, що не можна передати словами. З дитинства
нас вчать стримувати свої емоції — образу, страх, гнів і навіть
радість. Немає таких емоцій, які не відбилися б на тілі. Через це, а
також через неможливість вільно виражати свої емоції людина від-
чуває себе ніби затиснутою у панцир, і це може призвести до
повного відчуження від власного тіла, а далі — стрес, депресія,
соматичні хвороби, загальна нервова напруга, м’язові блоки. Такий
стан дає відчуття самотності, ізоляції від інших людей, тривожнос-
ті і навіть агресії. І ніщо так швидко, як танець, не може зняти цей
«панцир», причому м’яко, поступово, бо є можливість у безпечно-
му оточенні виразити усі придушені емоції, опрацювати нові, різ-
номанітні форми поведінки. А значить, змінити щось у собі, у своє-
му житті. Танець вчить довіряти своєму тілу, а отже, довіряти собі.
При заняттях танцями м’язи не тільки тренуються, але і тягнуться
(активно і постійно), працюють всі шари м’язів аж до найглибших
і дрібніших. Танці саморегуляції, здоров’я та довголіття допомага-
ють справитися з багатьма недугами. В першу чергу танці корисні
для хребта, формують правильну поставу, що приведе до позбав-
лення від сколіозу і інших хвороб опорно-рухового апарату. Танець
розвиває гнучкість суглобів, хребту, формує красиву поставу.
Зняття м’язових блоків веде до розвитку чутливості, сердечності й
відкритості по відношенню до інших людей та навколишнього
світу. Ви легко можете звільнитися від некомфортних емоційних
станів, якщо будете танцювати їх. Танцюйте — і вони залишать Вас!
Зцілююча сила танцю прихована в тому, що через тіло говорить
Ваша підсвідомість!
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Останнім часом почали з’являтися клуби й студії танцювальної
терапії. На заняттях танцювальною терапією значно легше втрапи-
ти у стан справжнього танцю, коли енергія того, хто танцює, спо-
лучається з енергією групи. Зазвичай такі заняття перетворюються
на захопливий процес, який дозволяє поступово позбавитися бага-
тьох тілесних затисків, викликаних стресом, про існування яких ми
часто навіть не підозрюємо. 

Цікаво, що за кордоном багато роботодавців підтримують 
у своїх співробітників захоплення танцями. Танцювальні рухи
допомагають позбавитися від стресу, покращують кровообіг, нор-
малізують обмін речовин. Танець не вимагає виснажливої   роботи,
обладнання та місця для його розміщення. Тому в багатьох компа-
ніях запрошені тренери проводять заняття у зручний час — збира-
ються всі охочі потанцювати співробітники, тренер пояснює 
і показує необхідний мінімум і настає час відпочинку в русі. 

Крім того, танець — це прекрасна емоційна розрядка. Він допо-
магає побороти незручність, розкріпачитися й зняти стрес, адже під
час занять танцями в організмі виробляються гормони радості. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ

ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ

Січко О. С. 
студентка V курсу, групи ПС-51, спеціальності «Психологія»

Практичний психолог Миколаївського муніципального колегіуму 
ім. В. Д. Чайки. к. тел. (050) 237-75-27

Науковий керівник: Базика Є. Л., к. психол. н., 
доцент кафедри психології

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Миколаївський Міжрегіональний інститут

Актуальність проблеми соціально-психологічного клімату (нада-
лі — СПК) колективу обумовлюється підвищеними вимогами до
рівня психологічної включеності індивіда в його трудову діяльність
і ускладненням психічної життєдіяльності людей, постійним зрос-
танням їх особистісних домагань. 

Здоровий СПК у шкільному колективі, важливим показником
якого є згуртованість, взаємодопомога, підтримка, повага, розумін-
ня, є підґрунтям для розвитку дітей соціально пристосованих до
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сучасних умов життя, з гнучким мисленням та поведінкою, адек-
ватною самооцінкою, психічно здорових і всебічно розвинених. 

Метою дослідження було визначити чинники, що призводять до
дестабілізації СПК шкільного колективу і розробити груповий пси-
хокорекцій ний тренінг для його оптимізації. 

Дослідження проводилося на базі Миколаївського муніципаль-
ного колегіуму ім. В. Д. Чайки. Вибірка реципієнтів була представ-
лена у складі 34 учнів 5-А класу. Кількісний склад: 15 дівчат, 19 хлоп -
ців віком 10–11 років. 

Вікова категорія дітей 10–11 була обрана тому,що збігається з
кінцем дитинства, початком підліткового віку, а також адаптацій-
ним періодом при переході до середньої школи з новими умовами і
вимогами і є кризовим періодом. 

СПК визначається через різноманітні показники діяльності,
спілкування та відносини, а комфорт дитини в колективі залежить
і від її особливих якостей: темпераменту, самооцінки, мотивації,
тривожності, стану агресії. 

За результатами діагностик по визначенню тривожності і тем-
пераменту було встановлено, що в 5-А класі переважна кількість
учнів мають холеричний тип темпераменту (47%) і меланхолійний
тип (20%). Високий рівень нейротизму і тривожності спостерігаєть-
ся саме у дітей цих двох типів. Найбільш нестійкими і розглядають
життєві ситуації як загрозливі виявилися холерики. У меланхоліків
спостерігається наявність загрози їх самооцінці і жит тє діяльності 
у великому діапазоні ситуацій, при цьому, у них яскраво виражена
схильність до тривоги. 

За результатами опитувальника по визначенню агресивної
поведінки отримали данні, які свідчать про те, що найменше схиль-
ні до активної агресії меланхоліки і флегматики. Підтвердився і той
факт, що природну схильність до агресії мають холерики внаслідок
їхньої крайньої неврівноваженості, як нервової, так і емоційної.
Вони надмірно дратівливі, запальні, нетерплячі. 

За результатами діагностики з визначення рівня адаптованості
учнів виявили, що в основному діти — меланхоліки на початку
адаптаційного періоду мають низьку навчальну мотивацію і само-
оцінку із-за підвищеної тривожності не відповідати очікуванням
дорослих і страху осуду. Діти — холерики, навпаки, мають завище-
ну самооцінку, демонстративну поведінку, що проявляється у зрос-
танні критичного ставлення до оточуючих дорослих, протидії їх
вимогам. 
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За результатами соціометричних досліджень було виявлено три
ізольованих дитини (9%). До цього могла привести дезадаптація
дітей до нових умов життя і навчання і проявилося в підвищеній
тривожності, замкненості, заниженій самооцінці і, як наслідок,
ізоляції дітей в колективі. Але й дітей — лідерів було виявлено 17
чоловік (47 %), переважна кількість з них мають холеричний тип
темпераменту. З одного боку це непоганий результат, але така кіль-
кість лідерів призводила до конфліктних ситуацій, агресивної пове-
дінки у процесі соціалізації дітей. 

Висновки: проаналізував результати емпіричних досліджень,
були визначені конкретні проблеми, які заважають оптимальному
соціально-психологічному клімату в даному колективу для повно-
цінного розвитку і розкриттю потенціалу дітей. За результатами
було визначено шляхи і методи для його оптимізації СПК в класі,
усунення особистісних проблем учнів та проблем в колективі в
цілому. 

У перспективі нашого дослідження було передбачено розробку
розвивально-корекційної тренінгової програми для усунення чин-
ників, які негативно впливають на розвиток шкільного колективу
та на оптимізацію його СПК, а значить і на розкриття особистісно-
го потенціалу кожної дитини. 

СТРАТЕГІЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ
ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЖОРСТКОЇ

КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

Смусь О. В. 
V курс, група МПСз-51, спеціальність «Психологія»,

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Волинець Н. В., к. психол. н., доцент

У сучасних умовах людині доводиться стикатися з великою кіль-
кістю складних ситуацій, подолання яких впливає на вибір місця
роботи в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці та на подаль-
ше життя і нормальне функціонування особистості в соціумі. 

Шалений ритм життя в умовах різноманітних стресових ситуа-
цій, надлишок фахівців-юристів та, як наслідок, обмежена кіль-
кість робочих місць на ринку праці негативно впливають на фізич-
не і психічне здоров’я юристів, міжособові та сімейні стосунки, що
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сприяє виникненню негативних наслідків у вигляді деструктивних
форм поведінки, а також погіршенню матеріального, соціального 
і професійного статусу. У зв’язку з цим існує гостра необхідність 
в розробці програм корекції, навчанні, консультуванні, надання
психологічної допомоги фахівцям з метою оптимізації подолання
ними цієї кризи з найменшими втратами, збереження психічного
здоров’я і нормалізації соціального функціонування [1]. 

За Р. Лазарусом і С. Фолкманом копінг-повінка є цілеспрямова-
ною соціальною поведінкою, що дозволяє людині подолати важ-
кою життєву ситуацією, адаптуватися до неї, знизити стресогенні
дії способами, адекватними особистісним особливостям і ситуації
через усвідомлені стратегії [2; 3]. Єдиної класифікації копінг-стра-
тегій не існує. В цілому поняття копінг описує характерні способи
поведінки людей в різних складних життєвих та професійних
ситуаціях, кінцевою метою яких є зниження стресогенного впливу
ситуації та вихід на оптимальний рівень функціонування. Копінг-
поведінка реалізується за допомогою копінг-стратегій, на вибір
яких впливають різні чинники: особистісні, ситуаційні, вікові та
гендерні характеристики. Найчастіше виділяють особистісні 
і ситуативні детермінанти копінг-поведінки. 

В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці працівники юри-
дичних компаній стратегії копінг-поведінки, спрямовані на себе та
на ситуацію [1; 2]. Копінг-стратегії, спрямовані на себе, передбача-
ють когнітивні й інтрапсихічні способи подолання: а) пошук
інформації: зосередження уваги, візуалізація, запам’ятовування
тощо; б) придушення інформації: відвернення уваги, поступове
«стирання з пам’яті» інформації, пошук відволікаючих думок 
і занять; в) переоцінка: зміна або заміна оцінок, порівняння з інши-
ми, знаходження нового уявлення (значення) щодо тих подій, що
відбуваються; г) пом’якшення: пом’якшувальні способи поведінки,
спрямовані на сглажування емоцій через когнітивні зусилля або
інструментальні дії; д) самозвинувачення: внутрішня активність,
спрямована на самозвинувачення, самокритику або жалість до
себе; ж) звинувачення інших або екстрапунітивні реакції (агресив-
не звинувачення інших людей або обставин, прояви гніву). 

Копінг-стратегії, спрямовані на ситуацію, передбачають інстру-
ментальне подолання проблем навколишнього середовища: 
а) стратегії подолання в умовах неоднозначних ситуацій, що ство-
рюють загрозу психологічному благополуччю особистості (актив-
на, інструментальна дія на стресор: спроби впливати або проти -
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стояти впливу іншої людини; у неоднозначних ситуаціях — актив-
не вивчення джерела стресу; поведінка ухиляння: відхід або вида-
лення від джерела стресу; пасивна поведінка: очікування або звіль-
нення, відмова від дій); б) стратегії подолання в ситуаціях втрати
або невдачі (дії, спрямовані на запобігання невдачі, на переорієнта-
цію із значущих об’єктів, пошук джерел еквівалентної заміни, очі-
кування, звільнення). 

Отже, зазначені стратегії копінг-поведінки фактично є психо-
логічними інструментами розвитку стресостійкості, що покращує
соціальну інтеграцію і конструктивну адаптацію працівників юри-
дичних компаній в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. 

Література
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ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
МІЖ СВІДОМІСТЮ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ 

І ЇХ ОСОБОВИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ

Студзинська В. В.
Студентка VI курс, спеціальність «Психологія», 

Миколаївський міжрегіональний інститут
Науковий керівник: Базика Є. Л., к. психол. н., доцент

Для виявлення взаємозв’язку між осмисленням життя і характе-
рологічними особливостями особистості, а саме акцентуацією
характеру, мною були обрані наступні діагностичні методики:

1) Автоматизований опитувальник МПДО. 
2) Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. А. Леонтьєва. 
Мета дослідження: вивчення взаємозв’язку між осмисленням

життя підлітка та їх особистісними особливостями (акцентуацією
характеру). 
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Гіпотеза: глибина осмисленості життя підлітка не залежить від
типу акцентуації характеру. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити ступінь розробленості проблеми кризи підлітко-

вого періоду і клінічну типологію особистості — акцентуація харак-
теру на основі аналізу наукової літератури вітчизняних і зарубіжних
авторів з даного питання. 

2. Проаналізувати сучасний стан питання функціях і компонен-
тів смислової сфери особистості. 

3. Визначити наявність або відсутність взаємозв’язку між
осмисленням життя підлітків та їх особистісними особливостями
(акцентуацією характеру). 

Для виявлення взаємозв’язку між осмисленням життя і характе-
рологічними особливостями особистості, а саме акцентуацією
характеру, мною були обрані наступні діагностичні методики:

1) Автоматизований опитувальник МПДО. [21]
2) Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. А. Леонтьєва. [22]
У дослідженні взяли участь учні 10 та 11 класів середніх шкіл

міста Одеси №5, 76, 11. Кількість випробовуваних 94 людини 
(55 дівчат і 39 юнаків) у віці від 15 до 17 років

Зупинимося на аналізі результатів дослідження. 
У модифікований тест СЖО в адаптації тесту для раннього

юнацького віку дозволяє нам оцінити такі характеристики особис-
тісного самовизначення у ранньому юнацькому віці:

1) Мети в житті. 
2) Процес життя або інтерес та емоційна насиченість життя. 
3) Локус контролю-Я ( Я-господар життя). 
4) Локус контролю — життя або керованість життя. 
У проведеному дослідженні учнів старшої школи було виявле-

но, 2 типу акцентуації характеру, при яких спостерігається високий
рівень смисложиттєвих орієнтацій особистості. 

Це: • гипертимний тип акцентуації характеру
• сенситивний тип. 

Ці показники були підтверджені методом математичного аналі-
зу (використано коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона). 

Гіпотеза про те, що глибина осмисленості життя підлітка не
залежить від типу акцентуації не підтвердилася. Виявлена наступна
закономірність, що у гипертимного і сенситивного типів акцентуа-
ції характеру може спостерігатися високий рівень осмисленості
життя. 
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В результаті виконаної роботи були досягнуті поставлені цілі
роботи, виконані завдання роботи. Однак поставлена в роботі гіпо-
теза була спростована.

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

Тимченко А. С. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій 
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. філос. н., 

доцент кафедри психології

Інтернет-залежність є одним із різновидів залежної поведінки,
поряд із алкогольною, наркотичною залежністю, залежністю від
азартної гри тощо. На відміну від алкогольної та наркотичної
залежності, інтернет- залежність цілком міститься у психічній
сфері (фізіологічної залежності не формується). Проте, не слід вва-
жати, що ця форма залежності менш серйозна. 

Значну кількість вільного часу сучасна молодь витрачає на спіл-
кування у мережі Інтернет. Якщо не заглиблюватись у питання
корисності Інтернету очевидним стає, що він має більше позитив-
них рис, ніж негативних. Сучасна молодь настільки звикла спілку-
ватись за допомогою мережі Інтернет, що можна сказати вона
«живе» у ній. Із стрімким ростом популярності Інтернету та вірту-
ального життя, молодь поступово забуває про реальне спілкування,
елементарні правила етикету та виховання та повністю занурюєть-
ся у віртуальний світ. 

Інтернет — це витвір людського генія, неперевершене джерело
інформації, пошуку нових друзів. В той же час він оволодіває волею
людини , відбирає у неї здоров»я , заставляючи сидіти перед екра-
ном до 10 і більше годин, відсторонює від безпосереднього спілку-
вання з однолітками , робить людину одинаком , або знайомить з
нечесними людьми та злочинцями [1]. 

Особливості інтернет-залежності, це не хімічна залежність,
тобто вона не приводить до руйнування організму. Якщо для фор-
мування традиційних видів залежності вимагаються роки, то для
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інтернет залежності цей термін різко скорочується. За даними 
К. Янг, 25% залежних придбали залежність протягом півроку
після початку роботи в Інтернеті, 58% — протягом другого півріч-
чя, а 17% — за рік [2]. Крім того, якщо довготривалі наслідки
залежності від алкоголю та наркотиків добре досліджені, то сто-
совно інтернет-залежності відсутня можливість довготривалого
спостереження. 

Часто діти сидять за комп’ютером до пізньої ночі, що призво-
дить до неадекватної емоційної реакції, підвищеної функції кори
головного мозку, органів зору й слуху, емоційної сфери, до пору-
шення надходження крові. Якщо ми не приділяємо достатню увагу
нашим дітям, то дитина боїться засинати в темряві, вставати вночі,
тому що їй здається, що хтось або щось вилізе з-за рогу. Потім дити-
на втрачає сон. Намагається спати при включеному світлі, а якщо
не включає, то їй сняться кошмари, і вона прокидається. І такі пси-
хоемоційні моменти поступово накопичуються. До того ж, через те,
що людина сидить годинами за комп’ютером, порушуються фун-
кції імунної й серцево-судинної систем. Починаються ішемічні
розлади, порушення постачання кори головного мозку, зокрема,
лобової частини. А батьки б’ють тривогу тільки тоді, коли ситуація
виходить з-під контролю. І це є проблема. 

Але батьки повинні намагатися скористатися позитивними
можливостями комп’ютера. Він може бути не просто друкарською
машинкою або ігровим автоматом. Може, дитина захоче опанову-
вати програмування, веб-дизайн, займеться комп’ютерною графі-
кою, анімацією — буде робити мультики. Адже можливості
комп’ютера дуже великі. Батьки повинні намагатися створювати
такі умови, щоб їхні діти не йшли від них в Інтернет. 

Література
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НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМПАНІЇ « УКРТЕЛЕКОМ»

Турська Я. Є. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (093) 903 88 25
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., к. психол. н., доц. 

Розвиток та навчання персоналу є одним з найважливіших
напрямків діяльності з управління персоналом і факторів успішної
діяльності компанії. 

Під розвитком персоналу розуміється сукупність заходів, спря-
мованих на підвищення кваліфікації та вдосконалення психологіч-
них характеристик працівників. Це охоплює насамперед: навчання,
яке у формі загальної та професійної освіти дає необхідні знання,
навички та досвід; підвищення кваліфікації, завдання якого —
поліпшення професійних знань і навичок; перекваліфікацію, яка,
по суті, дає другу освіту. Під нею розуміється будь-яка професійна
переорієнтація. 

Для ефективного вирішення завдань організації потрібні відповід-
ні кадри, які повинні розвиватися і як працівники, і як особистості. 

Постійне оцінювання та вдосконалення рівня знань, системи
ціннісних орієнтирів, навичок та вмінь кожного працівника є
одним із головних факторів підвищення ефективності діяльності та
забезпечення стратегічного, економічного, інноваційного та соці-
ального розвитку підприємства. 

Актуальність управління процесами розвитку персоналу обу-
мовлена тим, що процеси трансформації, у які включена організа-
ція, неможливі без зміни вимог до співробітників і в першу чергу до
самого персоналу керування. Ці зміни повинні стосуватись іннова-
ційних здібностей; здібностей до рішення конфліктів; вмінь ство-
рювати злагоджену команду й орієнтувати групову роботу. 

У наш час швидко розвиваються технологій розвиток кадрів є
для організації життєво необхідним. Існує безліч причин, за якими
компанія просто зобов’язана приділяти увагу навчанню і вихован-
ню своїх співробітників. Наприклад, конкурентоспроможність та
адаптація підприємства до навколишнього середовища є похідни-
ми від рівня кваліфікації персоналу. У той час як більша частина
ресурсів організації представлена   матеріальними об’єктами, вар-
тість яких з часом знижується за допомогою амортизації, цінність
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людських ресурсів з роками може і повинна зростати. Таким чином,
як для блага самої організації, так і для особистого блага службов-
ців своєї організації, керівництво повинне постійно працювати над
всебічним підвищенням потенціалу кадрів. 

Сьогодні, мабуть, практично будь-який бізнес передбачає наяв-
ність call-центру. Особливо, якщо це серйозний бізнес і зацікавле-
ний у збільшенні клієнтської мережі. Зараз наявність call-центру
говорить про рівень відповідальності і про серйозність підходу до
організації бізнес-процесу. Це не просто вузол зв’язку з численними
консультантами-професіоналами, це повноцінний підрозділ, що
володіє саморегулятивних функціями. Від ефективного та швидко-
го обслуговування залежить враження абонентів про підприємство.
Тому навчанню операторів слід приділити особливу увагу. 

ЦІННІСТЬ МАТЕРЕНСТВА У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ, 
ТА ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО МАТЕРЕНСТВА

Хорошун В. В. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор

Cистеми цінностей та ціннісних орієнтацій особистості, груп,
соціальних верств в нових історичних умовах є дуже важливим, так
як дозволяє науково керувати соціальними, соціально-психологіч-
ними процесами в суспільстві. Cоціальні зміни в суспільстві істот-
но впливають на зміни в системі цінностей особистості. Цінності
слід розглядати як узагальнені цілі і засоби їх досягнення, які забез-
печують інтеграцію суспільства і водночас допомагають індивіду
або групі зробити вибір своєї поведінки в значущих ситуаціях.
Засвоєння цінностей у великих соціальних групах завжди опосе-
редковане цінностями малих груп, референтних для індивіда. 

Цінності й ціннісні орієнтації людини завжди були одним з
найбільш важливих об’єктів дослідження філософії, етики, соціо-
логії та психології на всіх етапах їхнього становлення й розвитку як
окремих галузей знання. Проблема цінностей і ціннісних орієнта-
цій у сучасній вітчизняній психології та педагогіці є однією з най-
більш значущих і актуальних. 
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Ця тема достатньо актуальна, що включає дослідження ряду
аспектів, а саме: вікові психологічні особливості молоді, соціоло-
гічні проблеми виховання, вплив сім’ї, соціального оточення та
інших психологічних, та соціальних факторів, на створення систе-
ми цінностей особитості. 

Актуальність проблеми цінностей на сучасному етапі обумовле-
на певними чинниками, зокрема: у суспільстві відбувається зміна
норм, перелом старих стереотипів. Ціннісна сфера, звільнившись
від попередніх стереотипів, стає все більш самостійною і незалеж-
ною; головні проблеми, які спричинені знаходженням життєво
важливих цілей, сенсу життя і можливостей їх досягнення, стоять
перед кожним. 

Розуміючи значущість та багатогранність проблеми ціннісних
орієнтацій особистості та їх вплив на стратегію поведінки, мною
здійснено спробу дослідити місце сім’ї в цілому та материнства зок-
рема у системі цінностей особистості у юнацькому віці. 

Сім’я виступає первинним та домінуючим інститутом у форму-
ванні особистості дитини. У ранньому юнацькому віці з’являється
усвідомлення незворотності часу, що змушує серйозно замислюва-
тися над сенсом життя, своїми перспективами, життєвими цілями,
життєвим шляхом. Характерною рисою ранньої юності є форму-
вання життєвих планів. Життєва перспектива для більшості юнаків
є оптимістичною, вони впевнені, що очікувані події відбудуться у
визначений термін. Це стосується і перспективи сімейного життя. 

Людина хоче жити далі — у своїх дітях. Однак це бажання не є
інстинктивним, вродженим, воно набувається в процесі виховання.
Майже кожна людинапотребує в усвідомленні того, що в дітях він
знайде своє продовження. Коли дитина з’являється на світ, він стає
для батьків найдорожчим створінням, для виховання якого необ-
хідна їх активна життєдіяльність, тобто виникає благородна мета,
що збагачує сенс життя людини . 

Дитина — невичерпне джерело життєвих стимулів. Це безмеж-
но рухлива стихія, що вносить в життя не тільки турботу і тривогу,
але і радість. Хорват Ф. вважає, що материнство завжди буде голов-
ною частиною життєдіяльності жінки. З материнства вона черпає
свідомість сенсу свого життя у всій повноті. Оптимістичне ставлен-
ня до життя є результатом щасливого материнства. Ніщо не може з
такою силою принести задоволення жінці-матері, дати їй більш
повне свідомість осмисленості прожитого життя, як переконаність
у тому, що її материнські призначення реалізовані успішно. 



222

Секція 12 Соціально-психологічні проблеми 

ВАЖЛИВІСТЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ В ОРГАНIЗАЦІЇ 

Храмов І. В. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (050)-536-70-85
Науковий керівник: Бутиріна О. Л., ст. викладач

Кожна людина протягом всього життя так чи інакше пов’язана
з організаціями. Саме в організаціях люди ростуть, навчаються,
працюють, долають недуги, вступають в різноманітні стосунки.
Немає організацій без людей, так само як і немає людей, яким не
доводиться мати справу з організаціями. Тому, важливість пробле-
ми адаптації людини до організаційного оточення на даний момент
дуже актуальна. І кожен успішний і керівник організації повинен
вміло використовувати певні методи адаптації для більш успішної
роботи не тільки всього колективу, але й самої організації в цілому. 

Вступаючи у взаємодію з організацією, людина цікавиться різ-
ними аспектами цієї взаємодії, що стосуються того, чим вона
повинна пожертвувати для інтересів організації, що, коли і в яких
обсягах вона повинна робити, в яких умовах функціонувати в орга-
нізації, з ким і скільки часу взаємодіяти, що буде давати їй органі-
зація. Від цього і ряду інших факторів залежить задоволеність
людини взаємодією з організацією, її ставлення до організації та
внесок у діяльність організації. 

Встановлення органічного поєднання двох цих сторін взаємодії
людини й організації є однією з найважливіших завдань, так як
воно забезпечує основу ефективного управління організацією. 

Для того, щоб зрозуміти, як будується взаємодія людини з орга-
нізацією, необхідно усвідомити, в чому суть проблеми взаємодії
людини і організації, які характеристики особистості визначають
поведінку людини в організації і які характеристики організаційного
оточення впливають на включення людини в діяльність організації. 

Одним з основних результатів взаємодії людини і організації є
те, що людина, аналізуючи і оцінюючи результати своєї праці в
організації, розкриваючи причини успіхів і невдач у взаємодії з
організаційним оточенням, аналізуючи досвід і поведінку своїх
колег, замислюючись над порадами та рекомендаціями начальства і
товаришів по службі, робить для себе певні висновки, які в тій чи
іншій мірі позначаються на її поведінці, призводять до зміни її
поведінки з метою адаптації до організації, з метою досягнення
кращої взаємодії з організаційним оточенням. Таким чином, адап-
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тація персоналу на робочому місці є необхідною ланкою кадрового
менеджменту. На жаль, важливість заходів з профорієнтації та адап-
тації працівників у нашій країні не достатньо серйозно сприйма-
ється кадровими службами протягом довгого періоду. Досi багато
державних підприємств та комерційних організацій не мають
навіть базових програм адаптації. Але є великий зарубіжний досвід
використання адаптаційних технік. 

Як показує практика, найбільше «новачки» у колективi потре-
бують допомоги та підтримки перші два тижні. Глибокий слід у сві-
домості працівника залишають перші дні або навіть години на
робочому мecтe в організації. Це сприйняття позначається на всій
подальшій роботі, закладається основа дисциплінованості. Багато 
в чому досягненню названих глибинних процесів сприяє процеду-
ра адаптації нового співробітника. Успішне вирішення проблеми
адаптації працівників як складової частини загальної системи роз-
витку людських ресурсів можливе за умови підтримки цієї роботи 
з боку керівництва компанії. Одного лише розуміння важливості
адаптації співробітника на новому робочому місці недостатньо.
Успіх можливий тільки за умови планування, спрямування і коор-
динації цієї роботи в масштабах всієї організації. Основні зусилля 
з адаптації нового співробітника представник кадрової служби
повинен сконцентрувати на психологічної адаптації працівника 
в колективі і залученні його до освоєння професійних секретів. 

ФОРМУВАННЯ ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДІВЧАТОК
СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

ЗАСОБАМИ СТАТЕВОРОЛЬОВОГО ТРЕНІНГУ

Чірпак В. З., 
студентка V курсу, спеціальності «Психологія», 

соціальний працівник Закарпатського територіального центру
екстреної медичної допомоги 

Науковий керівник: Базика Є. Л., к. психол. н., 
доцент кафедри психології Миколаївського Міжрегіонального

інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Актуальність дослідження. На сучасному етапі особливе місце
вченими приділяється дослідженням статевовікових властивостей
феноменам акселерації і ретардації, що обумовлюють формування
цілого ряду психологічних якостей. Однак проблеми формування
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жіночої ідентичності на різних етапах життєвого циклу й досі розроб-
лені недостатньо (Р. Джонсон, А. Кочарян, В. Кришталь та ін. ).
Розробка даної проблеми дозволить зробити психокорекційний вплив
на статеворольові структури особистості більш ефективним, і, відпо-
відно, статеве виховання дітей і підлітків більш цілеспрямованим. 

Проведено нами емпіричне дослідження (продовж 2014–2015
років) дозволило встановити наступні особливості в формуванні
жіночої ідентичності у дівчат-тинейджерів. 

– у групі фемінінних дівчаток імагінальні репрезентації жіночої
сутності більш диференційовані, ніж імагінальні репрезентації
чоловічого початку;

– у групі маскулінних дівчаток імагінальний образ чоловічого
початку більш диференційований, ніж у групі фемінінних;

– у групі андрогінних дівчаток образи чоловічої та жіночої сут-
ності частіше знаходяться в гармонічних відносинах, чим у дівча-
ток, що складають недиференційований статеворольовий тип. 

Корекція порушень жіночої ідентичності передбачала вплив на
різні рівні симптомокомплексу маскулінності/фемінності (зокрема,
на поведінковий, тілесний і когнітивний рівні). Основні напрямки
психокорекційної роботи передбачали:

• формування здібності до самоприйняття власного тіла,
позбавлення від страху і сорому за специфічні прояви жіночого тіла
(інакше кажучи формування позитивного образу жіночого тіла); 

• розширення поведінкових моделей за рахунок створення
особливого жіночого стилю, а не шляхом копіювання маскулінних
паттернів поведінки. 

• психосексуальну просвіту . 
Висновки. Розробка проблеми партнера-сексуальних відносин 

у підлітковому віці пов’язано як із маскулінними, так і фемінінни-
ми утвореннями. Маскулінна поведінка та маскулінна ідентифіка-
ція у дівчаток-підлітків пов’язані з ідеалізацією чоловіка і служать
захистом від страху прийняти жіночу статеву роль. Становлення
жіночої статеворольової ідентичності в підлітковому віці полягає 
у відмовленні від маскулінних форм поведінки і прийнятті власної
жіночності на рівні Я-концепції. 

Перекручування тілесної ідентичності у дівчат-підлітків
пов’язані з неприйняттям жіночої гендерної ролі («бунту проти
жіночої ролі»), що обумовлено інтроецированими не адаптивними
когніціями, які стосуються як власної особистості, так і чоловічої і
жіночої гендерної ролі в цілому. 
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Запропонована програма групового статеворольового тренінгу
для дівчаток старшого підліткового віку орієнтувалася на психоко-
рекцію поведінкового, тілесного та когнітивного рівнів симптомо-
комплексу маскулінності/фемінінності. Основними принципами
тренінгу є індивідуальний підхід, принцип специфічності та пози-
тивності зворотного зв’язка, уникання фрустрації, опора на пози-
тивні моменти. Програма групового статеворольового тренінгу для
дівчаток старшого підліткового віку є терапевтично ефективною і
може бути рекомендована до використання. 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ ВЖИВАННЯ
НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ

Чумак Н. Л. 
V курс, група МПСз-51, спеціальність «Психологія», 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», к. тел. 0971177439

Науковий керівник: Фрадинська А. П., к. психол. н., 
доцент кафедри психології

Стрімкий зріст наркоманії за останні декілька років свідчить не
лише про соціальне неблагополуччя, а й про те, що суспільство 
і держава виявились недієздатними протистояти цьому явищу.
Наркотики стали часткою молодіжної субкультури, одним із при-
йнятних засобів існування наших дітей. Підлітки часто надані самі
собі, їх вихованням ніколи займатися ані школі, а ні сім’ї. У резуль-
таті чого покоління, що підростає, шукає засоби самореалізації 
у вуличних компаніях, невід’ємним атрибутом яких є алкоголь та
наркотики. Протягом тривалого часу профілактика вживання
наркотиків зводилась до розповсюдження уявлень про ризик,
пов’язаний із вживанням наркотичних речовин, вироблення стра-
ху та негативних установок. Сьогодні змінився підхід фахівців 
у всьому світі до профілактики вживання наркотиків. 

Аналіз наукової літератури показує, що проблема наркоманії
знайшла своє відображення в працях вітчизняних та зарубіжних уче-
них, зокрема: А. Личко, В. Битенський, Н. Максимова, В. Хер сон -
ський, М. Буянов, І. П’ятницька (медичний та психологічний аспек-
ти вживання психоактивних речовин); Ю. Аргунова, А. Габіа ні, 
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С. Дворяк, Р. Готліб (правові аспекти); О. Пилипенко, Д Колесов,
В. Ягодинський, B. Оржеховська (педагогічні аспекти); І. Звєрєва,
А. Капська, C. Толстоухова, Г. Золотова (соціально-педагогічні
аспекти). 

На сьогодні вкрай важливим є формування стійкої установки
серед осіб підліткової категорії на здоровий спосіб життя. За дани-
ми Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю
та наркотиків МОЗ України найбільш поширеною наркотичною
речовиною, яку вживає шкільна молодь віком 14–17 років, при-
наймні, один раз протягом життя, є марихуана або гашиш (13,1%).
Серед молоді вживання інгалянтів становить 3,4%, транквілізато-
рів, седативних речовин — 4,2%. Також поширеною наркотичною
речовиною, що вживається серед шкільної молоді, є екстазі (3%),
що є «дискотечним» наркотиком [3]. У всіх вікових групах розпов-
сюдженість вживання наркотиків серед хлопців є більшою ніж
серед дівчат [2]. 

Аналіз різних аспектів проблеми наркоманії дозволяє виділити
основні групи чинників впливу на бурхливе поширення наркотиків
і наркоманії серед підлітків:

Соціальний аспект. Громадське ставлення до наркоманії сьогод-
ні у переважній більшості випадків однозначно негативне, що при-
зводить до різкій соціальної реакції відторгнення і вигнання нарко-
мана зі боку суспільства. Це призводить до різкої негативної
соціальної реакції відторгнення та вигнання наркомана з боку сус-
пільства [1, с. 4]. 

Економічний аспект. Незаконний обіг наркотиків породжує
колосальний за своїми масштабами тіньового обігу коштів.
Держава витрачає обслуговування наркоманів значні кошти, відво-
лікаючи цим частину коштів від вирішення інших проблем охоро-
ни здоров’я звичайних людей. Розвиток наркотичної залежності
призводить до руйнації трудових мотивацій та поведінки у цілому
[1, с. 4]. 

Демографічний аспект. До сфери незаконного систематичного
вживання наркотиків втягуються переважно юнаки та підлітки
чоловічої статі. Співвідношення наркоманів чоловічої до жіночої
статі становить приблизно 10:1 [5]. 

Моральний аспект. Через систематичне вживання наркотиків
відбувається стрімка девальвація особистості з руйнацією мораль-
них аспектів її поведінки. Поступово в наркомана руйнується
моральна основа довільної регуляції власною поведінкою [5]. 
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Політичний аспект. З проблеми медичного характеру молодіжна
наркоманія перетворилася на проблему загальнонаціонального
масштабу, поступово набуваючи статусу головної загрози націо-
нальній безпеці країни [5]. 

Медичний аспект. Традиційна наркологія розглядає наркоманію
як невиліковну хронічну хворобу, протягом якого можливі є або
менш тривалі періоди ремісії [5]. 

Психологічний аспект. Відомо, що наркоманів можна зустріти
серед будь-яких типів особи і що потреба змін стану свідомості вла-
стиве людству взагалі, але не всі стають наркоманами [1, с. 9]. 

Таким чином, успішність профілактики наркоманії залежить
від виявлення груп ризику та врахування основних чинників, пра-
вильного розуміння причин поширення вживання наркотичних
речовин підлітками групи ризику. 

Література
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2. Харченко С. Я. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику :
монографія / С. Я. Харченко, Л. В. Кальченко, Г. Д. Золотова, С. В. Го -
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ 
В РОБОТІ В КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА 

Шевчук В. М. 
V курс, група 5МП, спеціальність «Психологія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (095)-17-39-273
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

Сьогодні арт-терапія отримує все більше розповсюдження як
самостійне направлення психотерапії. Цей метод використовується
з цілями терапевтичного впливу та при вирішенні діагностичних,
корекційних, психопрофілактичних завдань. В сучасному суспіль-
стві збільшилася кількість дітей, які відрізняються підвищеним
занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Тому 
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проблема емоційних порушень і своєчасної її корекції на сьогод-
нішній день є досить актуальною. 

Одним із пріоритетних напрямів, визначених Національною
доктриною розвитку освіти, є формування в суспільстві відпові-
дального ставлення до здоров’я власного та оточення як найвищої
індивідуальної й соціально суспільної цінності. Тому виникає
потреба в пошуку і розробці таких інноваційних технологій, що
мають неклінічну спрямованість, доступні для опанування педаго-
гу, цікаві й ефективні в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.
Саме цим вимогам відповідає арт-терапія — одна з інноваційних
гуманістичних систем, що розвиває новий напрям у педагогічних
дослідженнях — терапевтичний. 

Арт-терапія представляє із себе частну форму психотерапії мис-
тецтвом, яка включає в себе також драмо терапію, музикотерапію
та танцювально-рухова терапія. До основних видів арт-терапії від-
носяться: бібліотерапія, казкотерапія, маскотерапія, драматерапія,
робота з м’яким матеріалом, пісочна терапія, музикотерапія,
кольоротерапія, фототерапія, відеотерапія, орігамі, малювання й
інші форми творчого самовираження. 

Вплив видів арт-терапії в корекції емоційного стану старших
дошкільників наступний. 

Дієвість музикотерапії науково доведена, оскільки визначено,
що коливання звукових хвиль, що створюється певними поєднан-
нями звуків різних інструментів, мелодіями, викликають відповід-
ний резонанс в мозку людини, що впливає на ряд мозкових фун-
кцій і допомагає при лікуванні широкого спектру захворювань.
Корисно при стресових ситуаціях прослуховувати твори В. А. Мо -
цар та, П. Чайковського, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. 

Лялькотерапія використовувалась з давніх-давен, люди вірили,
що лялька має таємничу містичну силу, і надприродними можли-
востями. Вони використовували ляльок в обрядах вигнання хвороб.
У сучасній психології роль ляльок розглядається в різних аспектах. 

Казкотерапія — процес пошуку сенсу, розшифровки знь про
світ та системи взаємовідносин у ньому. Казкотерапія дає можли-
вість вирішувати такі основні завдання, як корекцію мовлення,
розвиток дрібної моторики рук, активізацію процесів мислення

За даними спостережень, використання у роботі з дітьми
дошкільного віку арт-терапевтичних технік призводить до:

– зниження загального рівня емоційної та фізичної напруги 
у дітей;
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– розвитку здатності краще розуміти свої переживання та
почуття;

– формування навичок безпечного вираження негативних емоцій;
– більш уважного ставлення до однолітків та оточуючих
Таким чином, арт-терапія є ефективним методом оздоровлен-

ня, гармонізації розвитку особистості та впливає на її інтеграцію в
суспільство і потребує посильного використання і дослідження.
Методи арт-терапіі позитивно впливають на особистість дитини:
знижує тривогу, зміцнює ставлення до себе, дає змогу виразити
себе, розвиває творчі здібності, почуття. Засобами мистецтва дити-
на може не тільки виразити себе, але й більше довідатися про себе
та інших дітей. Тож арт терапія є одним із перспективних методів
формування всебічно розвиненої особистості дітей. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК У РОЗВИТКУ 

ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
З ВАДАМИ РОЗВИТКУ

Шклярук І. О. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, к. тел. (093)892 02 84
Науковий керівник: Клименко В. В., д. психол. н., професор

Дошкільне дитинство — один з найважливіших етапів життя
дитини: без повноцінно прожитого, всесторонньо наповненого
дитинства все її подальше життя може бути збитковим.
Надзвичайно високий темп психічного, особистісного і фізичного
розвитку в цей період дозволяє дитині в найкоротші терміни прой-
ти шлях від безпорадної істоти до людини, що володіє всіма основ-
ними зачатками людської культури. Вона йде по цій дорозі не
наодинці, поряд з нею постійно знаходяться дорослі — батьки,
вихователі, психологи. Грамотна взаємодія дорослих в процесі
виховання дитини забезпечує максимальну реалізацію всіх можли-
востей, що є у неї, дозволить уникнути багатьох труднощів і відхи-
лень в ході її психічного і особистісного розвитку. 

В період до шкільництва відбувається багато утворень, які є
важливими у процесі розвитку особистості дитини. На цьому етапі
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складається нова емоційна ситуація розвитку. Провідною діяльніс-
тю стає гра, під час якої відбувається інтенсивний інтелектуальний
та емоційний розвиток дитини. Одним із важливих показників роз-
витку дитини є рівень розвитку розумової та мовленнєвої, та рухо-
вої діяльності. Розумовий та мовленнєвий розвиток дошкільників
спонукається їхніми інтересами та потребами. Дослідження багатьох
вчених показали, що за належної підтримки дорослих діти прагнуть
одержати якомога більше нових знань, що має важливе значення для
формування їхньої розумової та мовленнєвої активності. 

Рівень розвитку дрібної моторики є одним з показників інте-
лектуальної готовності до шкільного навчання. 

Дрібна моторика — це сукупність скоординованих дій м’язової,
кісткової і нервової систем людини, часто в поєднанні із зоровою
системою у виконанні дрібних, точних рухів кистями і пальцями
рук і ніг. Саме в дошкільному віці на розвиток дрібної моторики
слід звертати особливу увагу: до того моменту, коли дитина піде 
в школу, її моторні навички повинні бути розвинені на достатньому
рівні, інакше навчання в школі буде складним для дитини. 

Порушення розвитку дрібної моторики може бути наслідком
порушень психофізичного розвитку дитини. Відхилення в розвитку
моторної сфери у дітей створюють певні труднощі у навчальній
діяльності, особливо несприятливо впливають на оволодіння
навичками письма, малювання, ручної праці. У дошкільному віці у
дітей виявляється відставання у розвитку загальної і, особливо,
тонкої моторики. Головним чином страждає техніка рухів і рухові
якості (швидкість, спритність, сила, точність, координація), вияв-
ляються недоліки психомоторики. Слабо сформовані навички
самообслуговування, технічні навички в ізо-діяльності, ліплення,
аплікації, конструюванні. 

Корекція розвитку дрібної моторики у дітей з вадами розвитку 
є особливо важливим моментом. Адже рівень її розвитку — це шлях
адаптації дитини до умов навколишнього середовища та набуття
навичок самообслуговування: одягання та зав’язування шнурків та
ін., що є передумовою незалежного та самостійного життя. 

Велике значення у цьому процесі відіграє арт-терапія. Методи
арт-терапії розвивають чуттєво-рухову координацію, оскільки
вимагають узгодженої участі багатьох психічних функцій, а також
сприяють сенсорному розвитку дітей, диференціації сприйняття,
дрібних рухів руки, а також забезпечують розвиток довільної уваги,
уяви, мови, комунікації. 
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Для розвитку дрібної моторики дитини застосовується: кольо-
ротерапія , ігротерапія, орігамі, робота з глиною, терапія з піском,
малювання, ізотерапія, музикотерапія. 

ДЕСТРУКТИВНІ ПОДРУЖНІ ВІДНОСИНИ, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЯВ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ 

У ПОДРУЖНІЙ ДІАДІ

Шкоропад Ю. О. 
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. психол. н., 

доцент кафедри психології

Характер такого складного людського і соціального явища, як
сім’я, визначається не тільки внутрішньо сімейними відносинами,
але і суспільно- економічними, історичними, національними та
іншими умовами. Сім’я розвивається і змінюється разом із суспіль-
ством, залишаючись найбільш стійким і консервативним його еле-
ментом. В даний час зміни соціокультурних умов різко посилюють
протиріччя між сімейними і позасімейними відносинами, які
нерідко визначаються як «ціннісна криза сім’ї». 

Поняття сімейних відносин — це складний феномен, який
охоплює не тільки сферу особистісної життєдіяльності, але й націо-
нальну культуру і традиції. Жодна світова релігія не відводить важ-
ливе місце сім’ї в системі віровчення, як християнство. Сім’я —
унікальний інститут взаємодії людей. Унікальність ця полягає 
в тому, що цей найтісніший союз кількох людей (чоловік і дружина,
потім діти, з ними можуть спільно проживати і батьки чоловіка або
дружини) пов’язують моральні зобов’язання. В цьому союзі люди
прагнуть провести якомога більше часу в спільній взаємодії,
доставляти в процесі взаємодії радість і задоволення один одному. 

Але, крім того, багато важких психологічних проблем в сім’ї 
у людини виникають внаслідок певних взаємин, які складаються у
рідних, нерідко близьких і коханих людей. Складні взаємини 
в родині, нехай навіть вони стосуються тільки двох, не можуть не
відбиватися на всіх членів сім’ї, особливо на дітей. Сім’я — це група
людей, пов’язана спільним місцем проживання, спільним госпо-
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дарством, а головне — взаєминами. Сім’я — це соціальна система,
тобто комплекс елементів та їхніх властивостей, які перебувають 
у динамічних зв’язках і відносинах один з одним. Сім’я — це від-
крита система, вона знаходиться в постійному взаємообміні 
з навколишнім середовищем. Сімейна система це самоорганізуюча
система. 

Унікальність сімейних відносин обумовлює не тільки специфі-
ку виникнення і протікання деструктивних стосунків у сім’ї, але й
особливим чином відображається на соціальному і психічному здо-
ров’ї її членів. 

Історія вивчення сімейних факторів психічних розладів вельми
драматична. Як і багато інших досліджень в психіатрії та клінічній
психології, ці роботи розгорталися на тлі зіткнення двох моделей
психічної патології — біологічної і психологічної. Важлива роль
генетичних факторів у походженні депресивних розладів підтвер-
джується численними дослідженнями близнюків і дослідженнями
прийомних дітей. Однак в останні десятиліття накопичилося бага-
то даних, що підтверджують важливу роль психологічних, в тому
числі сімейних факторів у походженні і перебігу депресій. І хоча 
в останні роки більшість дослідників перебувають у пошуках ком-
промісу, опираючись на системну біопсихосоціальну модель, супе-
речки про роль тих або інших чинників не замовкають. Мабуть,
належить пройти ще довгий шлях до їх поступового вирішення, 
і вирішальну роль у цьому процесі мають відіграти емпіричні
дослідження, кропіткий збір конкретних фактів. 

Депресія розглядається як психофізіологічний синдром, влас-
тивий здоровим людям при стомленні, перенесеному важкому емо-
ційному переживанні, при тривалому психічному дискомфорті та
ін. Разом з тим при відсутності об’єктивних причин депресія може
бути провідним симптомом інволюційних розладів. 

Депресію як патологічний стан слід диференціювати з тимчасо-
вим зниженням психофізичного тонусу, властивого і здоровим
людям. Патологічний депресивний стан може розвинутися у від-
сутність об’єктивних причин занепаду настрою. Якщо причина все
ж існує (хронічна перевтома, перенесене горе, тривале психічне
збудження), то патологічна депресія продовжується і при усуненні
цієї причини. 
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ВПЛИВ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА РОЗВИТОК СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

З ОДНОЛІТКАМИ

Яцура Аліса
V курс, ПЛ-51, спеціальність «Психологія», 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор

Поняття пізнавальної активності використовується в психології
дітей раннього та дошкільного віку, для вивчення психічного роз-
витку дітей перших семи-шести років життя в ході спілкування 
з оточуючими людьми. 

Пізнавальна активність займає в діяльності дитини структурне
місце, близьке до рівня потреби. Це стан готовності до пізнавальної
діяльності, той стан, який передує діяльності та породжує її. 

У ранньому віці провідною діяльністю є предметна діяльність.
Предметна діяльність є провідною тому, що саме в ній відбувається
розвиток всіх сторін життя дитини. Саме в ній виникають основні
новоутворення раннього віку. Так, оволодіння мовою, яке є одним
з головних досягнень цього періоду, безпосередньо пов’язане з роз-
витком предметної діяльності. Необхідність назвати потрібний
предмет або дію спонукає дитину вимовляти нові слова, викорис-
товувати мову, як засіб спілкування з дорослим. Сприйняття, увага
і пам’ять дитини функціонують і розвиваються головним чином 
у процесі предметних дій малюка. Мислення дитини в ранньому
віці безпосередньо включено в предметні дії і має наочно-дієвий
характер. До кінця раннього віку закладаються основи наочно-
образного і символічного мислення, які також спираються на
досвід практичних дій малюка. Завдяки розвитку предметних дій і
мови, в грі дітей з’являються ігрові заміщення, коли нова назва
знайомих предметів визначає спосіб їх ігрового використання.
Становлення ігрових заміщень дає початок новій формі діяльності —
сюжетно-рольовій грі, яка стає провідною на наступному етапі роз-
витку дитини. 

В рамках даного підходу рівень розвитку спілкування і провідної
діяльності відображає найбільш істотні характеристики загального
психічного розвитку дитини. Крім оволодіння культурними спосо-
бами дій з предметами, в рамках предметної діяльності, реалізуєть-
ся пізнавальна активність дитини, яка в ранньому віці проявляється
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в його допитливості, прагненню до отримання нових вражень, іні-
ціативному пошуку нової інформації про навколишній світ. Рівень
розвитку пізнавальної активності відображає потребно-мотивацій-
ну сторону предметної діяльності, тобто бажання і прагнення піз-
нати нове, отримати бажаний або непередбачуваний ефект. 

У ранньому віці предметна діяльність малюка може мати розви-
ваючий ефект лише у співпраці з дорослим. Дорослий є для малень-
кої дитини не тільки носієм культурних засобів і способів дії, а й
джерелом нових сенсів його діяльності. Саме дорослий передає
дитині інформацію про спосіб дії, та бажання його виконувати,
інтерес до нього у дітей. 

Оскільки предметна діяльність в ранньому віці є провідною і в
ній відбувається розвиток всіх сторін психіки дитини, в тому числі
реалізується пізнавальна активність і комунікативні можливості
дитини. Розвиток мови і вдосконалення комунікативних навичок
має принципове значення для загального розвитку дитини в ран-
ньому віці. Важливо з’ясувати як впливає пізнавальна активність на
розвиток спілкування з однолітками у дітей раннього віку і чим це
обумовлено. 
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ІНФОРМАТИКА 
ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОПТИЧНЕ ВОЛОКНО МОЖЕ СТАТИ ОСНОВОЮ
КОМП’ЮТЕРІВ, ЯКІ «ДУМАЮТЬ» ЯК ЛЮДИ

Барасій Д. С.
V курс, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., проф.  

Дослідники з університету Саутгемптона (University of Sout -
hamp ton) і Технологічного університету Нанянга (Nanyang Tech no -
lo gical University, NTU), Сінгапур, виявили, що волоконна оптика,
виготовлена з особливого оптичного матеріалу, може використову-
ватися для створення широкосмугових штучних нейронів, які
в багатьох рисах ідентичні їх біологічним аналогам. 

Використовуючи дану технологію належним чином, можна
створити чіпи, які стануть основою комп’ютерів, які можуть дума-
ти і навчатися, як це роблять люди. 

Людський мозок здатний дуже швидко обробляти величезну
кількість інформації, витрачаючи на це енергію, що не перевищує
20 Вт. На жаль, навіть найпотужніші сучасні суперкомп’ютери про-
грають мозку у багатьох відношеннях, що є наслідком наявності
вузьких місць в архітектурі обчислювальних систем. Ці вузькі місця
обмежують швидкості передачі та обробки інформації, і для моде-
лювання роботи ділянок мозку навіть в режимі уповільненого часу
потрібно в мільйони разів більша енергія, ніж потрібно мозку для
виконання тих же самих операцій. 
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Одним з перспективних способів подолання проблеми вузьких
місць обчислювальної архітектури є створення нової архітектури
комп’ютерів, які працюють на принципах роботи головного мозку
і які здатні думати і вчитися як людина. Цей напрямок уже офор-
мився у вигляді так званих нейроморфних обчислень, нової дис-
ципліни, в якій робота електронних ланцюгів наслідує біологічним
процесам, що відбувається в мозку. 

Свого часу багато груп вчених та інженерів виробляли спроби,
деколи цілком вдалі, створення нейроморфних процесорів та спе-
ціалізованих чіпів. Але всі вони покладалися лише на чисту елек-
троніку. Група, очолювана професором Чезаре Сочі (Prof. Cesare
Soci) з NTU, знайшла, що скло, виготовлене із застосуванням сір-
ковмісних сполук, може використовуватися для створення нейро-
морфних чіпів, заснованих на принципах волоконної оптики.
Використовуючи такий підхід можна істотно розширити смугу про-
пускання даних і зменшити витрату енергії до рівня, а може
й менше рівня витрати енергії біологічними нейронами. 

Створений ученими штучний оптичний синапс багато в чому
поводиться подібно звичайному синапсу. Основною різницею є те,
що сигнали, що активують нейрони в мозку, мають електричну
і хімічну природу, а оптичні нейрони, як нескладно здогадатися,
оперують виключно оптичними сигналами. 

Оскільки «внутрішня робота» нейроморфного оптичного чіпа
вельми подібна роботі мозку, то в роботі штучного мозку можуть
бути використані асоціативні принципи навчання і багато інших
функцій, засновані на більш складних принципах обробки даних.
«Фотоелектричні прилади, які здатні навчатися, об’єднані в склад-
ні мережі, можуть використовуватися для реалізації нових обчис-
лювальних парадигм, заснованих на принципах, зовсім відмінних
від принципів булевої логіки. Ці парадигми, сформовані у вигляді
абсолютно нової архітектури, дозволять обчислювальній системі
наслідувати функціям мозку і використовувати аналогічні принци-
пи передачі сигналів, що в свою чергу може стати рішенням для
зняття обмежень швидкості передачі та обробки інформації, які
гальмують швидкодію традиційних систем»- розповідає професор
Сочі. 

Більше того, вважають вчені, оптичні штучні нейрони, які
можуть працювати на швидкостях, порівнянних зі швидкістю світ-
ла, при подальшому розвитку цієї технології зможуть перевершити
біологічні нейрони за показниками швидкості передачі інформації,
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витрати енергії і навіть за габаритними розмірами. А це, в свою
чергу, може призвести до появи надзвичайно компактних і надзви-
чайно високопродуктивних обчислювальних систем, які зможуть
позмагатися за своїми можливостями навіть з квантовими
комп’ютерами, які є одними з головних кандидатів на звання
обчислювальних систем наступних поколінь. 

HDD ТА SSD ДИСКИ

Бондаренко В. Є. 
ІІІ курс, спеціальність «Програмна інженерія», 

Івано-Франківська філія 
Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент

Усі комп’ютери потребують місце на дисках і пам’ять для запус-
ку програм і збереження файлів. Існують різні типи пам’яті та при-
строїв для зберігання даних, кожен із яких використовуються з пев-
ною метою. 

У кожному комп’ютері є один або кілька дисків — пристроїв,
які зберігають інформацію на металевих або пластикових дисках.
На жорстких дисках може зберігатися велика кількість інформації. 

Основним пристроєм зберігання інформації у комп’ютерній
системі є жорсткий диск. Великий обсяг і енергонезалежність зро-
били його найбільш придатним для зберігання програм і даних.
Накопичувач на жорсткому диску зовні являє собою міцний мета-
левий корпус. Він абсолютно герметичний і захищає дисковод від
часточок пилу, які, потрапивши у вузький зазор між головкою й
поверхнею диска, можуть пошкодити чутливий магнітний шар 
і вивести диск із ладу. 

Твердотілий накопичувач (англ. Solid-state drive, SSD) —
комп’ютерний немаханічний запам’ятовуючий пристрій на основі
мікросхем пам’яті. Крім них, SSD містить керуючий контролер.
Розрізняють два види твердотільних накопичувачів: заснованих на
оперативній пам’яті, і заснованих на флеш-пам’яті. 

1978 р. — американська компанія StorageTek розробила перший
напівпровідниковий накопичувач сучасного типу (заснований на
RAM-пам’яті). 

В даний час найпомітнішими компаніями, які інтенсивно
розви вають SSD-напрям в своїй діяльності, можна назва ти
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Intel, Kingston, Samsung Electronics,SanDisk, Corsair, Renice, OCZ
Technology, Crucial та ADATA. Крім того, свій інтерес до цього
ринку демонструє Toshiba. 

Переваги SSD-дисків:
– SSD довговічніші
– SSD швидші
– SSD споживають менше електроенергії
– SSD менше важать
– SSD виправдовують витрати
– SSD менше нагріваються
– SSD безшумні.
При проведенні тесту вимірювалося час запуску додатків (від

моменту вибору запускати додатки в тому чи іншому меню до
моменту повного завантаження його інтерфейсу) як для Linux, так
і для Windows. Вимірювання проводились на найбільш поширених
додатках, очікуваний час запуску яких має становити не менше
декількох секунд. Тут також очікувано найбільш суттєва різниця
спостерігається для «масивних» Windows-додатків — Adobe
Photoshop, MathCad, Microsoft Word. При використанні SSD
додатки «в середньому» запускаються в 1,68 разів швидше. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ТРИВИМІРНОГО ДРУКУ 

Борисюк В. Л. 
ІІ курс, групаКІз-2. 1, напрям «Комп’ютерна інженерія»,

Луцький інститут розвитку людини
Науковий керівник: Герасимчук Г. А., к. т. н., доцент

Ні для кого не секрет, що виникнення лічильних машин, спо-
чатку механічних, потім електричних та електронних, не було
чиєюсь простою забаганкою. Машини для лічби — калькулятори —
створювались для полегшення роботи людини. Від самого початку
інформаційні технології були покликані стати на службі іншим
наукам і стати найпотужнішим інструментом людини у вивченні
довкілля, мікро- та макросвіту і людини як такої. 

Глобально можна розділити ІТ-технології на дві гілки:
ІТ для ІТ — галузь або ряд галузей, які намагаються вивчити

інформацію як самостійну субстанцію.
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ІТ для інших наук — галузі ІТ технологій, які створюють інстру-
менти для інших наук. 

Однією із таких наук є медицина. 
Від самого початку комп`ютерна техніка використовувалась для

збору інформації, її систематизації та каталогізації. Наступним кро-
ком стало моделювання перебігу різноманітних процесів в організ-
мі людини. Але насправді фантастичні перспективи відкрились
перед медициною з винайденням тривимірного друку. 

Розвиток тривимірного моделювання та хімічної промисловос-
ті дозволяє використовувати тривимірний друк для виготовлення
імплантів для заміни ушкоджених хворобою або нещасним випад-
ком кісток пацієнтів. Даний спосіб значно ефективніший аніж
використання титанових пластин та штифтів або металевих проте-
зів. Зараз ведуться дослідження та розробка технології, яка дозво-
лила б створювати на тривимірних принтерах частини або комп -
лексні органи людини, використовуючи як розхідний матеріал живі
клітини пацієнта. Такий спосіб дозволив би не тільки отримати
точну копію потрібного органа без загрози відторгнення, але
й внести деякі зміни для отримання потрібного результату. Це сто-
сується різноманітних вроджених патологій, хронічних та невилі-
ковних хвороб. 

Однак припустимий варіант не такий радикальний як заміна
ушкодженого органа. Приміром якщо пацієнт користується кар-
діостимулятором, то через певні проміжки часу абсолютно необхід-
не хірургічне втручання для заміни елементів живлення. Якщо
ж припустити створення нового біологічного органа із заданими
параметрами, який знаходячись всерединині людського тіла вироб-
ляв би електричні імпульси, то проблема періодичних операцій
знялася б. 

Також тривимірний друк уже зараз широко застосовується для
виробництва медичного обладнання індивідуального призначення.
Це в основному фіксуючі пов`язки та бандажі, що приходять на
заміну гіпсовим шинам. Виготовлені персонально для пацієнта по
контурам його тіла вони приносять значно менше дискомфорту
при реабілітації. Також дана технологія знайшла б своє застосуван-
ня в дитячій ортопедії при корекції різного роду вад. 

Медичне страхування також скористалося б цим винаходом.
Приміром при прийомі на потенційно небезпечну роботу праців-
ник проходив би повний медичний огляд, який включав би
обов`язкове сканування організму із подальшим створенням 



тривимірних моделей скелету та основних органів працівника.
Таким чином при серйозному травмуванні клініка, яка забезпечує
роботодавця, змогла б використовуючи технологію тривимірних
біопринтерів відновити ушкоджені органи та частини тіла пацієнта.
Адже повернути втрачене завжди краще аніж отримати матеріальну
компенсацію та каліцтво. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ
ПАСАЖИРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Бурий О. С. 
V курс,група КС-51/14м,

спеціальність «Комп’ютерна інженерія», 
Університет «Україна»

Науковий керівник: Поліновський В. В., к. т. н. 

CBTC (Communications-Based Train Control) є системою сигна-
лізації на залізниці (метрополітені), яка використовує телекомуні-
кації між поїздом і колією для управління дорожнім рухом та кон-
тролю інфраструктури. За допомогою систем CBTC, точне
положення поїзда відомо більш точно, ніж з традиційними систе-
мами сигналізації. Це призводить до більш ефективного і безпеч-
ного управління залізничним рухом. . 

Сучасні системи CBTC мають різні рівні автоматизації. 
Рівнів автоматизації є 4:
– ручні операційні системи;
– Semi-automated Operation Mode, STO — напівавтоматичні

системи (частина операцій виконується машиністом); 
– Driverless Train Operation, DTO — системи без водія(мають

постійний нагляд з диспетчерської);
– Unattended Train Operation, UTO — автоматичні системи. 
Типова архітектура сучасної системи CBTC складається

з наступних основних підсистем:
Бортова система АТР ( Automatic Train Protection). Ця підсисте-

ма відповідає за безперервний контроль швидкості поїзда відповід-
но до профілю безпеки, та приведення в дію гальма, якщо це необ-
хідно. Також відповідає за зв’язки з придорожньою підсистемою
АТР в цілях обміну інформацією необхідною для безпечної експ -
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луатації (швидкість передачі і гальмівний шлях та отримання ліміту
руху влади для безпечної експлуатації). 

Бортова система ATO (Automatic Train Operation). Він відпові-
дає за автоматичне управління тягою і гальмівне зусилля для того,
щоб зберегти швидкість, встановленим підсистеми АТР. Його
основним завданням є або для полегшення функцій машиніста або
супутні, або навіть керування поїздом в повністю автоматичному
режимі, зберігаючи при цьому параметри поставлені дорожнім
рухом та комфорт пасажирів. Це також дозволяє вибір різних авто-
матичних стратегій водіння для адаптації виконання наказів або
навіть зниження енергоспоживання. 

Придорожня система АТР. Ця підсистема бере на себе управлін-
ня всіма комунікаціями з поїздами в своїй зоні. Крім того, розрахо-
вує межі руху, що кожен поїзд повинен дотримуватись при роботі в
зазначеному районі. Це завдання вкрай важливе для безпеки екс-
плуатації. 

Придорожня система АТО. Відповідає за контроль призначення
та регулювання цілей кожного поїзда. Надає всім поїздам в системі
їх призначення, а також інші дані, такі як час затримки на станціях.
Крім того, може виконувати допоміжні і не пов’язаних з безпекою
завдання, пов’язаних у тому числі, наприклад команди тривоги або
команди пропустити, зупинитись на станції. 

Системи зв’язку. CBTC інтегрована в цифрову мережу радіосис-
теми на основі антен або випромінюючого кабелю для двобічного
зв’язку між колійною технікою та поїздами. 2. 4 ГГц широко вико-
ристовується в цих системах (такий же як WiFi), хоча інші альтер-
нативні частоти, такі як 900 МГц (США), 5. 8 ГГц або інших ліцен-
зованих смуги можуть бути використані також. 

Система нагляду ATS (automatic train supervision). Система нагля-
ду ATS зазвичай інтегрована в більшості CBTC. Основним завдан-
ням є задача відгравати роль інтерфейсу між оператором і систе-
мою, керуючи трафіком відповідно до визначених критеріїв
регулювання. 

Система блокування. При необхідності в якості незалежної під-
системи (наприклад, як резервної системи), відповідатиме за
управління об’єктами такими як стрілки або сигналів. У разі про-
стих мереж або ліній, функціональність блокування може бути
інтегрована в систему придорожніх АТР. 
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БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРІВ 
ПРИ РОБОТІ З МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ

Волинська К. О. 
2 курс, спеціальність «Документознавство 

та інформаційні технології»,
Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач

Однією з головних проблем сучасних комп’ютерів є безпека при
його використанні. Перебуваючи в мережі Інтернет можна потра-
пити на заражений сайт, натиснути на підозрілу посилання, скача-
ти файли з мережі, скопіювати файли до себе на комп’ютер з флеш-
ки або оптичного диска. 

Виділяють три основних види загроз безпеки — це загрози роз-
криття, цілісності та відмови в обслуговуванні. Загроза розкриття
полягає тому, що інформація стає відомою того, кому не варто було
б її знати. У термінах комп’ютерної безпеки загроза розкриття має
місце щоразу, коли отримано доступ до деякої конфіденційної
інформації, що зберігається в обчислювальній системі чи переда-
ється від однієї системи до іншої. Іноді замість слова «розкриття»
використовуються терміни «крадіжка» або «витік». 

Загроза цілісності включає в себе будь-яку навмисну зміну
(модифікацію або навіть видалення) даних, що зберігаються в об -
числювальній системі чи передаються з однієї системи в іншу.
Зазвичай вважається, що під загрозою розкриття опиняються біль-
шою мірою державні структури, а під загрозою цілісності — ділові
або комерційні. Загроза відмови в обслуговуванні виникає кожно-
го разу, коли в результаті деяких дій блокується доступ до деякого
ресурсу обчислювальної системи. Реально блокування може бути
постійним, так щоб запитуваний ресурс ніколи не був отриманий,
або воно може викликати тільки затримку запитуваного ресурсу,
досить довгу для того, щоб він став непотрібним. У таких випадках
кажуть, що ресурс вичерпаний. 

Безпека в Інтернеті завжди знаходиться під загрозою. Шахраї
часто дещо змінюють назви популярних сайтів, щоб ввести в оману
нічого не підозрюють відвідувачів сайту. В кращому випадку, на
такому сайті можна отримати вірусне зараження або втратити дані
свого облікового запису. 

Не слід реагувати на спливаючі, на деяких сторінках, повідом-
лення про зараження вашого комп’ютера вірусами або про вимогу
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терміново оновити свій браузер. Такі повідомлення залишають
програми, які використовують шахраї. 

Для реєстрації на сайтах і сервісах потрібно використовувати
складні паролі. Для цього існують спеціальні програми — менедже-
ри паролів. При введенні конфіденційної інформації на сайті треба
звертати увагу, чи використовується на цьому сайті захищене з’єд-
нання «https», яке підтримує шифрування даних. Особливо це
необхідно використовувати при проведенні платіжних операцій,
щоб забезпечити безпеку роботи в Інтернеті. 

В Інтернеті відправляється величезну кількість спам-листів.
Тому не слід відкривати листи від невідомих відправників, і заван-
тажувати прикріплені до таких листів файли. 

Отже, потрібно перевіряти і постійно контролювати настройки
безпеки вашого браузера та слід пам’ятати про зниження безпеки
при використанні бездротового з’єднання в публічних місцях. 

КОНЦЕПЦІЯ HOLOLENS

Волков О. В.
V курс, спеціальність «Програмне забезпечення 

автоматизованих систем»
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., проф. 

Автором і керівником проекту HoloLens (кодове ім’я — Project
Baraboo) є Алекс Кіпман. Він відомий як творець ігрового контро-
лера Kinect, занесеного в Книгу рекордів Гіннесса як найшвидший
пристрій для розваг в історії. 

В недалекому майбутньому ми будемо «спілкуватися» з ком п’ю -
терами не за допомогою клавіатури й мишки, а використовуючи
голос і жести, накладаючи віртуальні шари на об’єкти навколо себе.
Так, концепція HoloLens будується навколо суміщення предметів
реального світу з об’єктами з віртуального. Такі об’єкти (у терміно-
логії Microsoft — «голограми») проектуються прямо перед люди-
ною, як би збагачуючи навколишнє оточення. 

Надівши окуляри, користувач зможе бачити перед собою,
наприклад, «плаваючого» в повітрі співрозмовника в Skype, про-
гноз погоди або віртуальний телевізор з трансляцією футбольного
матчу. Навколо «голограм» можна не тільки ходити і спостерігати їх
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з різних ракурсів, але і взаємодіяти з ними — переміщувати, розтя-
гувати, зменшувати або зовсім прибирати з поля зору. 

Область застосування HoloLens далеко не обмежена споживчим
сектором. Приміром, завдяки «розумним» окулярам інженери
будуть постійно мати перед очима детальну інструкцію по збірці
того чи іншого механізму, дизайнери інтер’єрів зможуть складати
3D-планування будинку разом з клієнтом, а хірурги перестануть
відволікатися на рентген, так як знімок може бути візуалізовано
прямо на пацієнта. 

HoloLens створювалися протягом п’яти років. Розробка велася
в обстановці суворої секретності, причому більша частина співро-
бітників HoloLens — це, по суті, такі ж смарт-окуляри, як Google
Glass, Oculus Rift або Samsung Gear VR, тільки для роботи їм не
потрібні ні дроти, ні навушники, ні смартфон, виконуючий роль
дисплея або точки доступу Wi-Fi. Гаджет ні від чого не залежить: він
несе на борту власний процесор, названий Holographic Processing
Unit (HPU), відеоприскорювач, камери з кутом огляду 120°x120° 
і акустичну систему. 

Корпус окулярів обладнаний масою різноманітних датчиків, які
відсилають допоміжному процесору інформацію зі швидкістю
терабайт в секунду. Всього їх 18 штук. Частина, наприклад, стежить
за тим, куди дивиться людина, і корегує зображення. За словами
Кіпмана, HoloLens могутніше, ніж ноутбук. Перегріватися вони не
повинні: теплі потоки повітря відводяться в сторони, через дужки,
і виходять назовні, не створюючи неприємних відчуттів. 

У порівнянні Google Glass, пристрій Microsoft більший і важ-
чий, але зручніший і має кращий дизайн у порівнянні з Oculus Rift.
Важить воно близько 400 грамів, тобто приблизно стільки ж, скіль-
ки велосипедний шолом, а працює на Windows 10. З правого боку
HoloLens розташовані кнопки для регулювання гучності і налашту-
вання контрастності «голограми», над лінзами — динаміки. Поле
зору, який забезпечують 120-градусні камери, суміщених з сенсо-
ром для визначення глибини навколишнього простору, набагато
ширше, ніж у того ж Kinect. Вони здатні розпізнавати жести навіть
на повністю витягнутих руках. Таких камер декілька, спереду і й
боків окулярів. 

Також слід зазначити систему просторового звучання, яка ство-
рює ефект, ніби звук виходить безпосередньо від джерела. Скажімо,
якщо користувач повернеться спиною до підвішеного в просторі
віртуального телевізору, він буде чути «голограму» позаду себе. 
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Якщо шолом Oculus Rift повністю занурює людини віртуаль-
ну атмосферу, то у окуляр Microsoft інше призначення — допов-
нювати «голограмами» навколишній світ. Зображення формують
дві лінзи, кожна з яких складається з трьох шарів (синього, зеле-
ного і червоного) скла з безліччю крихітних канавок. Мікро -
канавки заломлюють фотони, які випромінює так званий «світ-
ловий движок» (light engine). Пучки світла «подорожують» між
шарами лінз з величезною швидкістю, за рахунок чого і досяга-
ється 3D-ефект. 

Багато чого, втім, залишається неясним. Незрозуміло, як відбу-
вається процес фокусування, якщо мова справді йде про технології
голографічної візуалізації, і наскільки якісна передача кольору лінз.
Також нічого не говориться про акумулятор, термін автономної
роботи і спосіб зарядки HoloLens. 

ПРИЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕШКОД 
З ПIДВИЩЕНОЮ ТОЧНIСТЮ

Гарніков С. П. 
V курс, група КС-51/14м, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Поліновський В. В., к. т. н. 

В багатьох речах, з якими ми маємо справу, містяться пристрої,
що називаються датчиками. Датчик в більшості випадків є части-
ною системи вимірювання чи системи керування. В літературі це
пристрій називають — вимірювальний перетворювач, що характе-
ризує суть його роботи. До його основних задач відносяться задачі
виміру величини, перетворення отриманих даних, до вигляду який
буде зрозумілий керуючому пристрою, та передача цих даних до
системи керування. 

Наглядним прикладом датчика у побуті є термометр. Він вимі-
рює температуру та перетворює ці дані до вигляду який буде зрозу-
мілий. 

Серед існуючих датчиків для визначення перешкод, найбільше
розповсюдження мають, ультразвукові та інфрачервоні. У кожного
виду датчиків є свої переваги та недоліки. В ультразвукових датчи-
ках, переваги дальність вимірювань та точність показань, проте
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швидкість вимірювань недостатня. В інфрачервоних датчиках
перевага швидкодія, проте неточність показань та наявність слі-
пих зон, тому було вирішено створити датчик який задовольняє
потребам. 

Основною причиною розробки даного датчику є:
– Недостатня точність;
– Наявність сліпих зон;
– Недостатня швидкість отримання даних. 
Для побудови інфрачервоного датчику з підвищеною точністю

нам знадобляться такі радіо компоненти:
• постійні резистори;
• підлаштовний резистор;
• конденсатори;
• польовий транзистор;
• інфрачервоні світлодіоди;
• інфрачервоний приймач. 
Резистори використовуються для зниження напруги та

настройки самого датчику. Необхідні будуть резистори з таким опо-
ром 22 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 10 кОм, 100 кОм. 

Підлаштовний резистор використовуються для настройки даль-
ності вимірювання датчику. Необхідний резистор 1 кОм. 

Конденсатори використовуються для накопичення енергії та
згладжування сигналу. Необхідні такі конденсатори керамічний 
100 нФ та електролітичний 10 мФ. 

Польовий транзистор використовується для відкриття та
закриття каналу. Необхідний такий транзистор BS170. 

Інфрачервоні світлодіоди використовуються для випроміню-
вання інфрачервоних хвиль. Необхідні інфрачервоні світлодіоди
TSAL6200. 

Інфрачервоний приймач використовується для прийняття
інфрачервоних хвиль. Необхідний приймач TSOP1736. 

Сфери застосування даного датчику:
1. Оборонні системи;
2. Системи орієнтації в просторі;
3. Робототехнічні пристрої;
4. У складі систем розумний дім. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

З ВІДКРИТИМИ ОПТИЧНИМИ 
КАНАЛАМИ

Гринчишин Т. М.
к. т. н., доцент Івано-Франківської філії 

Університет «Україна» 
Саган Н. З.

ст. виклaдач Івано-Франківської філії 
Університет «Україна» 

В роботі проаналізовано розвиток сучасних комп’ютерних сис-
тем з відкритими оптичними інформаційними каналами, розгляну-
то їх архітектури побудови та основні засади впливу завад та зату-
хання оптичного сигналу. 

Відкритий атмосферний оптичний канал представляє собою
інформаційне середовище, носієм сигналів в якому є світло.
Порівняно з іншими видами зв’язку, оптичний канал передає
дані з широкою смугою пропускання та відповідно з великими
швидкостями. Для всіх пристроїв, що використовуються в
комп’ютерній мережі, до якої під’єднано оптичну систему, не
вимагається додаткових протоколів зв’язку або змін/доповнень
до таких протоколів. [1–3]. Подальше вдосконалення оптичних
каналів в компютерних системах є акутальною науковою зада-
чаю. 

Архітектури сучасних комп’ютерних мереж з відкритими
оптичними системами включають наступні чотири класи: (рис. 1)
[1, 2, 3]. 

Високошвидкісна розподілена комп’ютерна мережа (РКМ) , як
правило, використовується для об’єднання двох віддалених
комп’ютерних мереж, що обслуговують окремі розподілені ОУ.
Найважливіша вимога до такої РКМ — максимальна швидкість
передавання даних в дуплексному режимі при відносно невеликих
віддалях між ОАР. Середньошвидкісна РКМ організована на базі
кільцевої архітектури є перспективною для широкого класу розпо-
ділених ОУ. Швидкість передавання даних в таких мережах може
бути обмежена до 10 Мбіт/с, а віддалі між ОАР — до 3 км.
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Високошвидкісні дуплексні

Середньо швидкісні кільцеві

Низькошвидкісні кільцеві
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Низькошвидкісна кільцева та розгалужена РКМ організовані на
основі СОМ забезпечують самоналаштування випромінювача і
приймача ОСР. Це дозволяє розміщати СОМ на висотних будин-
ках, вишках. 

Особливу перспективу становить розвиток багатоканальних
методів формування сигналів. На рис. 2 показана структура на
основі бісигнальних ОАР, запропонована авторами. 

Переваги даної оптичної архітектури в тому, що використовую-
чи водночас два лазери при передаванні даних, вирішується задача
усунення впливу мультиплікативних завад в оптичних каналах. 

В результаті проведеного аналізу розвитку сучасних комп’ютер-
них систем з відкритими оптичними інформаційними каналами

Розгалужені

Рис. 1. Архітектури відкритих оптичних мереж
На рисунках позначено: 
ОУ — об’єктуправління; 
КМ — комп’ютерна мережа; 
ОАР — оптичний активний ретранслятор; 
ОСР — оптичний сканований ретранслятор; 
СОМ –сканований оптичний модулятор. 
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встановлено, що комп’ютерні системи з оптичними каналами 
знаходять широке застосування в розвитку інформаційних техноло-
гій при побудові комп’ютерних систем, які характеризуються знач-
ною ефективністю та високою швидкодією передавання даних. 

СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ФРАКТАЛЬНИМ МЕТОДОМ

Зубко Р. А. 
старший викладач кафедри інформаційних технологій 

та програмування, 
Інститут комп’ютерної технологій, 

Університет «Україна» 

Зображення, які представлені в цифровій формі, необхідно збе-
рігати на носіях та передавати каналами зв’язку. Тому для економії
пам’яті та більш ефективного використання ресурсів системи ство-
рюють спеціальні алгоритми кодування. Зображення — це особли-
вий вид даних, який має надлишковість в двох вимірах, що дає
додаткові можливості для стиснення. Завдяки цьому такі алгоритми
кодування зображень можуть мати дуже високі коефіцієнти ущіль-
нення та хороші перспективи для використання у майбутньому. 

Одним із перспективних методів кодування є стиснення зобра-
жень з використанням фрактальної графіки. Фрактальне кодуван-
ня — це математичний процес для кодування растрів, які містять
реальне зображення, в сукупність математичних даних, що опи-
сують фрактальні властивості зображення. Цей вид кодування

Рис. 2. Cтруктура оптичного каналу 
на основі біполярних лазерів:

де 1, 2 — частоти двох біполярних лазерів; 
БОАР — біоптичний активний ретранслятор. 

Секція 15 Інформатика 

250



заснований на тому, що усі природні і більшість штучних об’єктів
містять надмірну інформацію у вигляді однакових малюнків, що
повторюються. Вони отримали назву фракталів. 

Фрактальне кодування широко використовується для перетво-
рення растрових зображень у фрактальні коди. Фрактальне декоду-
вання є зворотним процесом, в якому система фрактальних кодів
перетворюється в растр. 

На ступінь фрактального стиснення помітний вплив чинять
вміст і розподільна здатність початкового растру. Зображення
з великою кількістю фрактальних елементів (наприклад, портрети,
пейзажі і складні текстури) характеризуються вищою мірою стис-
нення, чим зображення з низьким вмістом таких елементів (графі-
ки, схеми, текст і прості текстури). Зображення з високою розпо-
дільною здатністю можна стискати з великим ступенем компресії,
не впливаючи на їх якість. Для збереження високої якості зобра-
жень з низькою розподільною здатністю підсумковий ступінь стис-
нення має бути набагато меншим. Відмітимо, що зображення
з більшою бітовою глибиною (наприклад, 24-бітові кольорові зоб-
раження) стискаються ефективніше, ніж зображення з меншою
кількістю бітів на піксель (зокрема, 8-бітові півтонові). 

Фрактальний метод стиснення зображень відноситься до групи
методів стиснення з втратами інформації. Це означає що, у разі
його застосування відновлене зображення буде відрізняється від
початкового на величину шуму перетворення, хоча ця відмінність
може бути дуже малою. Процес порівняння фракталів не передба-
чає пошуку точної їх відповідності. Замість цього шукається «най-
краща» відповідність на підставі параметрів стиснення (часу коду-
вання, якості та розміру вихідного зображення). Процесом
кодування, проте, можна керувати, доводячи його до стану, в якому
зображення «візуально не має втрат». Тобто, користувач не повинен
бачити погіршення зображення. 

Фрактальне кодування відрізняється від інших методів стиснен-
ня з втратами. Метод JPEG забезпечує ущільнення, відкидаючи ті
компоненти зображення, які не важливі для сприйняття людським
оком. Отримані в результаті дані надалі обробляються за допомогою
методу стиснення без втрат. Для досягнення високої міри стиснен-
ня необхідно відкидати більше даних, що призводить до погіршен-
ня якості зображення і появи дискретних (блокових) ділянок. 

Фрактальні зображення не будуються на базі растру, а кодуван-
ня не порівнюється з візуальними характеристиками людського
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ока. Навпаки, растрові дані відкидаються, якщо необхідно створи-
ти найкращий фрактальний малюнок. Високий ступінь стиснення
досягається шляхом виконання великого об’єму перетворень
і обчислень, що може погіршити якість зображення, проте завдяки
фрактальним компонентам спотворення не такі помітні. 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРОЛЯ 

Казанцевич М. С. 
ІІІ курс, група 3-КІ, 

спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел., (095)-6143944

Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

На сьогоднішній день пароль є найбільш прийнятним і тому
найбільше часто використовуваним засобом установлення дійснос-
ті, заснованим на знаннях суб’єктів доступу. 

У будь-якій критичній системі помилки людини-оператора є чи
ледве не самими дорогими і розповсюдженими. У випадку крипто-
систем, непрофесійні дії користувача зводять нанівець самий стій-
кий криптоалгоритм і саму коректну його реалізацію і застосування. 

У першу чергу це зв’язано з вибором паролів. Очевидно, що
короткі або осмислені паролі легко запам’ятовуються людиною,
але вони набагато простіші для розкриття. Використання довгих
і безглуздих паролів безумовно краще з погляду криптостойкости,
але людина звичайно не може них запам’ятати і записує на папірці,
що потім або губиться, або попадає в руки зловмисникові. Саме
з того, що недосвідчені користувачі звичайно вибирають або корот-
кі, або осмислені паролі, існують два методи їхнього розкриття:
атака повним перебором і атака по словнику. 

Захищеність пароля при його підборі залежить, у загальному
випадку, від швидкості перевірки паролів і від розміру повної безлі-
чі можливих паролів, що, у свою чергу, залежить від довжини паро-
ля і розміру застосовуваного алфавіту символів. Крім того, на захи-
щеність сильно впливає реалізація парольного захисту. 

У зв’язку з різким ростом обчислювальних потужностей атаки
повним перебором мають набагато більше шансів на успіх, ніж
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раніше. Крім того, активно використовуються розподілені обчис-
лення, тобто рівномірний розподіл задачі на велику кількість
машин, що працюють паралельно. Це дозволяє багаторазово ско-
ротити час злому. 

Вибір довжини пароля в значній мірі визначається розвитком
технічних засобів, їхньої елементної бази та її швидкодією. В даний
час широко застосовуються багатосимвольні паролі, де S > 10.
У зв’язку з цим виникають питання: як і де його зберігати і як
зв’язати його з аутентификацією особистості користувача? На ці
питання відповідає комбінована система паролів, у якій код пароля
складається з двох частин. Перша частина складається з 3–4-х
десяткових знаків, якщо код цифровий, і більше 3–4-х, якщо код
буквений, котрі легко запам’ятати людині. Друга частина містить
кількість знаків, обумовлена вимогами до захисту і можливостями
технічної реалізації системи, вона міститься на фізичному носії і
визначає ключ-пароль, розрахунок довжини коду якого ведеться по
зазначеній вище методиці. У цьому випадку частина пароля буде
недоступна для порушника. 

Для перевірки уразливості паролів використовуються спеціаль-
ні контролери паролів. Наприклад, відомий контролер Кляйна,
здійснює спроби злому пароля шляхом перевірки використання як
пароль вхідного імені користувача, його ініціалів і їхніх комбінацій,
перевірки використання як пароль слів з різних словників, почи-
наючи від найбільш уживаних як пароль, перевірки різних переста-
новок слів, а також перевірки слів мовою користувача-іноземця.
Перевірка паролів в обчислювальних мережах за допомогою кон-
тролера Кляйна показала досить високі результати — більшість
користувачів використовують прості паролі. Показовий приклад,
коли контролер Кляйна дозволив визначити 100 паролів з 5 симво-
лів, 350 паролів з 6 символів, 250 паролів з 7 символів і 230 паролів
з 8 символів. 

Визначені та проаналізовані основні можливості захисту інфор-
мації за допомогою паролю дають можливість визначитись із ступе-
нем доступності своєї інформації. З цією методу слушним є засто-
сування контролера Кляйна, яка використовується для перевірки
уразливості паролів. 
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МОЖЛИВОСТІ ANYLOGIC 

Кирилова К. І. 
ІІІ курс, група 3-КІ, 

спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел., (099)-5034756

Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

У сучасному світі ніякому підприємству не обійтися без моде-
лювання різних ситуацій. Для цього можна застосовувати сучасні
методики і інструменти, що знижують часові витрати. Найбільш
підходящим і ефективним є метод імітаційного моделювання. 

Моделювати ситуації можливо за допомогою програмного про-
дукту AnyLogic. Пакет моделювання AnyLogic підтримує різні під-
ходи моделювання. AnyLogic є одним з інструментів моделювання,
що дозволяє швидко створювати гнучкі моделі з агентами, взаємо-
діючими як один з одним, так і зі своїм оточенням. AnyLogic під-
тримує всі можливі способи завдання поведінки агентів — діаграми
станів (стейтчарти), синхронне і асинхронне планування подій. 

AnyLogic — єдиний інструмент імітаційного моделювання,
який підтримує всі підходи до створення імітаційних моделей: про-
цесно-орієнтований (дискретно-подієвий), системно динамічний
і агентний, а також будь-яку їхню комбінацію. 

Унікальність, гнучкість і потужність мови моделювання, надано-
го AnyLogic, дозволяє врахувати будь-який аспект модельованої сис-
теми з будь-яким рівнем деталізації. Графічний інтерфейс AnyLogic,
інструменти та бібліотеки дозволяють швидко створювати моделі для
широко спектру завдань від моделювання виробництва, логістики,
бізнес-процесів до стратегічних моделей розвитку компанії та ринків. 

Можливості даного інструменту наступні:
– проектування агентних, системно-динамічних, дискретно-

подієвих і багатопідходних моделей, використовуючи тільки
один інструмент;

– AnyLogic підтримує як дискретний, так і безперервний підхід
у межах однієї моделі;

– Java платформа інструменту AnyLogic надає безмежну розши-
рюваність моделей за рахунок програмування на Java, ство-
рення користувацьких бібліотек і роботи з базами даних;

– багатий набір функцій розподілу дозволяє створювати склад-
ні стохастичні моделі;

Секція 15 Інформатика 

254



– сильна експериментальна база, вбудована підтримка моделю-
вань Монте Карло та передових форм оптимізації дає велику
різноманітність підходів моделювання. 

AnyLogic включає в себе можливість створення інтерактивної
анімації для поліпшення наочності моделей. Автоматичне створен-
ня Java аплетів дозволяє легко розмістити моделі в мережі AnyLogic
написаний на мові програмування Java, тому він є мультиплатфор-
менним програмним продуктом. Середовище розробки і моделі
працюють на Windows, Mac OS і Linux, не потрібні ліцензії на
запуск моделей — одним кліком створюється Java аплети моделей і
запускаються з будь-якого браузера. 

Модель AnyLogic може використовуватися як окремий Java
додаток, повністю незалежний від середовища розробки. 

Економія часу забезпечується наступним чином:
• графічна середовище розробки моделей AnyLogic значно при-

скорює процес створення моделей;
• створення бібліотек дозволяє розробнику багаторазово вико-

ристовувати вже написані модулі;
• об’єктно-орієнтований підхід піднімає процес розробки моде-

лей на новий рівень;
• інтуїтивний графічний інтерфейс спрощує перехід з інших

інструментів імітаційного моделювання на AnyLogic;
• завдяки вбудованим бібліотекам, написаними професіонала-

ми, можна створювати складні моделі всього в «два кліка» мишею. 

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРИКЛАДНИХ САПР
НА ОСНОВІ FREECAD МОВОЮ PYTHON

Копей В. Б.
к. т. н., доцент

Скальський Р. В.
студент, V курс, спеціальність « Програмне забезпечення систем», 

Івано-Франківська філія ВМУРоЛ «Україна»

В роботі показані принципи розробки прикладних САПР у сере-
довищі FreeCAD за допомогою сценаріїв, написаних мовою Python. 

FreeCAD [1] — це вільна тривимірна твердотільна САПР з від-
критим вихідним кодом. Проектування в FreeCAD подібне на
проек тування в Catia, SolidWorks або Solid Edge. FreeCAD 
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використовує кращі вільні програмні продукти: потужне САПР-
ядро OpenCascade, нащадок OpenInventor Coin3D, бібліотеку для
побудови інтерфейсу користувача Qt, мову програмування Python.
Однією з найважливіших властивостей FreeCAD є можливість роз-
ширення її функціональності за допомогою сценаріїв мовою
Python. Python дає розробнику доступ майже до всіх компонентів
FreeCAD. 

Розглянемо, як за допомогою FreeCAD та Python створити свою
власну прикладну САПР, наприклад, для побудови деталей типу
«Пластина з отвором». Для цього можна скористатись інструмен-
том «Запис макроса. . . ». Під час побудови моделі FreeCAD буде
записувати наші дії у вигляді команд Python. Незначне редагування
цього макросу дозволить отримати сценарій для параметричної
побудови деталі, який і являє собою просту прикладну САПР:

#* coding: utf8 *
import FreeCAD, Sketcher, PartDesign, Mesh# імпорт модулів

FreeCAD
# параметри деталі (довжина, ширина, товщина, радіус отвору)
L, B, H, R = 100. 0, 50. 0, 10. 0, 10. 0
App. newDocument() # створити новий документ
d=App. ActiveDocument # об’єкт активного документа
d. addObject(‘Sketcher::SketchObject’,’Sketch’) # добавити

ескіз
s=d. Sketch # об’єкт ескізу
s. Placement=App. Placement(App. Vector(0,0,0),App.

Rotation(0,0,0,1))
lst=[[(0,0,0),(L,0,0)],[(L,0,0),(L,B,0)],
[(L,B,0),(0,B,0)],[(0,B,0),(0,0,0)]] # список координат точок

for a,b in lst: # для кожної пари точок
s. addGeometry(Part. Line(App. Vector(*a),App. Vector(*b))) #

створити лінію
lst=[(‘Coincident’,0,2,1,1),(‘Coincident’,1,2,2,1),
(‘Coincident’,2,2,3,1),(‘Coincident’,3,2,0,1),
(‘Horizontal’,0),(‘Horizontal’,2),(‘Vertical’,1),
(‘Vertical’,3),(‘Coincident’,0,1,1,1)] # список обмежень

for x in lst: # для кожного обмеження
s. addConstraint(Sketcher. Constraint(*x)) # створити його 

s. addGeometry(Part. Circle(App. Vector(L/2,B/2,0),App.
Vector(0,0,1),R)) # створити коло

d. addObject(«PartDesign::Pad»,»Pad») # добавити 3D елемент
d. Pad. Sketch = App. activeDocument(). Sketch # його профіль
d. Pad. Length = H # його довжина
d. recompute() # перебудувати
Mesh. export([FreeCAD. getDocument(«Unnamed»).

getObject(«Pad»)],»C:/my. stl») # експортувати геометрію в STL формат
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Якщо потрібно побудувати деталь з іншими розмірами, то
достатньо просто змінити значення змінних L, B, H, R в програмі.
В сценарій можна додати компоненти для роботи з графічним
інтерфейсом користувача. Сценарій легко інтегрувати в інші
Python-програми, наприклад в розроблену автором експертну сис-
тему [2]. 

FreeCAD є перспективною вільною САПР та може створити
конкуренцію її комерційним аналогам. Користувачам, які знають
мову програмування Python, FreeCAD дозволяє легко створювати
різноманітні прикладні САПР. 

Література

1. http://www. freecadweb. org/wiki/index. php?title=Online_Help_Toc/ru
2. Копей, В. Б. Застосування мови програмування Python для побудови

баз знань з проблем надійності і довговічності штангових
свердловинних насосних установок / В. Б. Копей, І. І. Палійчук //
Нафтогазова енергетика. — №2(15). — 2011. — С. 12–18. 

СУЧАСНІ МІКРОАРХІТЕКТУРИ ПРОЦЕСОРІВ AMD

Костогриз А. Г. 
ІV курс, група 4-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

За останні роки сформувалося декілька напрямів або сімейств
масових високопродуктивних мікропроцесорів, конкуруючих один
з одним на ринку застосувань для десктопних комп’ютерів. Кожне
сімейство має свою мікроархітектуру, або внутрішню організацію
процесорного ядра, розроблену на основі уявлень її творців про
потреби користувачів, критеріях оцінки продуктивності та інших
споживчих якостей, перспективи розвитку та ринкових тенденціях.
Ці уявлення впливають на прийняття розробниками принципових
рішень про ті чи інші ключових архітектурні особливості процесо-
ра і про різні компроміси, закладених в архітектуру. 

Однією з провідних компаній, що виводить на ринок мікроархі -
тек тури нового покоління, є AMD. Серед найсучасніших мікроархі -
тектур AMD процесорів виділяють Fusion, Bobcat, Trinity і Bulldozer. 
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AMD Fusion. Компанія AMD почала випуск гібридного процесо-
ра Fusion в 2011 році. Раніше вважалося, що каліфорнійський роз-
робник представить процесор з інтегрованим ядром на основі 
45-нанометрового техпроцесу вже на початку 2010 року. Проте
новий роадмап AMD відсуває появу Fusion на цілий рік, до появи
32-нанометровій продуктової лінійки. В даний момент AMD пла-
нує дві модифікації Fusion — Llano з чотирма ядрами і 4 Мб кеш-
пам’яті і Ontario з двома ядрами і 1 Мб кеш-пам’яті. 

AMD Bobcat. Основними рисами ядра Bobcat є дуже малий роз-
мір, висока ефективність і дуже низьке енергоспоживання.
Виробник заявляє, що одне ядро Bobcat здатне споживати менше
одного вата енергії. По суті це перший процесор AMD з архітекту-
рою спеціально розробленої для економічних платформ. 

Блок містить два пристрої ALU. Сам блок використовує техно-
логії, що знижують число операцій з копіювання / переміщення
даних між виконавчими елементами блоку цілочисельних операцій. 

Одним з ключових елементів стратегії зниження споживання
електрики ядром Bobcat при роботі стало введення додаткових
кешів, які AMD називає RegisterFiles. Другий елемент зниження
енергоспоживання — більш ефективне управління станами блоків
процесора. Третій елемент — ліквідація маркованих бітів інструк-
цій у блоці ICACHE та інші оптимізації. Четвертий елемент — зни-
ження струмів витоків. 

AMD Trinity. Технологія автоматичного розгону TurboCore 3. 0 в
рамках доступного теплопакету розподіляє оптимальним чином
навантаження між CPU і GPU, а також керує частотами обчислю-
вальних блоків. Простіше кажучи, дана технологія це еквівалент
технології TurboBoost від Intel. За коштами технології TurboCore 3.
0 вдається розігнати процесорні ядра як обчислювальні, так і вбу-
доване в процесор графічне ядро, в результаті чого підвищується
продуктивність. Залежно від навантаження на систему, процесор
(залежить від лінійного ряду) самостійно може розігнатися від 2,3
ГГц до 3,2 ГГц, а графічний процесор від 497MHz до 686MHz

AMD Bulldozer. Продуктивна і добре масштабована архітектура
«Bulldozer» займає сегмент серверних і високопродуктивних ігро-
вих систем. Також ця платформа використовується для побудови
продуктивних ноутбуків і неттопів. Для трансляції логічних адрес
пам’яті в фізичні використовується повністю асоціативний кеш L1
DTLB, розрахований на 32 записи. У разі промаху в кеші L1 DTLB
дані запитуються в 8-канальному кеші L2 DTLB, який вже розрахо-
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ваний на 1024 записи. Відзначимо, що і кеш L1 DTLB, і кеш L2
DTLB підтримують не тільки 4-кілобайтні сторінки пам’яті
(SmallPage), але і 2-мегабайтні і гігабайтні сторінки пам’яті
(LargePage). 

Завдяки ускладнення мікроархітектури від покоління до поко-
ління зростає продуктивність процесорів, причому це зростання
забезпечується як тактовою частотою ядра, так і темпом виконання
інструкцій. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АРХІТЕКТУРИ МОБІЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Кулик В. В. 
ІV курс, група 4-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Мобільні чіпи IntelCore i3/5/7 побудовані на базі мікроархітек-
тури SandyBridge і відрізняються від «настільних» зменшеними так-
товими частотами і зниженим енергоспоживанням. Чіпи осна-
щуються вбудованим графічним ядром Intel HD Graphics 3000,
двоканальним контролером оперативної пам’яті DDR3 1333 МГц
і контролером PCI Express 2. 0 x16. Випускаються по 32-нм вироб-
ничим нормам. Мікросхеми розраховані на установку в роз’єм
FCBGA1023, FCBGA1224 або FCPGA988. Багато чіпів i3/i5 і деякі
i7 мають по дві модифікації для FCBGA1023 або FCPGA988 з одна-
ковими назвами, у таблиці для економії місця вказується тільки
індекс моделей для сокета 1023. Номінальні тактові частоти вбудо-
ваного графічного ядра можуть становити 350, 500 або 650 МГц,
в режимі TurboBoost — 900, 950, 1000, 1100, 1200 або 1300 МГц,
залежно від модифікації. У всіх моделях, за винятком Core i3, реа-
лізована технологія автоматичного розгону TurboBoost і технологія
паралельних обчислень Hyper-Threading. Процесори Intel забез-
печені контролером PCI Express 2. 0 x16, завдяки якому графічний
прискорювач може підключатися безпосередньо до процесора. Для
з’єднання з набором системної логіки застосовується шина DMI 2.
0 (Digital Media Interface) c пропускною здатністю 4 Гбайт/с. В «екс-
тремальному» чіпі Core i7-2920XM розблоковано множник, що до -
зволяє безперешкодно підвищувати тактову частоту процесора.
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Архітектурно Core i7-2820QM і Core i7-2920XM є Core i7-820QM 
і Core i7-920XM на основі Nehalem з вбудованим графічним ядром
Intel HD 3000. 

Основні технічні параметри Core i3/5/7 Mobile:
• мікроархітектура SandyBridge
• два або чотири ядра
• підтримка 64-бітних інструкцій Intel EM64T
• набір інструкцій SSE 4. 2
• набір інструкцій AVX
• антивірусна технологія Execute Disable Bit (крім Core i5-2510)
• технологія динамічної зміни частоти Enhanced SpeedStep
• технологія автоматичного розгону IntelTurboBoost 2.0 (крім Core i3)
• підтримка технології Hyper-Threading (крім Core i3). 
Важливим є показник залежності практично усіх прогресивних

розробок в області мобільних процесорів від ліцензій компанії.
Постійні великі інвестиції (за рахунок ліцензійних відрахувань)
дають постійну фінансову незалежність технології від окремих
виробників, а накопичення багаторічного досвіду дозволяє швидко
удосконалювати принципи функціонування процесорів. 

В недалекому майбутньому на ринку мобільних гаджетів чека-
ють дуже великі зміни, які по-іншому представлять уявлення про
мобільні процесори. Завдяки ускладненню мікроархітектури від
покоління до покоління зростає продуктивність процесорів, при-
чому це зростання забезпечується як тактовою частотою ядра, так і
темпом виконання інструкцій. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ
СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Курило Р. В. 
V курс, група 5КСМ1, спеціальність «Комп’ютерні системи 

та мережі»,
Новокаховський гуманітарний інститут

Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Кожна область діяльності людини, пов’язана з вирішенням
проблем, а тому актуальність системного аналізу, як наукового під-
ходу, являється в тому, що він створює основу для обґрунтованого
та послідовного прийняття рішень. Застосовується в наступних
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випадках: розв’язується нова проблема; створюються нові, складні
системи; створюється вдосконалення, необхідна реінженерія бізнес-
процесів; при створення інформаційних систем; коли нові рішення
повинні прийматися за наявності невизначеності та ризиків. 

Системний аналіз — науковий метод пізнання, що являє собою
послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінни-
ми або елементами досліджуваної системи. Успіх застосування сис-
темного аналізу при вирішенні складних завдань багато в чому
визначається можливостями інформаційних технологій в тому
числі й інструментів, що застосовуються. Для аналізу існуючого
програмного інструментарію, потрібно визначити основні методи
системного аналізу, для розуміння мети застосування інструменту.
За основу взято класифікацію запропоновану А. В. Катренко та 
Ф. П. Тарасенко. Таким чином отримано найбільш поширені мето-
ди системного аналізу:

– метод аналізу ієрархій та інші методи прийняття рішень:
метод аналізу ієрархій; метод адаптивного випадкового пошуку;
багатокритерійність в багато режимних системах;

– методи дерева цілей, функціонального аналізу та формування
експертних висновків: метод дерева цілей; функціонально-вартіс-
ний аналіз;

– методи генерування альтернатив: мозковий штурм; метод
Делфі; пошукова конференція; діалектичний підхід; ідеалізоване
проектування; метод сценаріїв;

– методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу:
метод побудови морфологічних таблиць; морфологічний метод
деревовидного синтезу; морфологічний метод лабіринтного синте-
зу; морфологічний метод блочно-лабіринтного синтезу;

– методи аналізу процесів функціонування систем: когнітивні
карти; таблиці рішень; мережі Петрі; імітаційне моделювання. 

Проаналізувавши існуючі інструменти системного аналізу
виявлено наступні існуючі рішення:

– метод мозкового штурму: XMind, FreeMind, MindMeister,MindManager;
– метод аналізу ієрархій та інші методи прийняття рішень:

MPRIORITY, «Мыслитель», T-CHOICE, OPTIMUM, Макроси для
табличного процесора Excel, Додатки для 1С:Предприятие
(наприклад «Метод анализа иерархий для принятия решений»);

– методи аналізу процесів функціонування систем: VisualPetri,
Platform Independent Petri net Editor 2 (PIPE2), CPN Tools, AnyLogic,
GPSS-WORLD, iThink. 
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Таким чином, при аналізі інструментарію виявлено, що не для
всіх методів є широкодоступні програмні інструменти. Отриманий
результат можна пояснити тим, що певні види інструментарію для
системного аналізу використовуються окремими дослідниками,
науковими центрами, компаніями, але розробляють вони інстру-
ментарій для власних потреб, і звісно, що це програмне забезпе-
чення не виходить у широкий доступ. Тому доречно стверджувати,
що подальший розвиток інструментів для системного аналізу мож-
ливий за рахунок поширення його як вільного програмного забез-
печення з відкритим кодом. 

В проведеному дослідженні наведено основні методи, що вико-
ристовують системний підхід, проаналізована область інструмента-
рію системного аналізу, розглянуто існуючі рішення та перспекти-
ви їх подальшого розвитку. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

Левицький В. А. 
V курс, група 5КСМ1, 

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
Новокаховський гуманітарний інститут

Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Системний аналіз — це є не набір якихось посібників чи при-
нципів для керуючих, це спосіб мислення по відношенню до орга-
нізації та управління. Системний аналіз використовується в тих
випадках, коли прагнуть досліджувати об’єкт з різних сторін,
комплексно. 

Методика системного аналізу розробляється і застосовується
в тих випадках, коли в осіб, що приймають рішення, на початково-
му етапі немає достатніх відомостей про проблемну ситуацію, які
дозволяють вибрати метод її формалізованого подання, сформува-
ти математичну модель або застосувати один з нових підходів до
моделювання, які поєднують якісні та кількісні прийоми. 

Арсенал методів системного аналізу дуже великий, і кожен з ме -
тодів має свої переваги і недоліки, а також область застосування як
по відношенню до типу об’єкта, так і по відношенню до етапу його
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дослідження. Але необхідно відзначити, що, на превеликий жаль,
в літературі відсутня класифікація цих методів, яка була б прийня-
та одноголосно всіма фахівцями. Наприклад, у роботі Черняк Ю. И. 
«Системний аналіз в управлінні економікою» методи системного
аналізу поділяються на чотири групи: неформальні, графічні, кіль-
кісні та моделювання. А. В. Катренко та Ф. П. Тарасенкову книзі
«Системний аналіз» також пропонують кілька груп методів: метод
аналізу ієрархій та інші методи прийняття рішень; група методів,
що доповнюють метод аналізу ієрархій; методи дерева цілей, фун-
кціонального аналізу та формування експертних висновків; методи
генерування альтернатив; методи комбінаторно-морфологічного
аналізу и синтезу; методи аналізу процесів функціонування. 

Характеристика основних методів, що використовуються при
аналізі логістичних систем, наступна. 

1. Метод сценаріїв. Є засобом первинного впорядкування логіс-
тичної проблеми, отримання та збору інформації про взаємозв’яз-
ки вирішуваної проблеми з іншими, про можливі і ймовірних
напрямках майбутнього розвитку. 

2. Метод Дельфі. На відміну від методу сценаріїв метод Дельфі
передбачає попереднє ознайомлення експертів з логістики з ситуа-
цією за допомогою якої-небудь моделі. 

3. Метод дерева цілей. В аналізі логістичних систем є основною
формою моделі, що підлягає вдосконаленню та насиченню даними
за допомогою експертних оцінок, є дерево цілей. Експертам
з логістики пропонується оцінити структуру логістичної моделі
в цілому і дати пропозиції про включення в неї неврахованих зв’яз-
ків. При цьому використовується анкетний метод. Результати кож-
ного опитування доводяться до відома всіх експертів з логістики,
що дозволяє їм далі коригувати свої судження на основі знову отри-
маної інформації. 

4. Матричний метод. Матричні форми представлення та аналі-
зу логістичних даних не є специфічним інструментом аналізу логіс-
тичних систем. Однак вони широко застосовуються на різних ета-
пах аналізу логістичної системи як допоміжний засіб. 

Системний аналіз знаходить широке застосування в регіональ-
них маркетингових дослідженнях, оскільки дозволяє розглядати
будь-яку ринкову ситуацію регіону як певний об’єкт для вивчення
з великим діапазоном внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідко-
вих зв’язків. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
АПАРАТНОГО І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В ОПЕРАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ WINDOWS

Лузанов А. А. 
VI курс, група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., 
професор

Конфлікт апаратного забезпечення — це ситуація, коли
декілька пристроїв одночасно намагаються отримати доступ до
одного і того ж системного ресурсу. Конфлікт переривань вини-
кає в тому випадку, якщо декілька пристроїв використовують,
наприклад, одну лінію для передачі сигналів і відсутній механізм,
що дозволяє розподіляти ці сигнали, внаслідок чого або відмова
розповсюджується тільки на один з пристроїв, або комп’ютер вза-
галі перестає працювати. У звичайному комп’ютері конфліктува-
ти можуть програми двох типів: резидентні програми і драйвери
пристроїв. Резидентні програми (іноді їх називають спливаючи-
ми — popup utilities) завантажуються в пам’ять звичайно в період
ініціалізації комп’ютера і чекають деякої системної події
(наприклад, приходу з телефонної лінії сигналу виклику модему
або натиснення на клавіатурі комбінації «гарячих клавіш»). Для
написання таких службових програм не існує єдиних правил.
Тому деякі з них можуть вступати в конфлікти з прикладними
програмами і навіть з самою ОС. В більшості випадків конфлікт
вирішується видаленням драйверу пристрою, який викликав
одночасне звертання до системного ресурсу. Але це більш не вирі-
шення конфлікту, а тільки його обхід. Слід пам’ятати, що кожен
конфлікт вимагає індивідуального підходу, оскільки на кожен
впливають різні чинники, і єдиного способу вирішення програм-
них і апаратних конфліктів не існує. Але розв’язати дану пробле-
му можна за допомогою програми, яка на основі відстеження сис-
темних подій, які виникають у конфліктних ситуаціях, зможе
шляхом експертного оцінювання виявити першоджерела кон-
фліктних ситуацій. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ (CMS)

Машковський С. С.
V курс, група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., проф. 

Останніми роками стали популярними системи управління
контентом (або як їх ще прийнято називати, CMS — від англ.
«Content Managment System»). За допомогою подібних систем
досвідчений користувач може при необхідності легко створити
базовий веб-проект (без додаткових трудовитрат), а веб-інтегратор
отримує можливість розгорнути масштабний проект в прийнятні
терміни (модульність подібних систем розширює їх функціонал). 

Відмінною рисою контенту є те, що він конструюється з окре-
мих шматочків — графіка, документи (в тому числі звіти, відомості
і т. д.), звукові і відео-файли. Іноді вживається більш просту
назву — «рушій сайту». 

CMS з’явилися не так давно. Першою системою прийнято вва-
жати Vignette, яка з’явилася на заході в 1995 році. У нашій країні
рішення по управлінню контентом з’явилися значно пізніше. 

Навіщо потрібні CMS Необхідність систем управління для влас-
ників сайтів почала проявлятися в той момент, коли кількість мате-
ріалів на веб-сайтах почала стрімко зростати. Введення даних на
сайт вимагало (як мінімум) знання технологій HTML/CSS верстки,
зміни структури сайтів були пов’язані з каскадною зміною великої
кількості взаємопов’язаних сторінок. На багатьох сайтах стали
з’являтися коктейлі з різних технологій і підходів до розробки, тому
виникла потреба в стандартизації програмних рішень, у поділі
дизайну і вмісту на дві незалежні складові. 

CMS дійсно розділяють сайти на дві складові: дизайн (зовніш-
ній вигляд сайту в цілому, окремих сторінок, конкретних блоків
інформації) і контент. Дизайн сайту, як правило, «зашитий» в шаб-
лони і змінюється значно рідше, ніж контент. 

CMS відкривають розмаїття технічних можливостей у створен-
ні динамічного веб-ресурсу. Всі серйозні сайти, що містять великий
обсяг інформації і потребують постійного її оновлення, використо-
вують системи оновлення. Це і пошукові машини, і новинні серве-
ри, і різноманітні каталоги. За допомогою даних систем можна
з легкістю додавати розділи, розміщувати ілюстрації, управляти
розсилками, публікувати закриту інформацію, доступ до якої є
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тільки у певних груп користувачів. І це лише невеликий список
всього того, чого можна домогтися за допомогою CMS. 

Аналіз основних функцій сучасних CMS. Система управління
сайтами — це програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати
процес управління як сайтом в цілому, так і сутностями в рамках
сайту: макетами сторінок, шаблонами виведення даних, інформа-
ційним наповненням, а також за можливості надає додаткові серві-
си: списки розсилання, ведення статистики, пошук, засоби взаємо-
дії з користувачами і т. д. 

Зазвичай системи оновлення діляться на дві частини: зовніш-
ню — набір HTML-сторінок, що генеруються при виклику сторі-
нок з браузера відвідувача сайту і внутрішню — систему адміністру-
вання. Обидві частини зазвичай використовують загальне сховище
даних, в ролі якого, як правило, виступає реляційна база даних.
У сховищі поміщається інформація, що міститься на сайті (власне
контент), а також інформація, що описує його (макети сторінок,
структура, права доступу та ін. ). 

WordPress — CMS з відкритим вихідним кодом, поширюється за
ліцезією GNU GPL. Написаний на PHP, в якості бази даних вико-
ристовує MySQL. Сфера застосування — від блогів до досить склад-
них новинних ресурсів. 

CMS Joomla містить різні інструменти для виготовлення веб-сайту.
Важливою особливістю системи є мінімальний набір інструментів при
початковій установці. Але в будь-який момент кількість інструментів
для роботи системи можна збільшити і підлаштувати їх під себе. 

Веб-форум — клас веб-додатків для організації спілкування відвіду-
вачів веб-сайту. Термін відповідає сенсу вихідного поняття «форум». 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Медведчук Л. Д. 
IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інженерія», 

Івано-Франківська філія
Науковий керівник: Чигур Л. Я., к. т. н., доцент

Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу,
є побудова «орієнтованого на інтереси людей, відкрите для всіх і
спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кож-
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ний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ,
користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим 
особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій потен -
ціал» [1]. 

Сучасна ситуація на ринку освітніх послуг в Україні характеризу-
ється швидкими змінами, пов’язаними з поширенням інформацій-
них технологій, глобалізацією соціально-економічних процесів, які
вимагають від спеціалістів, крім професійних знань і вмінь, гнучко-
го складу мислення. Практичний досвід більшості країн, які долають
економічну кризу, свідчить, що саме високопрофесійні кадри, а не
багаті природні ресурси визначають економічні успіхи держави.
Тому для нашої держави є актуальним перейняти найкраще з досвіду
розвинених країн світу в галузі надання якісних освітніх послуг для
підвищення якості підготовки фахівців різних галузей. 

Упровадження комп’ютера в сферу освіти стало початком рево-
люційного перетворення традиційних методів і технологій навчан-
ня та всієї галузі освіти. 

Лідерами у наданні освітніх послуг через систему дистанційно-
го навчання більшість фахівців вважає США та розвинені країни
ЄС. Так, наприклад, у США дистанційне навчання розглядають як
перспективну форму освіти, оскільки воно має наступні переваги:
підходить усім, хто бажає навчатися; є значно дешевшим, ніж денна
форма навчання; надає можливість одержувати «освіту на замов-
лення», яка має певні фінансові переваги порівняно з існуючою
моделлю очної освіти. Основним стимулом для наполегливої робо-
ти установ, які надають послуги дистанційного навчання, є універ-
сальний доступ до нього при зменшенні ціни. 

Ефективність навчання у багатьох випадках залежить від
постійно зростаючих потреб та вимог студентів стосовно удоскона-
лення процесу навчання. Так, наприклад, розвиток дистанційного
навчання у країнах ЄС і США враховує педагогічні вимоги та стра-
тегії розвитку освіти, а також відповідає найвищим вимогам сту-
дентів. Під час створення віртуальних курсів враховуються такі
моменти: індивідуальність кожного студента, індивідуальна техно-
логія навчання, особиста творчість та мотивація студентів, впевне-
ність та зацікавленість, власний досвід студентів, особистісній ліміт
сприйняття інформації, умови проведення навчання. 

В більшості навчальних закладів Європи та США, дистанційна
освіта передбачає особистісно-орієнтований підхід до навчання.
Вона дає змогу забезпечити врахування індивідуальних вікових,
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фізичних та розумових можливостей, особистого досвіду, навчаль-
них технологій, соціального статусу, етнічного походження, а також
рівня впевненості у власних силах та можливостях. Це створює
максимальні зручності під час навчання для студентів традиційної
групи (18–22 роки) і більш дорослих абітурієнтів (30+ років).
Одночасно це забезпечує максимальну ефективність навчання.
Створення навчальним закладом власних інтегрованих інформа-
ційних структур зменшує часові, просторові, фінансові обме -
ження поширення інформації, що суттєво сприяє розвитку систе-
ми освіти. 

Запровадження у вузах України досвіду успішних зарубіжних
навчальних закладів, які ефективно використовують технології
дистанційного навчання, дозволить в перспективі зацікавити біль-
шу кількість потенційних абітурієнтів, які бажають отримати освіті
послуги дистанційно, особливо тих, які не мають змоги регулярно
відвідувати навчальний заклад через своє географічне розташуван-
ня, робочий графік чи стан здоров’я. Отже, впровадження дистан-
ційне навчання дасть змогу навчальному закладу отримати додат-
кові переваги в конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг, що
в свою чергу вплине на фінансові надходження від цієї новітньої
технології навчання. 
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ЯК ЗБЕРЕГТИ БІЛЬШЕ МІСЦЯ НА ЖОРСТКОМУ ДИСКУ,
АБО WINDOWS 8. 1 ВАГОЮ В 1,5 ГБ

Миронов М. В. 
V курс, група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Університет «Україна»

Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., професор

Сьогодні стаціонарні комп’ютери починають повільно йти на
задній план. Їхнє місце міцно займають ноутбуки, а потім йдуть
і планшетні комп’ютери. Поєднання мобільності, високої продук-
тивності і високої швидкості отримання інформації — все це є без-
сумнівним плюсом планшетів. Однак, і своя ложка дьогтю у план-
шетів є: це малий розмір жорстких дисків. Якщо диск 16, 32 і навіть
64 ГБ, зовсім не хочеться розкидатися цінним простором на файли
ОС. З виходом Windows 8. 1 Update з’явилося рішення цієї пробле-
ми — WIMBoot — новий спосіб установки ОС, що забезпечує біль-
ший вільний простір для користувача. 

Огляд технології
Отже, що ж таке WIMBoot (Windows Image Boot)? Це техноло-

гія, призначена для пристроїв з малим об’ємом жорстких дисків, за
допомогою якої забезпечується більший простір під призначені для
користувача дані і додатки після установки операційної системи.
Відразу перерахую обмеження при використанні WIMBoot:

- WIMBoot може бути використаний тільки на комп’ютерах
з UEFI, запущених в режимі UEFI. Режим сумісності з BIOS не під-
тримується. 

- WIMBoot призначений для пристроїв з малим об’ємом жор-
стких дисків SSD або eMMC. 

- WIMBoot доступний тільки Windows 8. 1 Update і не підтриму-
ється для серверних ОС. WIMBoot доступний для всіх архітектур
процесорів (amd64, x86, і ARM). 

Чим відрізняється WIMBoot від звичайної установки Windows?
При звичайній установці Windows кожен інсталяційний файл запи-
сується на диск двічі: в стислій формі на випадок відновлення і в
розархівованому вигляді для використання. Таким чином, розмір
простору доступного користувачу, зменшується. 

При установці Windows з використання WIMBoot, файли запи-
суються на жорсткий диск тільки один раз і в стислому форматі.
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Далі до розділу Windows застосовуються файли-вказівники (Pointer
files), які посилаються на стислі файли в розділі образів. 

У чому переваги WIMBoot? C технічної точки зору, користувач
не помітить різниці в роботі системи. Всі файли користувача будуть
видимі і доступні без будь-яких перетворень. При цьому, місце на
пристрої буде значно більше. Для прикладу, при звичайній установ-
ці Windows 8. 1 на 16 ГБ жорсткого диска, користувачеві будуть
доступні приблизно 7 ГБ. У випадку встановлення системи з обра-
зу WIMBoot, вільний простір збільшиться, і користувачеві буде
доступно вже більше 12 ГБ. 

НЕЙРОКОМП’ЮТЕРИ

Місюра В. В. 
ІV курс, група 4-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Сьогодні нейрокомп’ютери займають гідне місце в сучасному
суспільстві, успішно використовуючись в різних областях народно-
го господарства. 

1. Застосування нейрокомп’ютерівмає наступне розгалуження. 
2. Керування в реальному часі. 
3. Розпізнавання образів. 
4. Оптимізація — пошук найкращих варіантів. 
5. Протезування («розумні протези») і посилення природних

функцій, у тому числі — за рахунок прямого підключення нервової
системи людини до комп’ютерів (Нейро-комп’ютерний інтерфейс). 

Рис. 1. Стандартна схема розділів (без WIMBoot)

Рис. 2. Схема розділів при використанні WIMBoot
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6. Психодіагностика. 
7. Телекомунікаційне шахрайство, його виявлення і запобігання

за допомогою нейромережевих технологій. 
Переваги нейрокомп’ютерів наступні. 
– Висока швидкодія, пов’язана з тим, що алгоритми нейроін-

форматики мають високу ступінь паралельності. 
– Нейросистеми можна легко зробити дуже стійкими до пере-

шкод і руйнувань. 
– Стійкі і надійні нейросистеми можуть створюватися і й нена-

дійних елементів. 
В той же час серед основних недоліків нейрокомп’ютерів виді-

ляють наступні. 
– Вони створюються спеціально для вирішення конкретних

завдань, пов’язаних з нелінійної логікою і теорією самоорганізації.
Вирішення таких завдань на звичайних комп’ютерах можливо тіль-
ки чисельними методами. 

– В силу своєї унікальності ці пристрої досить дорого коштують.
Розробки в області нейрокомп’ютинга ведуться за наступними

напрямками:
1. Розробка нейроалгоритмів. 
2. Програмні реалізації нейромереж: створення спеціалізованого

програмного забезпечення для моделювання нейронних мереж, роз-
робка спеціалізованих процесорних плат для імітації нейромереж. 

3. Електронні реалізації нейронних мереж: створення нейрочі-
пів, реалізації нейромереж на НВІС-пластинах. 

4. Ептоелектронні реалізації нейронних мереж. 
Особливості нейрокомп’ютерів можна звести до наступного. 
1. Замість програмування — навчання. Нейрокомп’ютер вчить-

ся — потрібно тільки формувати навчальні задачники. 
2. Нейрокомп’ютери особливо ефективні там, де потрібно

подобу людської інтуїції — для розпізнавання образів (впізнавання
осіб, читання рукописних текстів), переведення з одного природної
мови на іншу і т. п. 

3. Гнучкість структури: можна різними способами комбінувати
прості складові нейрокомп’ютерів — нейрони і зв’язки між ними. 

4. Нейронні мережі дозволяють створити ефективне програмне
забезпечення для високопараллельних комп’ютерів. 

Елементної базою перспективних нейрокомп’ютерів є нейро-
чіпи. Їх виробництво ведеться в багатьох країнах світу, причому
більшість з них на сьогодні орієнтовані на закрите використання
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(тобто створювалися для конкретних спеціалізованих керуючих
систем). 

Апаратний підхід пов’язаний зі створенням нейрокомп’ютерів у
вигляді нейроподібних структур (нейромереж) електронно-анало-
гового, опто-електронного і оптичного типів. Для таких комп’юте-
рів розробляються спеціальні НВІС (нейрочіпи). Однією з важли-
вих особливістю нейронної мережі є можливість до навчання. 

ПРОГРАМА ОБРОБКИ 
ГРАФІЧНИХ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Московка Е. М.
V курс, группа група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: ст. викл. Вольневич О. І. 

Сучасні засоби проектування, методи і способи інженерного
аналізу дозволяють моделювати поведінку конструкцій при різних
способах навантаження або впливу. Однак найчастіше результати
роботи навіть досвідченого користувача-розраховувача не збіга-
ються з результатами багаторічного використання накопиченого
досвіду у вигляді експериментальної кривої. Проблема інтеграції
«ручний» технології та сучасних засобів автоматизації полягає 
в тому, що багато вихідні дані, отримані в ході лабораторних вимі-
рювань і експериментів, існують у вигляді паперової копії «кривий»
на міліметрівці або ксерокопії в якому-небудь звіті. Обробка
результатів вимірювань часто пов’язана з необхідністю використо-
вувати графіки з довідників, і й іншої технічної літератури.
Оцифровка графіків може бути єдиним способом отримання
даних. 

У зв’язку з актуальність даної тематики об’єктом цієї роботи 
є автоматизація процесу оцифровки, обробки графічної інформації
та забезпечення подальшої обробки числових даних. 

Мета роботи — розробка прототипу програмного забезпечення
(базової бібліотеки програм), що дозволяє в подальшому реалізува-
ти розробку програм автоматизованої обробки графічної інформа-
ції (растрових зображень графіків), витяг числових даних для забез-
печення подальшої їх спеціалізованої обробки. В результаті
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виконання наукової роботи був розроблений модуль, що містить
базові елементи організації оцифровка даних, у тому числі, при
самостійному використанні, що дозволяє проводити оцифровку 
в напівавтоматичному режимі: ручний установці опорних точок
оцифровки графіка. 

Наукова робота складається з трьох частин. У першій частині
розглянуті теоретичні аспекти організації оцифровки графіків
з метою кращого розуміння завдань, що стоять при розробці про-
тотипу базової бібліотеки і визначення вимог до елементів такої
бібліотеки. Друга частина присвячена опису розробленого про-
грамного продукту. Наведено тестовий приклад організації на
основі цієї бібліотеки програми напівавтоматичного обробки гра-
фічних даних. У третій частині розглянуті питання охорони праці та
техніки безпеки, дотриманні яких обов’язково при проведенні
робіт з використанням комп’ютерів. 

Розроблене програмне забезпечення може бути використане
при подальшій розробці програм автоматичної оцифровки графіч-
ної інформації. 

Опис поставленого завдання. 
Однією з найчастіших завдань при проведенні наукових і дослі -

джень і інженерних розробок є дослідження функціональних
залежностей різних величин. Це завдання передбачає використан-
ня строни джерел для отримання додаткової інформації. Дуже
часто в довідковій та науково-технічній літературі функціональні
залежності даються не формулами, а різними графіками і/або
номограмами. Причому самі функціональні залежності, за якими
будувалися графіки, не наводяться. Немає і таблиць, за якими
побудовані графіки. 

Подібні графіки / номограми використовуються не тільки для
якісного опису тих чи інших явищ, але і для їх кількісної оцінки —
для розрахунків. 

У номограмах (а на них виросло ціле покоління інженерів)
«тоне» фізика завдання — її якісна оцінка, зате підвищується точ-
ність таких «графічних» розрахунків. Випускалися навіть нехитрі
механічні пристрої типу логарифмічною лінійки з вшитими в них
алгоритмами. Але для сучасних розрахунків з використанням
комп’ютерів або просто калькуляторів більш підхід не графіки 
і номограми, а формули і числові дані, які часто не наводяться в
технічній літературі по ряду причин. 
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АВТОНОМНІ СИСТЕМИ

Помогаєв В. Ю. 
V курс, група КС-51/14м, 

спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,
Університет «Україна», к. тел. (096) 728-15-47
Науковий керівник: Поліновський В. В., к. т. н. 

У наш час, час інформаційних технологій все більше значен-
ня придасться впровадженню електроніки у повсякденне життя.
Прикладом може стати те що три десятиліття тому ніхто навіть
уявити собі не міг те, що у кожній оселі буде знаходитись свій
персональний комп’ютер, а деякі люди віддадуть перевагу
життю у так званих розумних будинках, в яких більшість питань
за них буде вирішувати комп’ютер. Але хтось з вас задавав собі
питання як на справді відбувається цей процес? За якими при-
нципами? 

Так ось більшість автономних систем починається з керуючого
пристрою, ним може слугувати майже будь який пристрій, в якому
є пам’ять і обчислювальна потужність. Починаючи від невеликих
плат таких як ARDUINO та закінчуючи великими потужними бага-
торівневими пристроями. 

Наступним пунктом будь якої автономної системи є сенсори.
Вони можуть бути різноманітні в залежності від поставленої зада-
чі. Але що таке сенсор? І які вони бувають? З деяких джерел відо-
мо що сенсор це чутливий елемент, що перетворює параметри
середовища в придатний для технічного використання сигнал,
зазвичай електричний, хоча можливо і інший за природою,
наприклад — пневматичний сигнал. Однією з класифікацій сенсо-
рів є класифікація за параметром який вимірює сенсор і тому
можна виділити такі групи сенсорів: сенсори тиску, температури,
фотосенсори, сенсори вологості, сенсори присутності людини та
велику кількість інших. 

Ще одною складовою автономних систем є програма за якою
працює система. Саме в програмі повинно бути вказано як система
буде реагувати на ту чи іншу ситуацію. 
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СТВОРЕННЯ ВЕБ-СТОРIНОК ТА ВЕБ-САЙТIВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ HTML

Прокопович М. А. 
ІІІ курс, група 3-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут, к. тел., (099)-1348849
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Hyper Text Markup Language (HTML) є стандартною мовою,
призначеною для створення гіпертекстових документів у середови-
щі WEB. HTML-документи можуть переглядатися різними типами
WEB-браузерів. Коли документ створений з використанням
HTML, WEB-браузер може інтерпретувати HTML для виділення
різних елементів документа та первинної їх обробки. Використання
HTML дозволяє форматувати документи для їх подання з викорис-
танням шрифтів, ліній та інших графічних елементів на будь-якій
системі, та їх переглядати. 

Більшість документів мають стандартні елементи, такі, як заго-
ловок, параграфи або списки. Використовуючи теги HTML, можна
позначати данні елементи, забезпечуючи WEB-браузери мінімаль-
ною інформацією для відображення даних елементів, зберігаючи в
цілому загальну структуру та інформаційну повноту документів.
Все що необхідно, щоб прочитати HTML-документ це WEB-броу-
зер, який інтерпретує теги HTML і відтворює на екрані документ у
такому вигляді, який йому надає автор. 

Гіпертекстові Web-сторінки зберігаються в звичайних текстових
файлах з розширенням НТМ або HTML. HTML — мова розмітки
гіпертекстових документів, призначена для створення та написання
гіпертекстів. HTML — базується на стандартній мові узагальненої роз-
мітки (SGML — Standard Generalized Markup Language) та призначе-
ний для опису взаємопов’язаних документів у розподіленій мережевій
інформаційній системі WWW. HTML описує не тільки структуру доку-
ментів, а й зв’язок між ними. У загальному вигляді HTML — це набір
стилів (tags), які виділяють різні компоненти WWW-документів. 

Мова HTML є лінійною мовою й у стандартному варіанті не
підтримує циклів або розгалужень, при умові, що не використову-
ються технології SSI (Server Side Includes), DHTML (Dynamic
HTML) або ASP (Active Server Pages) чи PHP. Браузер передивляєть-
ся документ від початку і до кінця, одразу форматуючи сторінку.
Використання програм, які мають назву CGI-script (VB-Script,
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JAVA-Script), а також використання мов серверного програмування
(включаючи SSI, ASP, PHP, JAVA) змінилося уявлення про HTML
документ, як про статичний текст з елементами гіпертекстової роз-
мітки. Нові технології дозволяють генерувати активні документи
і використовувати всю техніку програмування для їх створення. 

Безліч дескрипторів HTML також приймають параметри, які
називаються атрибутами. Атрибути використовуються для вказівки
додаткової інформації Web-браузерові про те, як застосовувати цей
дескриптор. 

Кожен файл HTML має однакову базову структуру. Умовно його
можна розбити на дві частини — заголовок і тіло. Відповідно є дес-
криптори які відносяться до заголовка і тіла html-документу, але
крім цього, як ми говорили, існують ще загальні дескриптори. Тому,
структуру html, розглядають поряд з структурою дескрипторів. 

HTML пiдтримує роботу з динамiчними даними. Динамічний
HTML користується в даний час величезною популярністю, оскільки
дозволяє розроблювачеві створити дійсно інтерактивну Web-сторінку,
а не статичний документ. Подібна можливість досягається за рахунок
того, що для кожного елемента Web-сторінки можна написати сцена-
рій. Так, можна написати сценарій зміни кольору слова при примі-
щенні на нього покажчика миші, чи написати сценарій імітації феєр-
верку при натисненні кнопки миші на деяких елементах
Web-сторінки. Тож доречно стверджувати, що використання мови
HTML один з найпростiших та найзручнiших способiв стровення
будь-якого веб-сайту, або веб-сторiнки, для новачкiв та професiоналiв. 

ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET

Рагуцький М. О. 
V курс, група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., професор

Ethernet — базова технологія локальних обчислювальних
комп’ютерних мереж з комутацією пакетів, що використовує про-
токол CSMA/CD множинний доступ з контролем несучої та вияв-
ленням колізій. Цей протокол дозволяє в кожний момент часу
лише один сеанс передачі в логічному сегменті мережі. При появі
двох і більше сеансів передачі одночасно виникає колізія, яка фік-
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сується станцією, що ініціює передачу. Станція аварійно зупиняє
процес і очікує закінчення поточного сеансу передачі, а потім знову
намагається повторити передачу. 

Ethernet-мережі функціонують на швидкостях 10 Мбіт/с, Fast
Ethernet — на швидкостях 100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet — на швид-
костях 1000 Мбіт/с, 10 Gigabit Ethernet — на швидкостях 10 Гбіт/с. 
В 2006 році було прийняте рішення про початок розробок наступ-
ної версії стандарту з досягненням швидкості 100 Гбіт/с (100 Gigabit
Ethernet). 

Технологія та різновиди
З початку Ethernet базувався на ідеї зв’язку комп’ютерів через

єдиний коаксіальний кабель, що виконував роль транзитного сере-
довища. Метод передавання був дещо схожим на методи радіо
передавання (хоча з суттєвими відмінностями, наприклад, те, що в
кабелі значно легше виявити колізію, ніж в радіоефірі). Загальний
мережний кабель, через який велася передача, був подібним на
ефір, і й цієї аналогії походить назва Ethernet. 

З часом відносно простої початкової специфікації технологія
розвинулась у складну мережну технологію, яка зараз використову-
ється у більшості комп’ютерних систем. Щоб зменшити ціну та
полегшити управління та виявлення помилок в мережі, коаксіаль-
ний кабель згодом був замінений зв’язками типу «точка — точка»,
що з’єднувалися між собою концентраторами/комутаторами (хаба-
ми/світчами). Своїм комерційним успіхом технологія Ethernet зав-
дячує появі стандарту з використанням кабелю типу «звита пара»
як транзитного середовища. 

На фізичному рівні станції Ethernet спілкуються між собою за
допомогою передачі одна одній пакетів — невеликих блоків даних,
які відправляються та доставляються індивідуально. Кожна
Ethernet-станція має свою власну 48-бітну MAC-адресу, яка вико-
ристовується як кінцевий пункт або джерело для кожного пакету.
Мережні картки, як правило, не сприймають пакетів, що адресова-
ні іншим Ethernet-станціям. Унікальна МАС-адреса записується 
в контролер кожної мережної карти. 

Незважаючи на серйозні зміни від 10-Мбітного товстого коак-
сіалу до 1-Гбітного оптоволоконного зв’язку типу «точка-точка»,
різні варіанти Ethernetу на найнижчому рівні є майже однаковими з
погляду програміста і можуть легко з’єднуватися між собою за допо-
могою дешевого обладнання. Архітектура мереж, що ґрунтується на
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логічній топології шини, з розподіленим середовищем передаван-
ня, методом доступу до середовища передавання CSMA/CD, опи-
сана стандартом IEEE 802. 3. 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
В МЕРЕЖІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Самчук А. В. 
V курс, група КС(с)з-1. 1, 

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», 
Луцький інститут розвиту людини, к. тел. (098)-4765331

Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач

Швидкі темпи росту комп’ютерних мережевих технологій,
електронної комерції, посилення конкуренції вимагають посилен-
ня захисту інформації. 

Метою даного дослідження є побудова комплексної системи
захисту мережі приватного підприємства як на стороні провайдера,
так і на стороні локальної мережі, налагодженням комунікаційного
обладнання, міжмережевих екранів, засобів операційної системи.
Для цього слід виконати наступні завдання: дослідити організацію
комп’ютерної мережі, проаналізувати адекватну політику безпеки,
вибрати дієві методи захисту. 

Організація мережі базується на гнучкій та масштабованій
структурі кабельно-бездротових з’єднань, відсутності статичних
IP-адрес, можливості зміни провайдера. 

Згідно [1], перш ніж проектувати реальну схему захисту мережі,
слід виробити адекватну політику безпеки. Політика безпеки — це
формальний виклад правил, яким повинні підкорятися особи, що
дістають доступ до технології та інформації підприємства; це ухва-
лений документ, що є результатом компромісу між безпекою і про-
стотою використання, безпекою і наданими послугами, і, нарешті,
між ціною системи і ризиками втрат [2]. 

Об’єктами захисту є: устаткування, програмне забезпечення,
дані. 

Комплексну систему захисту організовують зі сторони провай-
дера згідно Закону України «Про захист персональних даних» та
локальної мережі. Провайдер забезпечує програмно-апаратно
захищену точку виходу в Інтернет. 
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Зі сторони локальної мережі захист здійснюється ідентифікаці-
єю, авторизацією, автентифікацією користувачів, фільтрацією тра-
фіку, моніторингом мережевих з’єднань, приховуванням існування
мережі, антивірусним ПЗ. Ці дії забезпечуються засобами опера-
ційних систем, налагодженням комутаційного обладнання та про-
грамних засобів захисту. 

Засоби операційних систем в даному дослідженні не розгля-
даються. 

Комунікаційне обладнання, особливо для бездротового зв’язку,
володіє базовими можливостями захисту. Оптимальним є використан-
ня парольної автентифікації з шифруванням, приховуванням точки
доступу, обмеженням доступу по MAC-адресі, використання NAT-
технології заміни адрес із DHCP службою. Використання вбудовано-
го фаєрволу недоцільно через обмеженість функцій та негнучкість. 

В якості міжмережевого екрану можна вибрати Outpost Firewall.
Його конфігурацію слід здійснювати за декількома напрямками:
додатки, мережа, детектор атак, веб-контроль, антишпигун і безпе-
ка самого фаєрвола. Налаштування правил для додатків оптималь-
но проводити в режимі Навчання, створювати дозвіл на основі
стандартних правил або вручну. 

Мережеві настройки Outpost Firewall одночасно повинні дозволя-
ти комп’ютеру без проблем працювати в локальній мережі та мережі
провайдера, а також захистити від атак і вірусів, що поширюються по
мережі. Тому тут важливо дозволити мережеві з’єднання по необхід-
них протоколах і заблокувати вхідні пакети на небезпечні порти. 

Блокування активного вмісту та реклами на сайтах дозволить не
тільки убезпечити комп’ютер від шкідливих програм, розповсюд-
жуваних через веб-ресурси, але й істотно заощадити трафік. Якщо
використовуються поштові програмами доцільно задіяти
Антишпигун і перевірку пошти. 

Отже, в цьому дослідженні проаналізовані організація
комп’ютерної мережі, досліджена адекватна політика безпеки,
вибрані дієві методи захисту. 

Література
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2. Лукацкий А. Решения Cisco для обеспечения информационной
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КОНВЕЄРНА ОБРОБКА ДАНИХ

Силка С. В. 
IІI курс, група КІ-3. 1, напрям підготовки «Комп’ютерна інженерія»

Луцький інститут розвитку людини
Науковий керівник: Герасимчук Г. А., к. т. н., доцент

Для вирішення різних завдань при використанні в архітектурі
ЕОМ одних і тих же ресурсів використовується конвеєрна обробка.
Конвеєрна обробка була розроблена, щоб обійти обмеження про-
токолів «зупинитися й чекати». Протоколи конвеєрної обробки
(такі як IBM SDLC) передають кадри безупинно (поки не досягнуть
кількості, обмеженої «розміром вікна») без очікування підтвер-
джень. Підтвердження приходять без синхронізації з переданими
кадрами. Наприклад, відправник може передавати кадр 4, коли
приходить підтвердження для кадру 0. Такий процес усуває ефект
затримки каналу, але має вбудовану «ахілесову п’яту»: для ідентифі-
кації кадрів даних повинні використовуватися порядкові номери,
які є невід’ємною частиною цього процесу. Без них конвеєр був би
неможливий. Розглянемо деякі протоколи конвеєрної обробки:
Вернутися до N або вибіркова ретрансляція. У конвеєрних прото-
колах приймач відкидає «погані» кадри. Але що робити з «гарними»
кадрами, які прийшли після нього? Вони можуть бути або відкину-
ті, або залишені. Схеми роботи різних протоколів передбачають
один із цих двох варіантів дій. Поза залежністю від обраного ва -
ріанта, несвоєчасно доставлені кадри завжди повідомляють при-
ймач про існування потенційної проблеми: кадр не був отриманий.
Приймач може вибрати один із двох варіантів дій: повідомити пере-
давач про існування проблеми або просто чекати, поки передавач
повторить відправлення кадрів за тайм-аутом. Завжди передавач
довідується про проблему. У стратегії «вернутися до N» приймач
відкидає всі несвоєчасно доставлені кадри. Після повторного від-
правлення «поганого» кадру передавач також посилає всі наступні
за ним кадри. Таким чином, якщо для послідовності, що складаєть-
ся з кадрів приймач запросив повторну передачу кадру, то переда-
вач також відправить кадри. У протоколах з вибірковою ретрансля-
цією приймач може зберігати несвоєчасно доставлені кадри в
буфері, тому передавачу досить відправити повторно тільки загуб-
лені кадри. Таким чином, якщо були передані кадри й кадр був від-
кинутий, то передавач повторно перешле кадр. Якщо кадри без
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помилок, то приймач збереже їх у буфері. Після одержання кадру
без помилок, кадри будуть спрямовані на вищий протокольний
рівень, а передавачу буде послане підтвердження прийому. 

Протоколи плаваючого вікна: Робота конвеєрних протоколів
часто описується в термінах вікон. Вікном передачі є безліч поряд-
кових номерів, які в будь-який момент часу дозволено використо-
вувати передавачу. Підтвердження від приймача дозволяють пере-
давачу розширити його вікно і в такий спосіб дозволяють йому
передати додаткові кадри. Ефект полягає в тому, що попереджуєть-
ся ситуація, коли передавач завалює приймач кадрами, які той не в
змозі обробити, або, інакше кажучи, здійснюється керування пото-
ком даних канального рівня без установлення з’єднання.
Протоколи канального рівня можуть функ ціонувати в рамках моде-
лі із встановленням з’єднання або без встановлення з’єднання. 

Загалом, для сучасного рівня розвитку технології виробництва
мікросхем більш розповсюдженою схемою роботи для конвеєрних
протоколів є «повернення до N», тому що вибіркова ретрансляція
вимагає від приймаючої станції більше розвинутої логіки й наявнос-
ті буферизації. Протоколи канального рівня без встановлення з’єд-
нання не встановлюють логічне з’єднання між станціями, перш ніж
передати дані, на відміну від їхніх аналогів із встановленням з’єднан-
ня. З метою спростити операції канального рівня реалізації протокол
без установлення з’єднання виявляють помилки передачі (викорис-
товуючи коди, такі як CRC) і відкидають неправильні кадри. 

ОГЛЯД ПРОДУКТОВИХ ЛІНІЙОК VIPNET
(CUSTOM, BOX, BOX LITE)

Сливка А. В. 
ІІІ курс, група 3-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Сучасні класичні віртуальні приватні мережі (VPN) — системи
призначені головним чином для безпечного з’єднання локальних
мереж через Інтернет і організації віддаленого доступу до їх ресур-
сів. Однак далеко не всі системи можуть бути використані для ство-
рення захищеного середовища в різнорідної мережевої інфраструк-
тур з непрозорою IP-адресацією шляхом організації з’єднань
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безпосередньо між джерелом і одержувачем інформації (схема
Однорангова). 

Завданням VPN-мережі, розгорнутої за допомогою технології
ViPNet, крім типового завдання VPN — мереж — захисту трафіку
в глобальних мережах, є завдання забезпечити захист трафіку різ-
них мережених пристроїв у процесі інформаційного обміну між
ними на всьому шляху від вузла — джерела до вузла — одержувачу
незалежно від розташування цих вузлів. 

Сьогодні випускається більше 50-ти різних продуктів (програм-
них та програмно-апаратних комплексів), кожен з яких може міс-
тити в собі кілька функціональних модулів. Для індивідуальних
користувачів пропонується ряд продуктів, що дозволяють забезпе-
чувати захист персональних мобільних або домашніх комп’ютерів. 

Всі продукти розбиті на три продуктових лінійки: ViPNet CUS-
TOM, ViPNetBox, ViPNetBoxLite. 

ViPNet CUSTOM дозволяє організовувати захист інформації
в крупних мережах (від декількох десятків до десятків тисяч мере-
жевих вузлів — робочих станцій, серверів і мобільних комп’ютерів)
і націлений на вирішення двох важливих завдань інформаційної
безпеки: створення захищеної, довіреної середовища передачі
інформації обмеженого доступу з використанням публічних та
виділених каналів зв’язку та розгортання інфраструктури відкритих
ключів (PKI) з метою використання механізмів електронно-циф-
рового підпису в прикладному програмному забезпеченні замовни-
ка (системах документообігу та діловодства, електронною поштою,
банківському програмному забезпеченні, електронних торгових
майданчиках і вітринах), з підтримкою можливості взаємодії з PKI-
продуктами інших вітчизняних виробників

Продукти лінійки Box являють собою сертифіковані засоби для
захисту локальних і розподілених мереж і конфіденційної інформа-
ції та в чому є аналогом продуктової лінійки замовлення. При
цьому функціональність продуктів даної лінійки істотно полегше-
на, що робить їх експлуатацію значно більш зручною й легкою при
використанні в невеликих мережах. Крім того, ця лінійка доповне-
на також продуктами, орієнтованими на індивідуальне викорис-
тання і роботу на персональному комп’ютері. 

Продукти цієї лінійки оптимальні для використання в невели-
ких і середніх організаціях, при вирішенні окремих завдань по
захисту корпоративної інформації, а також для індивідуальних
користувачів, зацікавлених в надійних засобах захисту інформації. 
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Зручність і простота використання, полегшена функціональ-
ність — всі ці напрямки отримали свій розвиток в лінійці BoxLite.
Продукти цієї лінійки орієнтовані в основному на індивідуальне
використання і вирішення окремих завдань із захисту інформації.
Продукти лінійки BoxLite поєднують в собі як зручність і простоту
використання, так і надійність сучасних технологій захисту інфор-
мації і орієнтовані в основному на вирішення завдань індивідуаль-
ного користувача і малого бізнесу. Деякі з продуктів лінійки BoxLite
є безкоштовними або умовно безкоштовними (генератор паролів,
DISCguise) і доступні для вільного скачування. 

Все це різноманіття продуктів покликане задовольнити най-
ширші запити, пов’язані з завданнями організації захищених вірту-
альних приватних мереж та інфраструктури відкритих ключів. 

Р2Р-МЕРЕЖІ

Халаїм М. І. 
V курс, група ПА-51, 

спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем». 
Науковий керівник: Забара С. С., д. т. н., професор

В основі технології лежить принип децентралізації: всі вузли 
в мережі Р2Р рівномірні, що забезпечує такі переваги технології
Р2Р перед клієн-серверним підходом, як відмовою при втраті зв’яз-
ку з деякими вузлами мережі, збільшення швидкості отриманих
даних за рахунок копіювання одночасно з кількома джерелами,
можливість розділення ресурсів без «прив’язки» до конкретних ІР-
адрес, велика потужність мережі в цілому і т. д. 

По деяким даним в теперішній час в Інтернеті більше половини
всього трафіку приходиться на трафік, файлозмінних Р2Р- мереж, а
розміри самих великих із них перевалили за позначку в мільйон
одночасно працюючих вузлів, розділяючи петабайти (1015 байт)
інформації. Загальна кількість зареєстрованих учасників файл
обмінних мереж Р2Р всьому світі складає порядку 100 млн. 

Але Р2Р мережі використовується зараз в основному для розді-
лення файлів, існує ще багато других областей, де дана технологія
теж успішно пристосовується. Це телебачення і аудіо трансляція,
паралельне програмування, розподілення кешування ресурсів для
розгрузки серверів, розсилка повідомлень і статей, підтримка сис-
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теми доменних імен, індексування розподілення ресурсів і їх
пошук, резервне копіювання створення стійких роз приділень бази
даних, обмін існування, створення систем, стійких до штурму типу
«відмова в обслуговуванні» розподілення програмних модулів. Має
велике число клієнтських приграм для роботи з Р2Р-мережами, як
комерційних так і й відкритим кодом. Постійно іде робота удоско-
налення протоколів і збільшення функціональності систем (і/або)
виходячи з того, недалекий той час, коли клієнтське ПЗ для Р2Р
буде інтегровано з операційними системами. Так, вже зараз великі
компанії проявляють інтерес до Р2Р-наприклад, компанія Sun роз-
робляє протокол для доступу до основних Р2Р-мереж, з кишенько-
вих комп’ютерів і смартфонів, а компанія Microsoft створила свої
реалізації Р2Р- протоколів Scribe і Pastry. 

Визначення
Технологія Р2Р визначає побудову мережі розподілення рівно-

мірних вузлів, по принципу децентралізації. Ця ідея являється аль-
тернативною принципу клієн-сервер. В існуючих сьогодні файл об -
мін них Р2Р мережах спочатку був використаний змішаний підхід —
з наявністю виділених вузлів, або серверів. Але в останні декілька
років в усіх великих мережах реалізована підтримка протоколів,
забезпечуючи повністю автономне функціонування мережі без сер-
верів, в тому числі в чистому вигляді Р2Р підходів. 

Мережа Р2Р це велика кількість вузлів (комп’ютерів, смартфо-
нів, і т. д.), об’єднаних в єдину систему взаємодіючими по засобами
протоколу Р2Р, який забезпечує можливість створення і функціо-
нування мережі рівноправних вузлів. 

Протоколом чи набором протоколів визначається логічна топо-
логія мережі, механізм підключення до неї і відключення від неї вуз-
лів, а також алгоритм взаємодії останніх. Рішення таких задач, як
корекція помилок регламентування форматів сповіщення, службо-
вих запитів і відгуків, маршрутизація в умовах постійного підклю-
чення і відключення вузлів, також визначається протоколом Р2Р. 

В моделі стеку мережевих протоколів ТСР/ІР протоколи Р2Р
відносяться до прикладного рівня. Таким чином, Р2Р мережа явля-
ється накладеною (overlay), функціонуючою поверх Інтернету і
використовуючи існуючих транспортних протоколів ТСР або UPD. 

Клієнтська програма Р2Р або просто «клієнт» програма, яка
забезпечує функціонування вузла, вона сама є реалізацією лежачо-
го в основі мережі Р2Р протоколу. Клієнт може давати запит серве-
ру чи виділення вузла, отримувати відповідь з інформації про

Секція 15 Інформатика 

284



запрошені файли, в вузлах, на яких ці файли знаходяться і далі вже
працювати на пряму з вказаними вузлами. Останні реалізації клієн-
тів опре ділені можливості обміну службовою інформацією, побу-
дова запитів і пошуку ресурсів по всій мережі без участі серверу. 

ID вузла — унікальний ідентифікатор вузла, обчислюється
з допомогою хеш — функції з ІР адреси і додаткової інформації (імені
комп’ютера) МАС-адреса мережевої карти і т. д. ) і присвоєння при
реєстрації вузла в мережі Р2Р. ID, aбо ключ, ресурсу — унікальний
ідентифікатор файлу або іншого другого ресурсу — обчислюється за
допомогою хеш — функції з імені файлу і його змісту. Протоколами
забезпечується рівномірне поділення ключів ресурсів разом з іденти-
фікаторами вузлів, опублікований даний ресурс, по всім зареєстрова-
ним в мережі вузлам ( чи по — деяким виділеними вузлами, або сер-
верам). Рішення пошуку (lookup) ресурсу зводиться до знаходження
ID ресурсу вузлів, на яких зберігається ключ ресурсу. 

IDEF-МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВА

Храмов А. В. 
ІІІ курс, група 3-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Кожне підприємство хотіло б мати таку інформаційно-моде-
люючу систему, що дозволить удосконалити багато внутрішніх про-
цесів, знизити собівартість продукції, виробляти її швидше і більш
високої якості, й, крім того, розкрити нові резерви та забезпечити
підприємству стійку позицію в ринковій конкуренції. Однак сама
по собі система такого роду не може служити панацеєю абсолютно
від усіх проблем, вона лише може забезпечити виконання визначе-
них функцій. Тому технологія документування діяльності підпри-
ємства повинна мати ясний та зрозумілий формат, який дозволить
виділяти важливу інформацію і опускати несуттєві для розуміння
загальної картини дії. 

Методологія функціонального моделювання IDEF дозволяє ви -
ділити і формувати інформацію про діяльність організації, як за допо-
могою свого синтаксису, так і за допомогою чітких формалізованих
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правил їх побудови. Дану модель можна вважати особливою
мовою, яка містить досить чітко визначений формат уявлення, що
дозволяє описувати систему в цілому, безліч взаємозалежних дій та
функцій. Саме тому використання методології IDEF дасть можли-
вість формалізувати бізнес-процеси, аналізувати їх, виявляти вузь-
кі місця й проводити їх реінжиніринг, а достатня точність і деталі-
зація дозволяють використовувати їх в якості інформаційної бази
в процесі управління підприємством та прогнозування основних
показників його соціально-економічного розвитку. 

Серед стандартів сімейства IDEF необхідно виділити наступні. 
IDEF0 — методологія функціонального моделювання. За допо-

могою наглядного графічного мови IDEF0 досліджувана система
постає перед розробниками і аналітиками у вигляді набору взаємо-
залежних функцій (функціональних блоків — у термінах IDEF0);

IDEF 3 — методологія документування процесів, що відбу-
ваються в системі, яка використовується, наприклад, при дослід-
женні технологічних процесів в організації. За допомогою IDEF3
описуються сценарій та послідовність операцій для кожного проце-
су. IDEF3 має прямий взаємозв’язок з методологією IDEF0. Кожна
функція (функціональний блок) може бути представлена у вигляді
окремого процесу засобами IDEF3. 

В IDEF0 кожна організація представляється як система, в рам-
ках якої виконується сукупність взаємодіючих робіт і функцій.
Варто розглянути процес побудови моделі, що починається з будів-
ництва початкової моделі, яка відображає існуючу організацію
робіт на підприємстві «AS-IS» (як є). Вона дає можливість проана-
лізувати, «що ми робимо сьогодні» перш ніж приступати до змін,
тобто визначити «що ми будемо робити завтра». Аналіз функціону-
вання моделі дозволяє зрозуміти, де є найбільш слабкі місця,
і в чому полягатимуть переваги бізнес-процесів з урахуванням вне-
сених змін, наскільки глибоким змінам повинна бути піддана
існуюча система управління через адаптивно-організаційний меха-
нізм. Деталізація бізнес-процесів дозволяє виявити недоліки навіть
там, де на перший погляд здається, процес протікає нормально і не
вимагає ніяких змін. 

Функціональні моделі IDEF0 можуть використовуватися не тіль-
ки при реінжинірингу бізнес-процесів, але також при аналізі витрат
на виробництво продукції, заснованому на співвіднесенні загальних
витрат на виробництво з витратами на матеріали, машини, механіз-
ми і так далі при виконанні відповідних технологічних операцій. 
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Стандарти IDFF0, DFD та IDEF3, використовувані при моде-
люванні бізнес-процесів, повинні підтримуватися відповідними
програмними засобами. В процесі реінжинірингу бізнес-процесів
задача вибору методів і програмних засобів опису бізнес-процесів
нерозривно пов’язана з вибором інструментарію, що підтримує
процес моделювання і дозволяє структурно представляти інформа-
цію про процес, а потім аналізувати її з різних точок зору, оптимі-
зувати по одному чи сукупності критеріїв. 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Черняхович В. В. 
асистент ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»

Інклюзивне навчання — це комплексний процес забезпечення
рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми
потребами шляхом організації їх навчання у навчальних закладах
на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчан-
ня, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізна-
вальної діяльності таких людей. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології сприяють підви-
щенню ефективності освітнього процесу, надають йому принципово
нових якостей. В період інформатизації освіти в Україні змінюється
сама її парадигма. Перевага надається методам активного пізнання,
самоосвіті і дистанційним навчальним програмам. Розвиток Інтернет
та web-технологій, підвищення потреби у якісних навчальних послугах
призвели до стрімкого розвитку дистанційного навчання. Система
дистанційного навчання має ряд переваг і значно розширює коло
потенційних студентів. Особливого значення ця технологія набуває у
процесі побудови навколо особи з інвалідністю спеціального багаторів-
невого освітньо-реабілітаційного простору. Адже вона відповідає таким
принципам сучасної освіти як «освіта для кожного», «всіляке сприян-
ня особливим освітнім потребам людини», «освіта через все життя». 

Спектр можливостей дистанційної Інтернет-освіти доволі
широкий: можна оволодівати курсом навчання, знаходячись
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вдома; займатися у зручний час; самостійно опрацьовувати елек-
тронні матеріали; отримувати консультації спеціалістів; підвищува-
ти творчий та інтелектуальний потенціал. Тому, на нашу думку,
люди з обмеженнями життєдіяльності повинні мати надійну мож-
ливість одержувати освіту за дистанційною формою навчання.
Більшість осіб з інвалідністю через фізичні бар’єри не можуть здо-
бувати освіти за стаціонарною формою навчання. Проте, маючи
вдома комп’ютер і підключення до мережі Інтернет, люди з обме-
женнями життєдіяльності можуть отримати освіту дистанційно. 

Включення дистанційної технології навчання у корекційно-
реабілітаційну роботу доцільно здійснювати відповідно до рівнів
навчально-реабілітаційного простору диференційовано до нозоло-
гічних потреб та особливостей дітей і дорослих з інвалідністю. Ця
робота, зокрема, містить такі складові, як створення дистанційних
курсів для вивчення комп’ютерної грамотності дітьми з особливос-
тями психофізичного розвитку, розробка спеціальної методики
навчання роботі у всесвітній мережі Інтернет, розроблення дистан-
ційних курсів освоєння дисциплін старшої школи, професійно-
технічних училищ та вищих навчальних закладів. 

На відміну від реальної аудиторної роботи дистанційне навчан-
ня дозволяє опрацьовувати матеріали курсів у зручному для слуха-
ча темпі, відтворити текст повторно, акцентувати увагу на важливі
фрагменти. Це є важливим аспектом для навчання людей з пору-
шеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, оскільки вони
мають можливість опрацьовувати навчальний матеріал в такому
режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Застосування
технічних засобів освіти може покращити сприйняття матеріалу.
Навчання дистанційно передбачає активне спілкування між викла-
дачем і студентом за допомогою сучасних Інтернет-технологій та
мультимедіа. Самодисципліна, регулярні заняття, послідовне вико-
нання контрольно-діагностичних завдань, а також підтримка у всіх
питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне
засвоєння знань. 

Разом з цим, варто пам’ятати, що впровадження ІКТ в інклю-
зивну освіту не вирішить усіх проблем. Наступний важливий
крок — це готовність педагогічних працівників до розробки іннова-
ційних методів навчання або до оновлення існуючих підходів для
реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ. 
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ВИВЧЕННЯ МЕТОДУ ДИСКРЕТНОГО РАХУНКУ 
НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНОГО ЧАСТОТОМІРА 

Щеглов Д. О. 
ІІ курс, група 2-КІ, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»,

Новокаховський гуманітарний інститут
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Частота (період) є одним з найважливіших параметрів напруги
чи струму, що періодично змінюються (у загальному випадку сиг-
налу). Вона характеризує число повторюваних циклів сигналу в
одиниці часу і може бути визначена як величина, зворотна трива-
лості періоду повторення сигналу f = 1/T. Одиницею частоти слу-
жить герц (Гц). Вона відповідає частоті такого сигналу, у якого
період повторення дорівнює одній секунді. 

В даний час широко використовують осцилографічні методи
виміру частоти і метод дискретного рахунка. Метод дискретного
рахунка широко використовується в цифрових вимірювальних
приладах частоти, часу, напруги й ін. 

Прилади, створені на основі методу виміру частоти дискретним
способом, називають електронно-рахунковими частотомірами.
Результат виміру з’являється на табло передньої панелі у виді світ-
них цифр, і тому такі прилади часто називають цифровими частото-
мірами. При цьому одна з двох інших величин — вимірювана, неві-
дома. Цифрові частотоміри, що використовують метод дискретного
рахунку, в першу чергу виконують вимір частоти періодичних коли-
вань, також інтервалів часу між характерними миттєвими значення-
ми повторюваних сигналів. Крім того, вони дозволяють вимірювати
відношення двох порівнюваних частот, можуть виконувати роль
лічильників імпульсів, застосовуватися як дільники частоти, служи-
ти джерелом напруг високостабільної частоти. 

Порядок виконання дослідження передбачає наступне.
Складаємо у програмі Electronіcs Workbench схему виміру частоти
синусоїдального сигналу методом дискретного рахунку (рекомен-
дується використовувати як шаблон файл freqcntr. ewb зі схемного
каталогу програми Electronіcs Workbench). 

Встановлюємо довільне значення частоти джерела синусоїдаль-
ної напруги в межах 8…15 Гц. Запускаємо роботу схеми і включає-
мо живлення кварцового генератора за допомогою перемикача
«Run». Змінюємо обмірюване значення частоти сигналу за показ-
никами блоку індикаторів. 
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Знімаємо осцилограму напруги на входах селектора (рис. 1). По
осцилограмі визнаємо: інтервал часу виміру Тсч; число імпульсів N
за один інтервал виміру; період вимірюваних імпульсів ТХ. 

В результаті комп’ютерного дослідження методу дискретного
рахунка закладено визначення (підрахунок) числа циклів періодич-
ного сигналу протягом деякого рахункового встановлюваного
інтервалу часу. Цей метод дозволяє вирішити і зворотну задачу,
тобто вимір часових інтервалів шляхом визначення числа спеціаль-
но сформованих рахункових імпульсів на вимірюваному інтервалі
часу. 

Рис. 1. Осцилограма виміру параметрів сигналу
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СЕКЦІЯ 16

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Підсекція
Новітні технології оздоровчих 

і функціональних продуктів харчування

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
МІКРОНУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Андрійчук І.
студент 6 курсу, групи ТХ-61М, 

спеціальності «Технологія харчування»
Любенок О. Б. 

асистент кафедри технології харчування
Науковий керівник: Калакура М. М. 

Борошняні кондитерські вироби не є продуктом першої необ-
хідності і не входять до складу «продуктового кошику», але завдяки
споживчій привабливості користуються високим покупним попи-
том у населення, особливо у молодіжній та дитячій групах. У зв’яз-
ку з низькою харчовою цінністю кондитерські вироби потребують
суттєвого корегування їх хімічного складу у напрямку збільшення
вмісту незамінних мікронутрієнтів. 

Для розширення асортименту, збагачення на корисні речовини,
та з метою підвищення конкурентоздатності продуктів харчування
багато підприємств харчової промисловості йдуть по шляху вико-
ристання нових нетрадиційних сировинних джерел. Виробництво
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таких продуктів не тільки піднімає рейтинг підприємства в умовах
ринкової економіки, але і збільшує забезпечення населення необ-
хідними нутрієнтами. 

Аналіз літературних джерел (БКВ) щодо збагачення борошня-
них кондитерських виробів на функціональні інгредієнти дозволяє
відокремити наступні напрямки (рисунок). 

З представленої схеми видно, що перспективним є збагаченням
БКВ комплексними поліфункціональними добавками рослинного
походження, що дозволить не лише збільшити в БКВ вміст вітамі-
нів, мінеральних речовин і харчових волокон, а й знизити їх кало-
рійність. 

В технології борошняних кондитерських виробів перспективно
використовувати також нетрадиційні види збагачувачів з місцевої
сировини, що дозволяє раціонально використовувати природні
сировинні ресурси. 

Таким чином, при розробці рецептур і технологій борошняних
кондитерських виробів необхідно широко використовувати тради-
ційну і нетрадиційну сировину, яка могла б компенсувати дефіцит
незамінних речовин і збагачувати раціон біологічно активними
компонентами. 

Напрями збагачення борошняних кондитерських виробів на функціональні речовини
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
НОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СИРОВИНИ

Желнінський Д. С.
VI курс, група ТХ-61/15М, 

спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут

Науковий керівник: Бублик Г. А., к. т. н., доцент

Відвальні шлаки та інші відходи виробництва, технологія пере-
робки яких ще не розроблена, складуються і зберігаються до появи
нової (раціональної) технології переробки відходів. Утилізація та
ліквідація промислових відходів проводиться методами обробки
твердих відходів, знешкодження та захоронення радіоактивних від-
ходів, утилізація та ліквідація осадів стічних вод. Основні заходи по
захисту навколишнього середовища. 

Безвідходна технологія є найбільш активною формою захисту
навколишнього середовища від шкідливого впливу викидів про-
мислових підприємств. Під поняттям «безвідходна технологія» слід
розуміти комплекс заходів у технологічних процесах від обробки
сировини до використання готової продукції, в результаті чого ско-
рочується до мінімуму кількість шкідливих викидів і зменшується
вплив відходів на навколишнє середовище до прийнятного рівня. 
У цей комплекс заходів входять:

1) створення та впровадження нових процесів отримання про-
дукції з утворенням найменшої кількості відходів;

2) розробка різних типів безстічних технологічних систем
і водооборотних циклів на базі способів очищення стічних вод;

3) розробка систем переробки відходів виробництва у вторинні
матеріальні ресурси;

4) створення територіально-промислових комплексів, що
мають замкнуту структуру матеріальних потоків сировини і відходів
всередині комплексу. 

В даний час досягнуті успіхи в галузі створення і впроваджен-
ня безвідходної технології у ряді галузей промисловості, однак
повний переклад народного господарства на безвідходну техноло-
гію потребують вирішення великого комплексу вельми складних
технологічних, конструкторських та організаційних завдань,
заснованих на використанні новітніх науково-технічних досяг-
нень. 



294

Секція 16 Сучасні інженерні технології: 

Принципи розробки безвідходних технологічних процесів 
обробки сировини

Відповідно до чинного в Україні законодавства підприємства,
що порушують санітарні та екологічні норми, які не мають права
на існування і мають бути реконструйовані або закриті, тобто всі
сучасні підприємства повинні бути маловідходними і безвідход-
ними. 

Однак виникає питання, яка допустима частина сировини та
матеріалів при маловідходному виробництві може направлятися на
тривале зберігання або поховання? Так, у кольоровій металургії
широко використовується коефіцієнт комплексності, що визнача-
ється часткою корисних речовини (у%), видобутих з сировини, що
переробляється по відношенню до всієї кількості. У ряді випадків
він вже перевищує 80%. 

Оцінка ступеня забруднення навколишнього середовища 
підприємства ресторанного господарства

Харчова та переробна промисловість, як і багато інших галузей
народного господарства, є джерелом негативного впливу на навко-
лишнє середовище. Широка номенклатура різних видів сировини
та готової продукції, що випускається, разом з різноманіттям та
різним рівнем екологічної безпеки промислових технологій визна-
чає значні відмінності у кількості та забрудненості виробничих від-
ходів. 

Виробництво харчових продуктів супроводжується утворен-
ням рідких, газоподібних та твердих відходів, що забруднюють
гідросферу, атмосферу та ґрунти. Але основною проблемою еко-
логії харчових виробництв є проблема води. Більшість цієї води 
у вигляді забруднених стоків виводиться із процесу та надходить 
у навколишнє середовище. Крім того під ці споруди необхідно
відводити значні площі земельних угідь сільськогосподарського
призначення. Найбільший негативний вплив на довкілля мають
м’ясна, цукрова, спиртова та дріжджова галузі харчової промисло-
вості. 



295

пошук та перспективи Секція 16

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КУЛІНАРНИХ
ВИРОБІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Завадинська О. Ю.
к. т. н., доцент

Любенок О. Б. 
асист. кафедри технології харчування 

На сьогоднішній день широкого розповсюдження набуло
виникнення дефіцитних станів, викликаних нестачею у раціоні
харчування населення України певних нутрієнтів. Проблема погір-
шується через складні екологічні умови, підвищення споживання
рафінованих продуктів харчування, використання сировини 
з низькою біологічною та харчовою цінністю. Тому усе більшого
значення набуває розробка технологій оздоровчих продуктів харчу-
вання із заданою біологічною та харчовою цінністю. Борошняні
кулінарні вироби вироби через свою високу популярність серед
населення можуть допомогти у вирішенні проблеми здорового хар-
чування. 

На теперішній час в технології борошняних кулінарних виробів
з метою підвищення їхньої біологічної та харчової цінності широко
використовують соєві продукти, продукти переробки морських
водоростей (карагінан, цистозіра) тощо. Білки сої відрізняються
кращою збалансованістю амінокислотного складу у порівнянні з
білками злакових. Кількість вуглеводів у сої складає біля 35 %, що
представлені розчинними олігоцукрами. Соєві боби забезпечують
організм людиним вітамінами А, С, Е та ін. З них отримують чис-
ленні дієтичні добавки. 

Одним з доступних джерел органічного йоду є морські водорос-
ті, зокрема цистозіра. Водорость містить 7,9% білка, 0,8% жиру.
Загальний вміст вуглеводів досягає 75% на сухий залишок, з них
кількість альгінової кислоти складає 43%, маніту — до 25%. У ній
міститься понад 28 макро- і мікроелементів, токофероли, вітаміни
групи В, каротиноїди, ніацин та інші. До складу вуглеводів цистозі-
ри входять також полісахарид фукоїдан, вміст якого досягає 20%; 
у складі фукоїдану до 60% фруктози, решта частини — уронові кис-
лоти, галактоза, ксилоза. Серед амінокислот домінують йод -
вмісні — моно- і дийодтирозин, дийодтиронін, тироксин. Загаль -
ний вміст йоду у водорості складає 75 міліграм на 100 г сухої
речовини. 
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Серед ліпідів цистозіри біля 70% складають тригліцериди жир-
них кислот. Цистозіра є важливим джерелом незамінних біологічно
активних жирних кислот (линолевої, альфа-линолевої, арахідоно-
вої, ейкозапентаєнової). Водорость також багата на вітаміни; вміст
тіаміну в ній складає 0,27 мг%, рибофлавіну — 0,37 мг%, ніацину —
4,4 мг% на суху речовину; токоферолів — до 65 мг%, вітаміну С —
31. 54 мг% від сирої маси. 

Використання добавки білково-жирової ЕСО «Супер» дозволяє
оптимізувати хімічний склад продуктів за вмістом мінеральних
речовин: кальцію, заліза, магнію, селену), вітамінів, незамінних
амінокислот, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон.
Висока харчова цінність добавки білково-жирової ЕСО «Супер»,
визначається спеціальною термічною (інфрачервоною) обробкою,
що забезпечує руйнування антипоживних речовин, таких як: інгібі-
тор трипсин, гемаглютини, фітоестрогени, алергени, олігоцукри,
сапоніни, фітинову кислоту, ліпоксигеназу. 

Одним з продуктів переробки морських водоростей є карагінан,
який характеризується високими функціонально-технологічними
властивостями. Завдяки ним карагінан знаходить широке застосу-
вання в харчових виробництвах, зокрема він сприяє стабілізації
емульсійних харчових систем; покращує властивості тіста з борошна
з низьким вмістом клейковини і т. д. Основною метою наших до слі -
джень є — визначення застосування карагінану, цистозіри і добав-
ки білково-жирової ЕСО «Супер» у технології прісного тіста —
напівфабрикату борошняних кулінарних виробів — пельменів,
вареників з різними фаршами. 

Проведений аналіз хімічного складу розроблених борошняних
кулінарних виробів свідчить про збільшення вмісту білка, полі
ненасичених жирних кислот, харчових волокон, золи, і зниження
вмісту простих вуглеводів. Покращився мінеральний склад за раху-
нок підвищення вмісту кальцію, магнію йоду, заліза. Значно зріс
вміст вітамінів групи В. 

Отже, виробництво борошняних кулінарних виробів підвище-
ної біологічної та харчової цінності є перспективним у оздоровчо-
му харчуванні. 
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МОДЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
У CARRY-OUT RESTAURANT

Калита Н. В.
Коваленко В. В. 

V курс, група ТХ-51/14с, 
спеціальність «Технологія харчування»,

Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор, 

Для сучасних закладів ресторанного господарства важливим є
забезпечення належного рівня сервісу, послуг під час обслуговуван-
ня споживачів, оскільки сьогодні така проблема є актуальною для
багатьох сервісних організацій. Це пов’язано з тим, що у галузі від-
буваються значні зміни: розвиваються сучасні форми обслугову-
вання, стають популярними європейські стандарти й технології,
зростають вимоги до рівня сервісу обслуговування споживачів 
у ресторанах, барах, кафе. 

Не так давно питання про винесення їжі з собою, могли поста-
вити хіба що тільки в недорогому fast-food ресторані. Але час йде 
і послуга з продажу «продукції на винос», стала користуватися все
більшим попитом, а раз є попит, то має бути і пропозиція. У зв’яз-
ку з цим багато ресторанів вводять нову технологію обслуговування
«страви на винос». 

Відповідно метою нашої роботи стало дослідження модерних
технологій обслуговування у carry-out restaurant (продукція на
винос). З урахуванням актуальності проблеми, нами здійснено ана-
ліз раціональної організації обслуговування з метою забезпечення
якості та відповідного рівня сервісу. 

Оцінюючи попит на послуги ми відмітили, що при наявності
послуги доставки продукції, кількість споживачів збільшується
удвічі. Послуга надається у двох видах це доставка кур’єром
закладу або винос продукції споживачем. Будь-який ресторан,
при цьому, надає можливість доставки всіх cтрав, які знаходяться
в його меню, що дозволяє споживачу відчути себе, як у ре сторані.
Також можна скористатися послугою попереднього замовлення. 

Раціонально використовуючи наявні ресурси і надаючи послугу
продажу продукції на винос підприємство не несе великих початко-
вих витрат. Продукцію можна упаковувати в звичайні бокси та
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пакети. На упаковку можна нанести фірмовий логотип ресторану
та номер телефону. Це принесе відразу кілька вигод. По-перше,
підвищиться довіра до продукції з боку споживача. По-друге, роз-
міщений логотип, показує, що заклад відповідає за якість продава-
них страв. А по-третє, фірмова упаковка є гарною рекламою ресто-
рану, а номер телефону допоможе замовити страви заздалегідь і цим
самим зберегти свій час. 

Саме винос продукції з ресторану має ще одну неоціненну пере-
вагу — економічну вигоду. На будь-яку страву, яку відвідувачі
будуть замовляти на винос, існує знижка (встановлює ЗРГ), без-
коштовно до замовлення додаються: серветки, зубочистки, жуваль-
на гумка і навіть одноразовий посуд. Але варто відзначити, що
якість страв завжди залишається незмінно на високому рівні, вона
завжди не тільки прекрасно виглядає, але ще і готується тільки
з найсвіжіших якісних продуктів. 

Також, відмінною ідеєю, може стати установка в ресторані, так
званих інфо-кіосків. Таке рішення, дозволяє заощадити, як влас-
ний час, так і час відвідувачів. Подібний інфо-кіоск, дозволяє отри-
мувати всю необхідну інформацію, без питань до персоналу вашо-
го закладу. 

Аналізуючи новітні ідеї, бачимо, що підвищення рівня якості
модерних технологій обслуговування зумовлює поліпшення
загального рівня якості сервісу ресторану, порівняно з іншими
однотипними закладами, виражає індивідуальність та ідейну ціліс-
ність образу закладу. Успішне вирішення таких завдань — забезпе-
чує конкурентоспроможність закладу. 

Запропоновані модерні системи обслуговування в carry-out res-
taurant орієнтовані на сучасні умови діяльності закладів, що дають
можливість задовольнити потреби різних контингентів споживачів
та моделювати оптимальні варіанти просторової структури органі-
заційно-обслуговуючої системи за різними методами обслугову-
вання. 
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РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНО-РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Рафальська Л. О. 
III курс, група ТХ-31, 

спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Хлопяк О. К.
ст. викладач, науковий керівник

Світовий досвід свідчить, що якісне природне харчування —
основа здоров’я людини. Харчування — це одна з основних життє-
во необхідних умов її існування. 

Їжа є джерелом енергії. Харчування впливає на стан здоров’я,
працездатність, настрій та тривалість життя. Якість, кількість,
асортимент споживаних харчових продуктів, своєчасність і регу-
лярність приймання їжі мають важливе значення для життєдіяль-
ності організму. 

Організм людини незалежно від того, працює вона, відпочи-
ває чи спить, потребує поповнення витрачуваної енергії.
Несвоєчасне й надмірне вживання їжі нераціонального складу
спричиняє порушення обміну речовин в організмі, результатом
чого є виснаження, ожиріння і навіть тяжкі захворювання, що
скорочують життя. 

Важливо працювати над розширенням асортименту продукції
корисної для здоров’я. Стимулом для нашого дослідження було
бажання розширити асортимент продукції з використанням рос-
линної сировини та створення продукції, яка б задовольнила
потреби людей в здоровому харчуванні, в тому числі людей з особ-
ливими потребами. 

Створення нових видів продукції, розширення її асортименту є
пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи в галузі харчу-
вання. Предметом дослідження ми обрали перші страви. Тому що
розвитку продукції цієї групи на сучасному етапі приділяється
недостатньо уваги. 

Метою роботи було розширення асортименту продукції оздо-
ровчого призначення за рахунок використання натурально-рос-
линної сировини у складі гарнірів з борошна до перших страв на
молочній основі. Для дослідів були обрані буряк та льон. 
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Додавання цих компонентів збагачує продукцію додатковими
поживними речовинами, позитивно впливає на якісні показники
продукції. 

Буряк посідає третє місце за харчової цінністю (після капусти
та моркви). В їжу вживають коренеплоди, листя і черешки моло-
дих рослин. Коренеплоди містять цукри, білки, значну кількість
клітковини та пектинових речовин, фолієву, пантотенову, орга-
нічні кислоти, вітаміни Р, С, В1, В2, Е, різноманітні мінеральні
солі. За вмістом йоду, магнію буряк посідає перше місце серед
овочів. Магній разом з іншими мікроелементами (К, Ca тощо)
позитивно впливає на діяльність серцево-судинної системи, на
зміцнення кровоносних судин, понижує рівень холестерину в
крові, нормалізує тиск, впливає на роботу щитовидної залози.
Буряк запобігає анемії, поліпшує жировий обмін, роботу печінки
та кишечнику. 

Льон — унікальна рослина за своїми корисними властивостями.
Насіння льону широко використовують в народній медицині як
панацею від багатьох хвороб та захворювань. Його використовують
в хлібобулочних виробах, дитячому та дієтичному харчуванні. Льон
містить втричі більше цінних поліненасичених жирних кислот
омега-3, омега-6, омега-9, ніж у риб’ячому жирі, які запобігають
захворюванню атеросклерозом. Білок льону легко засвоюється
організмом. Високий вміст клітковини попереджує захворювання
на рак. Льон має обволікаючу та антибактеріальну дію при виразці
шлунку та гастриті, нормалізує гормональний збій, підтримує іму-
нітет. 

Буряк та льон мають невисоку собівартість, також ці продук-
ти не є алергенами. Добре поєднуються з різними видами сиро-
вини як тваринного, так і рослинного походження. Вони пози-
тивно впливають на здоров’я, в тому числі людей з особливими
потребами. 

Використовуючи буряк та льон, ми отримали продукцію з по -
кращеними органолептичними властивостями, оригінальним зов-
нішнім виглядом та таку, яка містить достатньо багато біологічно
активних речовин. Така продукція може бути активно використана
в оздоровчому, дієтичному, дитячому харчуванні. 
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Самкова Н. М.
студентка 5 курсу, групи ТХ-51С, 

Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Калакура М. М.
професор, к. т. н.

У ресторанному господарстві широко використовуються інно-
ваційні технології, які характеризуються як виробничі (виробниц-
тво продукції харчування) і невиробничі (надання послуг з органі-
зації харчування та із супутніх до них послуг). 

До інноваційних технологій можна віднести організацію спе-
ціалізованих бенкетів. Нами проаналізовано особливості проведен-
ня різних видів бенкетів та прийомів. Бенкети можна організовува-
ти з різних приводів, які обумовлюють час проведення, тривалість,
особливості меню та наявність аперитиву. 

Початок спеціалізованого неофіційного та офіційного бенкету
не обмежується, тривалість його від двох до восьми годин. У меню
спеціалізованих бенкетів передбачається такий асортимент страв,
напоїв, який враховує саму подію, національні традиції та особли-
вості обслуговування. З нагоди різноманітних родинних свят, уро-
чистих подій, інших зібрань, корпоративних заходівпроводятьсяс-
пеціалізовані банкети (чай, кава). 

Спеціалізований бенкет кавовий стіл включає в менюсаварени,
торти, пироги, сандвичі, холодні закуски. З напоїв можуть бути
передбачені такі: аперитиви (тонік, херес), до їжі портвейн або
токейське, до кави: червоне вино, коньяк, віскі тощо. 

Основними напоями є кава або кавові напої. Їх можна презен-
тувати, тобто дати характеристику степені поживності, особливості
подачі. 

Основний показник якості кави — її аромат (смажених кавових
зерен) і властивий напою смак. Обидва ці показники в правильно
приготовленій каві повинні бути добре виражені. Тривале кип’ятін-
ня або багаторазове розігрівання в кілька разів зменшує вміст 
у напої летких речовин, водночас змінюється співвідношення між
окремими їхніми компонентами. Все це істотно погіршує аромат
напою. У кави не має бути гущі. Подають каву у кавовій чашці,
склянках, келихах або фужерах. 
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На спеціалізованому банкеті можна презентувати такі кавові
напої:

– GranitadeCaffe — холодний еспресо, подається з льодом; 
– Айріш — каву з алкоголем і й збитими густими вершками.

Подається у спеціальних айріш-келихах.
– Капучино — кава з збитим в гарячу піну молоком і пишною

шовковистою молочно-кавової піною («капюшоном»). 
– Кава по-віденськи — еспресо зі збитими вершками, посипа-

ний зверху спеціями (ваніллю, корицею, мускатним горіхом,
апельсиновою цедрою за смаком) і тертим шоколадом. 

– Латте — кавовий коктейль, що складається з однієї частини
еспрессо і двох частин прогрітого молока з піною. Подають каву-
лате в айріш-келиху або у високому келиху з трубочкою. Для аро-
мату при приготуванні гарячого і холодного латте додають різнома-
нітні фруктові сиропи, які підвищують біологічну цінність напою. 

– Еспресо (espresso) — міцна чорна кава, зварена за допомогою
кавомашини. Ідеальний еспресо має однорідну, рівну, щільну золо-
тисто-горіхову пінку (крему). Товщина крему повинна бути не
менше 2 мм Подають еспресо протягом перших півтора хвилин
після приготування, п’ють швидко, кількома ковтками, смакуючи
пінку, іноді посипану цукровою пудрою. Також можна перед вжи-
ванням перемішати пінку з рештою кави, так як смак сконцентро-
ваний в ній. 

Крім перелічених видів кави, на підприємствах ресторанного
господарства готують кавові напої. Це порошкоподібна суміш
обсмажених і розмелених хлібних злаків, цикорію, жолудів, нату-
ральної кави й інших продуктів. Кавові напої можуть містити один
або декілька видів сировини. 

При презентації кави чи кавового напою демонструють ті кон-
дитерські чи десертні вироби, з якими бажано подавати. Вони
мають певне функціональне призначення, виготовляються за
новітніми технологіями, і споживча цінність їх досить висока.
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Хомяк К. О. 
VI курс, група ТХ-61/15М, спеціальність «Харчові технології»,

Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Бублик Г. А., к. т. н., доцент

За способами отримання кінцевого продукту харчові виробниц-
тва поділяються на: 

1) виробництва, які вилучають цінні (корисні) речовини з
початкової сировини (цукрова, борошно-мельна, круп’яна,
олійна, виробництво згущеного та сухого молока); 

2) виробництва, які підвищують концентрацію корисного ком-
понента в харчовому продукті (сушильна); 

3) виробництва, які виготовляють продукти з різних складових
частин або видів сировини (консервна, комбікормова); 

4) виробництва, які виготовляють продукти із вторинних про-
дуктів харчових виробництв (хлібопекарська, макаронна). 

Класифікацію харчових виробництв можна провести за різни-
ми ознаками: складом сировини (одно- та багатокомпонентна
сировина), повнотою її використання тощо. 

Усі технологічні лінії харчових виробництв поділяються на три
групи, кожна з яких може бути зображена структурною схемою, яка
враховує особливості кожної групи. 

Першу групу складають виробництва, продукцію яких одержу-
ють шляхом переробки багатокомпонентної суміші сировини.
Деякі із складових частин суміші повністю включають до складу
кінцевого продукту (хлібопекарське, кондитерське виробництва).
Структура такої лінії характеризуються певною кількістю паралель-
них потоків на підготовчій стадії, які потім, на основній стадії,
об’єднуються в один потік. Паралельні потоки на основній стадії
використовують тільки для збільшення потужності ліній або для
випуску інших сортів та видів продукції. 

До другої групи входять виробництва, технологічні лінії яких
характеризуються послідовним проведенням технологічних опера-
цій, а продукція за складом речовин не відрізняється від сировини
(консервування городини, садовини за допомогою сушіння, замо-
рожування, стерилізації). Паралельні потоки тут використовують,
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як і в попередньому випадку, для збільшення потужності та випус-
ку інших сортів продукції. 

У третю групу об’єднані виробництва, в яких кінцевий про-
дукт вилучають (витягають, відокремлюють) одним або декілько-
ма способами (екстракція, фільтрування, сортування) із початко-
вої сировини (цукрове, крохмальне, борошномельне та інші
виробництва). Технологічні лінії цих виробництв складаються 
з послідовно виконуваних технологічних операцій, що пов’язані 
з певною кількістю необхідних зворотних потоків продукту та
робочих агентів, оскільки перетворення продукту відбувається 
в результаті багаторазового повторення операцій, які доцільно
здійснювати в однотипних апаратах і машинах. За наявності бага-
тосортної продукції та відходів ускладнюється і структура заключ-
ної стадії виробництва. 

Підвищення частки утилізації відходів та викидів значною
мірою залежить не тільки від організації їх переробки, але й від
стану та технічного рівня використовуваних техніки і технології
переробки. 

На всіх підприємствах харчової промисловості використовують
для переробки сировини типові технологічні операції (подрібнен-
ня, сортування, нагрівання тощо), а також специфічні для кожного
підприємства операції (випічка хліба, оклеювання вина, очищення
цукру, коптіння м’яса та риби, специфічні технологічні засоби
надання певного смаку харчовим продуктам тощо). Але принципо-
во технологічні лінії у харчових виробництвах не відрізняються від
тих, що існують в інших галузях промисловості, за винятком додер-
жання високих санітарних вимог щодо сировини, вироблюваних
продуктів та виробничих приміщень. 

Основну класифікацію харчових виробництв можна визначити
за назвами готових продуктів: хлібопекарська, олієжирова, цукро-
ва, спиртова, виноробна тощо, а також за специфічними виробни-
чими процесами, зокрема процесами вилучення олії та виробниц-
тва похідних продуктів — спирту, саломаси, маргарину та масла,
продуктів бродіння вина, пива, а також одержання інших продуктів
харчування. 
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ПРОДУКТИ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Хомяк К. О. 
VI курс, група ТХ-61/15М, 

спеціальність «Харчові технології»,
Інженерно-технологічний інститут

Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор

Функціональні продукти — це продукти, регулярне вживання
яких покращує фізичне і психічне здоров’я людини, позитивно
впливаючи на різні системи, органи і фізіологічні функції організ-
му. При систематичному вживанні функціональні продукти утво-
рюють захисний бар’єр і підтримують здатність організму чинити
опір шкідливим вірусам і мікробам. Продукти функціонального
призначення, найбільш доступний засіб профілактики в екологіч-
но несприятливих районах і великих містах. 

Вперше термін «функціональна їжа» був сформульований в
Японії на початку 80-х років минулого сторіччя, де придбали
велику популярність так звані функціональні харчові продукти.
Під цим терміном розуміли продукти, призначені для систематич-
ного вживання в складі харчових раціонів усіма віковими групами
населення, що знижують ризик розвитку захворювань, пов’яза-
них з харчуванням, зберігають і поліпшують здоров’я за рахунок
наявності в його складі фізіологічно функціональних харчових
інгредієнтів. 

Японські дослідники виділили три умови, що визначають
функ ціональну їжу:

• це їжа (а не капсула, таблетка або порошок), приготовлена 
з природних натуральних інгредієнтів;

• це їжа, яку можна і потрібно вживати в складі щоденного
раціону;

• при вживанні вона володіє певною дією, регулюючим певні
процеси в організмі, наприклад, посилення механізму біоло-
гічного захисту, попередження певного захворювання, кон-
троль фізичного і душевного стану, уповільнення процесу
старіння. 

Незабаром у зв’язку з дедалі більшим інтересом, до терміну
«функціональна їжа», в ЄС була утворена Європейська комісія для
дій у рамках «науки про функціональну їжі» в Європі. Завданням
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цієї комісії була розробка і затвердження науково обґрунтованого
підходу до дій, необхідним для підтримки розвитку виробництва
харчових продуктів, які можуть надавати лікувальну дію на певні
фізіологічні функції, а також можуть поліпшити здоров’я і самопо-
чуття, і знизити ризик захворювань. 

Для України це новий і перспективний напрям у харчовій ін -
дустрії, метою якого стало поліпшення здоров’я людей і профілак-
тика найбільш поширених захворювань. В останні роки особливий
інтерес зріс до виробництва і споживання кондитерських виробів
функціонального призначення, що спричинило за собою розши-
рення асортименту кондитерських виробів, збільшення попиту на
дану продукцію, а найголовніше, ці вироби почали набувати особ-
ливої актуальності. 

Розробка нових кондитерських виробів функціонального при-
значення передбачає також виключення з рецептури виробів
цукру, що є особливістю цих виробів і не скільки не погіршує їх
органолептичних показників. Ця особливість дозволяє віднести ці
кондитерські вироби до дієтичних продуктів і рекомендувати їх
для людей хворих на цукровий діабет. Офіційно в Україні зареєс-
тровано один мільйон хворих цією недугою, з них близько 
8 тис. — діти, а більша частина — це люди схильні до даного захво-
рювання. 

Отримані кондитерські вироби, що володіють функціональни-
ми властивостями, також можуть бути рекомендовані до вживання,
людям з нестачею йоду, селену, захворюваннями щитовидної зало-
зи, хворим на атеросклероз, серцево — судинними захворювання-
ми, а також як лікувально — профілактичні продукти харчування,
для загального зміцнення імунної системи і збагачення організму
поживними речовинами. 

Таким чином, питання виробництва продуктів функціонально-
го призначення знаходяться в центрі уваги фахівців усіх країн світу,
які займаються розробкою сучасних технологій і критеріїв якості
харчових продуктів. Продукти, що володіють новими якісними
характеристиками і відрізняються між собою складом, біологічної
та енергетичної цінністю, нині представляють величезний інтерес і
не залишаються не поміченими. 
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УСУНЕННЯ ДЕФІЦИТУ ЙОДУ 
У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Шпаченко В. 
3 курс, група ТХ-31, спеціальність «Технологія харчування» 

Інженерно-технологічній інститут
Науковий керівник: Юліна А. І. 

Дефіцит йоду в ендемічних районах України можна вирішити за
допомогою більш широкого використання морської капусти. Вона
містить майже всю таблицю Менделєєва, причому елементи в неї зна-
ходяться в органічній форми, що робить її доступною організму для
перетравлення в шлунково-кишковому тракті. Калорійність її дуже
низька, всього біля 5 кКал, у вигляді салатів — 120–130 кКал на 100 г. 

В умовах складної екологічної ситуації в Україні дуже важливим
є вміст в морській капусті альгінатів, які володіють потужними сор-
бційними властивостями і сильно набухають. Проходячи через
шлунково-кишковий тракт вони зв’язують і виводять з організму
токсичні речовини, радіонукліди, хворобливі мікроорганізми. Їх
ємність величезна, а їх зв’язуючи властивості настільки великі, що
вони здатні діставати свинець із кісток, які знаходяться на значній
відстані від харчотравної системи. Йод морської капусти знижує
рівень холестерину в крові і припиняє розвиток атеросклерозу, 
а також допомагає в позбавленні зайвої ваги і лікуванні запалення
суглобів. Йод покращує засвоєння фосфору, кальцію, заліза, акти-
вує деякі ферменти. 

У країнах сходу лікарі стверджують, що після сорока років про-
дукти із ламінарії обов’язково повинні бути в раціоні навіть здоро-
вої людини. Морська капуста добре сполучається з багатьма про-
дуктами. Її використовують у хлібі, м’ясних, круп’яних, овочевих
виробах та інші. 

Нами були проведені дослідження якості холодних страв з овочів,
в які додавали ламінарію. Результати досліджень наведені у таблиці. 

Дослідження довели, що морська капуста добре поєднується 
з основними компонентами салатів, при цьому калорійність збіль-
шується всього на 3–5% за рахунок поліцукрів. 

Кількість йоду зростає в 4–5 разів і покриває денну норму 
в ньому при споживанні порції салату масою 200 г. Зростає вміст
магнію, тому бажано такі салати споживати хворим на атероскле-
роз, жовчнокам’яну та ішемічну хвороби серця, гіпертонію та інші. 
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Кількість йоду зростає в 4–5 разів і покриває денну норму 
в ньому при споживанні порції салату масою 200 г. Зростає вміст
магнію, тому бажано такі салати споживати хворим на атероскле-
роз, жовчнокам’яну та ішемічну хвороби серця, гіпертонію та інші. 

Дуже збільшується кількість натрію і калію, які регулюють
водно-солевий обмін в організмі, приймають участь у внутрішньо-
клітинному обміні, підтриманні кислотно-лужнього стану. При
гіпертонічній хворобі, недостатньому кровообігу і деяких хворобах
нирок із затриманням води в організмі у «калієві» дієти включають
страви з рослинних продуктів, у тому числі салати. 

Таким чином використання щодня морської капусти в кількос-
ті 30% в салати із рослинних продуктів може ліквідувати нестачу
йоду в організмі, потреба в якому 150–200 мкг на добу. 

Таблиця
Харчова і біологічна цінність салатів з овочів 

з додаванням капусти морської

Назва страви

Зміст, мг мгк

К
ал

ор
ій

ні
ст

ь,
кК

ал

Б
іл

 ки
, 

г

Ж
и р

и,
 г

В
уг

 ле
 -

во
ди

, 
г

Na K Ca Mg P Fe I

Салат із
білока-
чаної
капусти
та яблук

Конт -
роль

1,9 2,0 8,0 18 174 40 13 30 1 7 57

Дос -
лід*

2,1 2,0 8,6 121 298 48 47 41 4 39 60

Різниця +0,2 0 +0,6 +103 +124 +8 +34 +11 +3 +32 +3

Салат із
шпина-
ту

Конт -
роль

8,6 9,0 8,9 75 869 13 92 10 3 15 159

Дос -
лід**

8,9 9,0 9,9 245 1192 1144 144 3121 9 63 156

Різниця +0,3 1,0 +175 +323 +13 +52 +18 +6 +48 +3

Салат із
буряків

Конт -
 роль 

2,0 5,0 12,0 105 375 56 47 63 2 8 101

Дос -
лід**

2,3 5,0 13,0 275 698 69 104 81 7 38 106

Різниця +0,3 +1,0 +170 +323 +13 +57 +18 +5 +30 +5

* — до 100 г салату з білоголової капусти та яблук додано 20% морської капусти. 
** — до 100 г салатів додано 30% морської капусти. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК 
У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Щирська О. В. 
асистент кафедри технології харчування, 

Інженерно-технологічний інститут 

Використання нанотехнологій в харчові промисловості ство-
рить умови для виготовлення нанокомпозицій харчових продуктів
з необхідними органолептичними показниками, для розробки
пакувальних матеріалів, які забезпечать тривале зберігання готово-
го продукту. На даний час вже доступно понад 300 «nanofood» —
продуктів. 

Введення певних наночастинок у харчові продукти поліпшує
засвоєння й біодоступність мікроелементів, вітамінів та деяких
інших харчових речовин. Відомо, що застосування наночастинок
при обробці посадкового матеріалу озимої пшениці, столового
буряку та картоплі сприяло підвищенню урожайності на 20–25%. 

Нанотехнології передбачають створення нанонутрієнів, нанот-
ран-спортних систем, нанокапсулювання харчових добавок, нано-
матеріалів для пакування харчових продуктів. Нанонутрієни — хар-
чові речовини дисперговані до нанорозмірних величин —
поліпшують їх біодоступність (нанодиспергований фосфат заліза і
наночастинки селену). Застосування нанорозмірних форм мікро-
елементів також сприяє покращенню біодоступності. 

Використання наноматеріалів в якості нанотранспортних сис-
тем вітамінів, ліпідів, біоантиоксидантів підвищує їх біодоступ-
ність, захищає від дії шлункового соку. Крім того нанокапсулюван-
ня харчових продуктів застосовується з метою маскування
небажаного смаку або запаху деяких харчових продуктів.
Нанокапсули використовуються для доставки поживних речовин
(лікопіну, бета-каротину, лютеїну, фітостеринів та інших в організм
і це сприяє більш їх засвоєнню. 

Більш ефективним є використання наночастинок у пакуванні
продуктів харчування. Введення наночастинок у пакувальні мате-
ріали підвищує стійкість до дії світла й тепла, посилює механічні й
теплові характеристики, антімікробні властивості, зменшує газо-
поглинання, підвищує ефективність бактеріологічного контролю. 

При проведенні досліджень впливу наночастинок на людський
організм та навколишнє довкілля необхідно враховувати не лише
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розмірні фактори, але й фізико-хімічні властивості. Наночастинки
смолистих речовин, потрапляючи в людський організм, впливають
на клітини легень й можуть викликати серйозні захворювання.
Наночастинки здатні проникати в організм людини через шкіру,
кровоносні та лімфатичні судини. Через малі розміри наночасти-
нок захисні системи людського організму можуть не розпізнати їх й
вони не піддаватимуться біотрансформації та не виводитись з орга-
нізму. Це може призвести до накопичення наночастинок в люд-
ському організмі, що передається по харчовому ланцюгу, рослин-
них та тваринних організмах, мікроорганізмах. Крім того,
наночастинки, враховуючи малі розміри, можуть вбудовуватись 
в мембрани, проникати в клітинні органели, змінюючи функції
біоструктур. Відомо, що наночастинки розміром 70 нанометрів
можуть проникати в легені, 50 нанометрів — в клітини, 30 нано-
метрів — у кров й клітини мозку. Видно, що проникаюча здатність
із зменшенням розміру наночастинок зростає. Крім розмірних фак-
торів на токсичність впливає розчинність. Найбільшу токсичність
мають нерозчинні у воді наночастинки розміром менше 20 нм.
Відносно цитотоксичності відзначається, що вона зростає із збіль-
шенням розміру наночастинок. Завдяки таким розмірам наночас-
тинок, вони можуть вступати у прямий контакт не лише з біологіч-
ними тканинами, а й й мікробними і немікробними токсинами. 

Ефективність використання наночастинок в харчових продук-
тах людини практично не вивчена. Однозначної думки щодо впли-
ву нанотехнологій на здоров`я людини не існує. В той же час збіль-
шується кількість харчових продуктів із використанням
нанотехнологій, що надають цим продуктам різноманітних смако-
вих якостей, підвищується засвоєння корисних складових організ-
мом людини. 
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Підсекція 
Електроніка та наноелектроніка

БЕЗПРОВІДНІ СЕНСОРИ 
НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ

Бояковський М. М. 
V курс, група ЕА-51С, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої», 
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»

Зайцев М. С. 
VI курс, група ДЕ-31м, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ»

Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к. т. н., с. н. с. 

На основі досягнень акустоелектроніки сформувався новий
напрямок у вимірюванні фізичних величин — сенсори на повер-
хневих акустичних хвилях (ПАХ) [1]. В сучасних системах вимірю-
вання все більшого поширення набувають безпровідні сенсори на
ПАХ, робота яких заснована на впроваджені технології ідентифіка-
ційної мітки на ПАХ та поєднанні її з традиційними конструкціями
сенсорів на ПАХ [2, 3]. 

У роботі представлено результати розроблення та дослідження
фізико-математичних моделей безпровідних пасивних сенсорів на
ПАХ. Описано нові методи поліпшення параметрів ПАХ сенсорів,
а саме: радіусу дії, чутливості та точності, забезпечення множинно-
го доступу. 

Безпровідні сенсори на ПАХ можуть бути поділені на: активні
сенсори, що живляться від джерела живлення; напівактивні сенсо-
ри — живляться через індуктивний зв’язок або від потужного вхід-
ного радіосигналу; пасивні сенсори — ретрансляційні пристрої без
джерел живлення. 

Саме останній вид сенсорів привертає найбільшу увагу дослід-
ників, адже на їх основі можна створювати вимірювальні системи 
з мережею сенсорів, що розміщені у важкодоступних місцях (в еле-
ментах несучих конструкцій будівель, на роторах електродвигунів,
в автомобільних шинах, в агресивних середовищах і т. д.). 
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В загальному випадку система з безпровідними пасивними сен-
сорами складається з пристрою опитування та оброблення інфор-
мації (ПООІ) та одного або декількох дистанційно віддалених сен-
сорів. Радіоопитування складається з радіозапиту та радіовідгуку та
оцінки їх стану. Сигнал радіозапиту передається від передаючої
системи ПООІ до сенсору. Радіочастотний відгук сенсора поступає
на приймач ПООІ, після чого відбувається його аналіз та оброблен-
ня вимірювальної інформації. 

Функціональна схема безпровідної вимірювальної системи зоб-
ражена на рис. 1. Вимірювальна система включає в себе опитуваль-
ний пристрій та пасивний сенсор, що складається з вхідного/вихід-
ного перетворювача зі змінними періодами та двох відбивачів.
Вхідний/вихідний перетворювач включає в себе три групи електро-
дів з різними періодами. Цей сенсор з частотно-кодованими
ПАХ — структурами забезпечує підвищення чутливості у три рази. 

Робота сенсору на ПАХ заснована на зміні умов поширення
ПАХ в зоні взаємодії між відбивачами , що призводить до додатко-
вого набігання часу затримки . 

Час затримки опорного сигналу відносно сигналу радіозапиту:

,                                           (1) 

де tR — час поширення сигналу по радіоканалу від ПООІ до сенсору
на ПАХ, 

L1 — відстань між центрами вхідного/вихідного перетворювача
та першого відбивача;

V — швидкість ПАХ. 

Рис. 1. Функціональна схема вимірювальної системи 
з безпровідним пасивним сенсором на ПАХ
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Час затримки контрольного сигналу відносно сигналу радіоза-
питу:

(2) 

З рівняння (1) та (2) отримаємо співвідношення для часу
затримки контрольного сигналу відносно опорного:

(3) 

Із співвідношення (3) випливає, що час затримки не залежить
від відстані між ПООІ та сенсором на ПАХ, а визначається
довжиною зони взаємодії та додатковим набіганням часу, що
викликається дією вимірювальної фізичної величини в зоні взає-
модії. 

Результати експериментальних досліджень відрізняються від
розрахункових не більше ніж на 20%, що підтверджує придатність
розроблених фізико-математичних моделей та методик для роз-
рахунку безпровідних сенсорів на поверхневих акустичних 
хвилях. 
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ЛАЗЕРНИЙ МАНІПУЛЯТОР НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРА

Волосов Ю. В. 
VI курс, група зЕА-52С, спеціальність «Електронні прилади та

пристрої», Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна» 
Бурима О. О. 

VI курс, група ДЕ-31м, 
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факультет електроніки НТУУ «КПІ»
Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к. т. н., с. н. с. 

В роботі представлено результати розробки лазерного маніпу-
лятора для системи відображення і оброблення інформації, засно-
ваної на спеціалізованому програмованому мікропроцесорі, який
передає рух оптичної миші до персонального комп’ютера через
інтерфейс USB (рис. 1). 

Мікропроцесор типу POS PIC18F4550 в PICDEM ™ FS USB
демонстраційній дошці від Microchip Technology та програмне
забезпечення MPLAB IDE, що використане для розробки, налагод-
ження та компіляції вихідного коду для програмування прошивки
PIC18 мікроконтролера. Для розробки та компіляції вихідного коду
інтерфейсу та контролю демонстраційної дошки використано
додаток Borland C ++ Builder ™ (версія 6. 0). 

Демонстраційна дошка PICDEM ™ FS USB оснащена 44-кон-
тактним роз’ємом TQFP PIC18F4550, що виконує всю функціо-
нальність USB. На платі розміщено 20 МГц кварцовий генератор,
що слугує в якості основного лічильника PIC18F4550, і є генерато-
ром для створення необхідних тактових сигналів. 

В електронній системі керування використана оптична
комп’ютерна миша в якості пристрою введення інформації для

Рис. 1. Схема структурна системи керування
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персонального комп’ютера. Оптична модель датчика миші ADNS-
5020-EN має ПЗС матрицю 15 на 15 пікселів з 7-ми бітним розши-
ренням, світлодіодний драйвер, цифровий сигнальний процесор 
і порт послідовного інтерфейсу, що використовує протокол послі-
довного периферійного інтерфейсу (SPI). 

При обробці інформації використовується алгоритм оптичного
потоку обробки зображення «від кадру до кадру», щоб оцінити рух
миші. 

Мікроконтролер під’єднаний до сенсора оптичної миші по
заданим пінам. PIC18F4550 взаємодіє з мишею в напівдуплексному
режимі з використанням лінії передачі даних SDIO і протоколу SPI,
що реалізований в прошивці мікроконтролера. 

Потенціометр імітує аналоговий вхід для контролера, а датчик
Microchip TC77 безперервно контролює температуру навколиш-
нього середовища. Ця інформація передається на PIC18F4550 через
3-провідний SPI-інтерфейс і відображається на екрані ПК в реаль-
ному часі за допомогою програмного забезпечення USB Demo Tool
PICDEM ™ FS (версія 1. 0). Шість світлодіодів вмонтовані в дошку;
два світлодіоди показують наявність живлення, інші два — показу-
ють поточний стан USB. Ще 2 світлодіоди показують роботу кно-
пок скидання, котрі програмуються користувачем. 

Демонстраційна дошка має одну кнопку скидання — (S1) і дві
обумовлені користувачем кнопки (S2 і S3) для імітації входів циф-
рового управління. Натискання на одну з кнопок викликає порт
для читання як «0». 

Роз’єм USB (стандартний тип USB «B») є основним каналом
для управління та зв’язку з демонстраційною дошкою. Живлення
подається на плату від роз’єму USB. 

Рух курсору миші на екрані ПК проводиться за допомогою від-
правки одного запиту до PIC мікроконтролера про поточні позиції
курсора. При створенні програми для реалізації відображення
інформації хост-комп’ютер просить PIC отримати позицію курсору
GetCursorPos, а потім встановити нове положення курсора з фун-
кціональним параметром SetCursorPos. 

Для реалізації цієї функції PIC зчитує з оптичного датчика миші
інформацію про зміщення миші в регістрах 0x03 і 0x04. Нове поло-
ження курсору X встановлюється в якості поточної позиції курсору
X мінус рух (delta_x) і нової позиції курсору Y встановлюється в
якості поточного становища курсору Y плюс руху (Delta_Y).
Початкові координати X і Y встановлені на нуль і негативне 
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значення X руху означає, що миша переміщується вправо, в іншо-
му випадку миша переміщається вліво. Негативне значення Y руху
означає, що миша переміщується вгору, в іншому випадку миша
переміщується вниз. 

Оптичний датчик ADNS-5020-RU миші відправляє і отримує
дані з синхронним послідовним інтерфейсом. Інтерфейс дуже схо-
жий на SPI, але використовує тільки один (напівдуплекс) сигнал
для передачі і прийому даних, тобто без використання окремих сиг-
налів для входу і виходу. 

Мікроконтролер завжди ініціює зв’язок в інтерфейсі. 
Відображення рисунку на екрані відбувається в 2 етапи: 
1) читання інформації про зображення, захоплене ПЗС оптич-

ного датчика миші; 
2) передавання цієї інформацію в ПК. 
Перший крок управляється запрограмованим PIC за допомо-

гою регістра «0x0b» для «Pixel_Grab». 
Розмір кожного захопленого зображення 15x15 пікселів. 
Щоб отримати повне зображення PIC приймає інформацію про

225 пікселів від миші в пакетах даних по 45 байт кожен. 
На другому етапі хост-комп’ютер запитує мікроконтролер щодо

відправлення інформації про пікселі для отримання повного зобра-
ження. Кількість даних, які отримує хост-комп’ютер при кожному
запиті становить 45 байт. 

Розроблена система лазерного маніпулятора на базі мікропро-
цесора типу POS PIC18F4550 з використанням демонстраційної
дошки PICDEM ™ FS USB, яка дозволяє відтворювати та обробля-
ти відеозображення з високою роздільною здатністю в режимі
реального часу. 

Програмне забезпечення для даної системи дозволяє встанов-
лювати різні режими мікроконтролера для фіксації положення кур-
сору оптичної миші безпосередньо під час руху. 

Результати роботи можуть бути використані в системах обробки
відеозображення з високою роздільною здатністю. 
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IV курс, група ДЕ-12, 
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Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к. т. н., с. н. с. 

При фізіотерапевтичних методах лікування використовується
електромагнітне випромінювання (ЕМВ) міліметрового діапазону
довжин хвиль низькою інтенсивності, що одержали назву «КВЧ-
терапія». 

В роботі розглянуто механізми взаємодії ЕМВ з біологічним
об’єктом. Одним з основних нез’ясованих питань є питання про
«терапевтичні» частоти, на яких вплив ЕМВ найбільш ефективно
впливає на біологічні об’єкти. Найбільш реалістичним і обгрунто-
ваним є припущення про те, що частоти групуються в області резо-
нансного поглинання кисню в атмосфері. Для кисню і водяного
пару існують стабільні смуги частот, у яких поглинання сильно
збільшується через молекулярний резонанс. Для кисню це смуги 
в області 60 ГГц і 120 ГГц, а для водяного пару 22 ГГц і 176 ГГц. Ця
гіпотеза ґрунтується на тім, що в області «дуже високого погли-
нання» електромагнітного випромінювання живі організми не
мають адаптаційних механізмів для реагування на природний
вплив, тому штучні електромагнітні поля мають максимальний
вплив. Тканини організмів містять до 80 % води і тому резонансні
спектри поглинання води і біологічних тканин практично збіга-
ються [1, 2]. 

В роботі [3] показано, що на фазових границях вода-газ, вода-
тверде тіло кластери води, орієнтуються уздовж границі у структу-
ровану коливальну систему. Причиною цих коливань є теплові
флуктуації води, що залишають кластерні структури і знову їх
заповнюють. Частота коливань кластерних структур на поверхні
вода-газ складає 6,78 ГГц. Синхронізація коливання кластерів води
призводить до появи електромагнітного випромінювання за раху-
нок переміщення диполів води з тією ж частотою. При кімнатній
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температурі 20 °С в повітрі над фазовою границею випромінювання
представляє собою плоску хвилю, довжина якої λ = 5 мм, а у воді 
λ = 45мм. 

Наявність терапевтичних частот пов’язана не з властивостями
біологічних об’єктів, що можуть бути дуже різними, а з властивос-
тями води. Зовнішній вплив, у тому числі електромагнітним
полем, базується на тому, що енергія цього випромінювання
накопичується на зміні енергії зв’язку молекул, які утворюють
кластер. Це накопичення здійснюється доки накопичена енергія
не буде більшою за енергію розриву зв’язків. Після чого кластер
вибухоподібно розпадається, а звільнена енергія переходить в
хімічну енергію утворення радикалів води, які й вчиняють основ-
ну біологічну дію. Тому має велике значення спосіб передачі енер-
гії від зовнішнього джерела кластерам води. Саме це призводить
до появи дискретних частот в районі 60 ГГц, що відповідає довжи-
ні хвилі в рідині λ = 5 мм. Якщо передавати енергію не з повітря-
ного середовища, що потребує частоти 60 ГГц, а з рідинного сере-
довища, то частота буде відповідати частотам коливання
кластерів, тобто 6. . . 7 ГГц. Такий широкий частотний діапазон
обумовлений тим, що температура біологічного об’єкта змінюєть-
ся від 16 °С до 45 °С. Такий метод опромінювання біологічного
об’єкту дозволяє використання електромагнітного випроміню-
вання значно меншою частоти, що призводить до спрощення
фізіотерапевтичної апаратури. 
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Пристрої на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) набувають
все більшого поширення, вони можуть виявляти зміни температу-
ри, тиску, деформацій, крутного моменту, переміщення, електрич-
ні чи магнітні поля [1, 2]. 

У роботі описано конструкцію та принцип функціонування
безпровідного сенсора магнітного поля на ПАХ. Такі пристрої
можуть застосовуватись у різних областях, зокрема у біомедицині,
побутовій електроніці, системах безпеки, бути розміщеними у важ-
кодоступному чи небезпечному місці або в умовах, при яких
неможлива заміна джерела живлення, оскільки вони є пасивними
пристроями і не потребують додаткового живлення. 

Система містить ПАХ-сенсор, ГМІ-датчик (датчик на основі
ефекту гігантського магнітного імпедансу) і пристрій опитування та
оброблення інформації (ПООІ) (рис. 1). Сигнал радіозапиту прийма-
ється антеною пристрою на ПАХ і подається на зустрічно-штировий
перетворювач (ЗШП). У вхідному ЗШП генерується поверхнева
акустична хвиля, яка поширюється вздовж підкладки і частково від-
бивається від кожного відбивача. Вихідні ЗШП мають різну конфігу-
рацію, два виступають в якості опорних і один перетворювач підімк -
нений до ГМІ-датчика [3]. Такий сенсор має високу чутливість до

Рис. 1. Функціональна схема ПАХ-транспондера
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зміни магнітного поля та може працювати на високих частотах. Два
опорні відбивачі (R1 і R3 не навантажені) використовуються, щоб
усунути неоднозначність фази і враховувати вплив температури. 
У першому та третьому ЗШП серія акустичних хвиль відбивається,
зворотньо перетворюється у радіосигнал і передається до ПООІ. 

Другий ЗШП підключений до зовнішнього ГМІ-датчика, який
впливає на амплітуду та фазу ПАХ, що відбивається від другого
ЗШП в залежності від значення напруженості магнітного поля.
ПООІ приймає цей сигнал, обчислює амплітуду і фазу, що дозволяє
визначати напруженість магнітного поля. . 
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Сьогодні неухильне зростання ролі діапазону надвисоких час-
тот (НВЧ) електромагнітного спектра в житті суспільства обумов-
лено не лише успішним його використанням в радіотехніці і радіо-
локації, а й тим, що електромагнітні коливання цього діапазону
мають ряд важливих фізичних особливостей і властивостей, що від-
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різняють його від суміжних ділянок спектра. Так, НВЧ діапазон
характеризується тим, що НВЧ енергія здатна легко трансформува-
тися у такі види енергії, як теплова енергія, енергія прискорених
частинок і т. д. Крім того, важливо відзначити перевагу НВЧ елек-
тромагнітних хвиль в самоорганізації вибірковості впливу, а також
можливості зосередження великої електромагнітної енергії в малих
об’ємах і її концентрації в потрібному місці [1]. Це покладено 
в основу розроблення нових екологічно чистих та енергозберігаю-
чих технологій. 

Одним з найбільш перспективних застосувань НВЧ енергії є от -
ри мання сильно нерівноважної НВЧ плазми. Така плазма має
низку важливих властивостей, які з кожним днем знаходять нові
застосування в різних галузях науки і техніки. Стійкий НВЧ газо-
вий розряд в магнітному полі може бути використаний, наприклад,
для високоефективної безрадіаційної плазмового оброблення
мікроструктур [1]. 

Отримання конкурентних результатів, зокрема економії енергії
та реагентів при обробленні напівпровідників, змушує технологів
приділяти все більше уваги процесам, що відбуваються в низько-
температурній газорозрядній плазмі (НГП). У такій плазмі темпе-
ратура атомів і молекул близька до температури навколишнього
середовища. У той же час електрони мають енергію, достатню для
збудження, дисоціації, іонізації атомів і молекул. В результаті цього
вихід продуктів реакції в НГП значно більше термодинамічно рів-
новажного, розрахованого тільки на основі температури газу. Тому
в НГП можна значно ефективніше, тобто з меншими витратами
енергії та реагентів у порівнянні з традиційними термічними, газо-
вими та рідинними хімічними середовищами, проводити низку
технологічних процесів таких, як плазмохімічне отримання порош-
ків, плазмохімічне осадження полімерних і неорганічних плівок,
плазмове анодування, плазмохімічний синтез та ін. [2]. 

Традиційні рідинні хімічні методи травлення та очищення вима-
гають великої витрати дорогих реагентів і надчистої води, мають
низьку роздільну здатність, що перешкоджає мініатюризації прила-
дів, практично не піддаються автоматизації і управління від ЕОМ. 

На основі проведених досліджень був вибраний напрям для
подальшого вивчення перспективних методів оброблення поверхні
напівпровідникових пластин, що призвело до розроблення конструк-
ції НВЧ генератора низькотемпературної плазми низького тиску для
активації азоту, кисню та інших газів, що використовуються для
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оброблення поверхні і нанесення покриттів складного складу.
Генератор активує робочі гази при низьких температурах (при кім-
натній температурі, яка істотно нижче звичайно застосовуваних
сотень градусів Цельсія). Було промодельовано і створено НВЧ
генератор плазми на основі вакуумного магнетрона типу 2М214
(f = 2,45 ГГц, PНВЧ ~ 800 Вт, Uа-к = 4 кВ). Випробування генератора
підтвердили його працездатність. 
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Перспективність застосування поверхневих акустичних хвиль
(ПАХ) при створенні сенсорів фізичних величин обумовлено мож-
ливістю одержання хвильових процесів з малою довжиною хвилі,
що забезпечує при використанні частотного методу вимірювань
високу чутливість та точність [1]. 

Одним із нових напрямків застосування ПАХ-сенсорів є аналі-
затори хімічного складу навколишнього середовища, принцип дії
яких базується на зміні фазової швидкості ПАХ при адсорбції плів-
кою-адсорбентом атомів та молекул тестованого газу. Макети сен-
сорів водню с плівками Pd працювали у діапазоні концентрації
водню 0,1. . . 2,0 % при часі спрацювання 30 с [2]. 
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В сенсорах вологості на поверхню лінії затримки на ПАХ нане-
сено покриття, яке поглинає атмосферную вологість, в результаті
чого змінюється маса плівки, що у свою чергу призводить до зміни
параметрів ПАХ. Діапазон вимірювання сенсорів 0–90% з похиб-
кою ±0,2% [3]. 

Разом з тим висока чутливість ПАХ до будь-яких збурень поверхні
є негативним фактором, коли йдеться про повторюваність результатів
та «старіння» сенсора. Навіть незначна кількість домішок, адсорбова-
них плівкою, може суттєво спотворити робочі характеристики. Для
зменшення дестабілізуючого впливу можна використати термокон-
дуктометричну реєстрацію газів [2]. В цьому випадку газова суміш, що
досліджується, надходить до вимірювальної камери, в якій знаходить-
ся звичайна лінія затримки на ПАХ, нагріта до температури приблиз-
но на 50 °С вище температури навколишнього середовища. При зміні
складу газового середовища змінюється теплопровідність середовища,
тепловідведення від нагрітої лінії затримки, її температура та швид-
кість поширення ПАХ у звукопроводі. Однак такий метод придатний
лише для визначення концентрацій кожного з наперед відомих газів. 

Детектування газів з використанням ПАХ може здійснюватися
також за допомогою калориметричного методу, що відрізняється
від термокондуктометричного тим, що тонкоплівковий нагрівач
виготовлено з матеріалу, який обернено змінює електричний опір
за наявності тестованого газу в навколишньому середовищі — під
впливом тестованого газу змінюється опір нагрівача — що призво-
дить до зміни струму, потужності, що виділяється, температури зву-
копроводу і у підсумку фазової швидкості ПАХ. 

Для підвищення чутливості сенсора і усунення впливу дестабі-
лізуючих факторів використовується диференційна схема, в якій
вихідні сигнали із різними частотами від еталонного і вимірюваль-
ного ПАХ-генераторів поступають на змішувач, а потім вимірюєть-
ся сигнал проміжної частоти, яка містить інформацію про вимірю-
вальну величину. Використання групової планарної технології
мікроелектроніки на основі п’єзоелектричних плівок дозволяє роз-
містити на одній підкладці як чутливий елемент, так і електронний
блок перетворювача, що значно зменшує його габарити та вартість. 
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СЕНСОР ТИСКУ З ІНТЕГРОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ

Константинов Р. В. 
I V курс, група зЕА-41, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»

Пузь Б. Ю. 
I V курс, група ДЕ-12, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ»

Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к. т. н., с. н. с. 

Перспективними, з точки зору можливості створення чутливих,
економічних та стійких до зовнішніх впливів сенсорів, є сенсори на
поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) [1]. Технологічний процес
виробництва ПАХ-сенсорів повинен бути строго сумісним із
сучасними напівпровідниковими технологіями. Цій вимозі цілком
задовольняють пристрої, побудовані на AlN-SiO2-Si структурі.
Крім того, AlN, як п’єзоелектричний матеріал, володіє такими
перевагами, як висока фазова швидкість ПАХ (6169 м/c в не збу ре -
ному стані), коефіцієнт температурного розширення, що близький
до аналогічного параметру Si, стабільність характеристик при
температурах до 1000 °C. 

На рис. 1 приведено зображення ПАХ-сенсора з інтегрованою
мембраною. Високочастотний вхідний сигнал подається на
зустрічно-штировий перетворювач (ЗШП1), що генерує ПАХ із
заданими параметрами. Акустична хвиля розповсюджується
п’єзоелектричним шаром 2 у напрямку до вихідного ЗШП2.
У якос ті матеріалу підложи 1 вибрано Si. 

Тиск, діючи на чутливу мембрану призводить до двох основних
ефектів: зміни довжини звукопроводу та зміни матриці пружних
сталих п’єзоелектричного матеріалу. Причому було виявлено, що
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ефект модуляції пружних сталих чисельно значно переважає ефект
зміни довжини ЛЗ. 

В даній роботі представлено результати математичного
моделювання залежності параметрів вихідного сигналу в залеж -
ності від величини прикладеного тиску. Зокрема, на рис. 2 при ве -
дено графік залежності зсуву фази вихідного сигналу пристрою
відносно вхідного в залежності від прикладеного тиску при
товщині шару AlN рівному 2 мкм. З нього очевидно, що найбільшу
чутливість до зміни зовнішньої дії пристрій демонструє в діапазоні
тисків (0–10)×10

5

Па. На основі отриманих результатів для
залежностей частоти сигналу від тиску, що вимірюється,
обгрунтована доцільність побудови вимірювальних систем на
основі визначення зсуву фази та систем, в яких фіксується зміна
частоти ПАХ-генератора. 

Максимальне значення відносної чутливості за відносною
зміною частоти, що було визначено з фізико-математичної моделі
ПАХ-сенсора з інтегрованою мембраною становило –18,11×10

–11

Па
–1

. Для порівняння, ПАХ-сенсор з ZnO/Si структурою [2] була
характерна максимальна чутливість в –5×10

–11

Па
–1

, що вказує на
перспективність подальших розробок пристроїв на AlN в якості
п’єзоелектричного матеріалу. 

Рис. 1. ПАХ-сенсор тиску з інтегрованою мембраною

Рис. 2. Залежність зсуву фази від величини прикладеного тиску 
для структури AlN (2 мкм)/SiO2 (200 нм)/Si (2.4 мкм)
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Таким чином, вибір оптимальної конфігурації сенсора тиску на
ПАХ пов’язаний із знаходженням співвідношення між товщинами
AlN/SiO2/Si задля досягнення, з однієї сторони, максимальної
чутливості пристрою в заданому діапазоні вимірювань, а з іншої —
стабільних значень швидкості ПАХ та коефіцієнту електро ме ха -
нічного зв’язку багатошарової структури. 
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ПАРАМЕТРІВ ПРИМІЩЕННЯ

Літвінов М. М. 
VI курс, група зЕА-52С, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої», 
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»

Майкут С. О., Чернацький А. Ю. 
V курс, група ДЕ-41м, 

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ»

Науковий керівник: Артюхов В. Г., к. т. н., доцент

У сучасному інформаційному світі з кожним днем зростає мож-
ливість для створення якомога безпечніших умов життя людини,
місця роботи чи іншого місця перебування. Це досягається різно-
манітними методами реєстрації та передачі інформації для подаль-
шого оброблення та відповідного реагування. 

Отримувана інформація дозволяє проводити аналіз умов сере-
довища з метою періодичного тестування і, у разі необхідності, під-
тримання необхідних параметрів мікроклімату. Відомо, що мікро-
клімат робочого середовища впливає на людину. Цей вплив може
бути не завжди позитивним, тому для відповідного контролю
можна розробити систему автоматичного керування та регулюван-
ня параметрів приміщення. При цьому інформація може надходи-
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ти як на локальні сервери, так і на віддалені мережі за допомогою
Internet-з’єднання. 

В даній роботі представлено результати розробки системи, яка
здійснює сканування параметрів приміщення, таких як вологість
(0…100% RH), температура (–20…+40 °С) та атмосферний тиск
повітря (700…800 мм рт. ст. ) і передавати їх на відстань на порта-
тивний гаджет за допомогою мережі Internet. Для виконання
поставленої задачі задіяно три датчика, ЕОМ, що буде приймати
дані та відправляти дані до мережі, і портативний гаджет у якості
смартфона. 

Arduino Mega 2560 — це пристрій на основі мікроконтролера
(МК) ATmega2560. У його склад входить усе необхідне для зручної
роботи з МК: 54 цифрових входи/виходи, із яких 15 можуть вико-
ристовуватись у якості ШІМ-виходів; 16 аналогових входів, 
4 UART (апаратних прийомопередавачів для реалізації послідовних
інтерфейсів); кварцовий резонатор на 16 МГц; USB-роз’єм; роз’єм
для живлення; ICSP-роз’єм для внутрішньо схемного програмуван-
ня та кнопка скидання. Крім того, Arduino Mega сумісний з багать-
ма платами розширення, що розроблені для Arduino Duemilanove и
Diecimila [1]. Датчик для вимірювання температури було вибрано
DS18B20, вологості — DHT22, атмосферного тиску — BMP180. 

Для живлення плати була вибрана модульна схема джерела
живлення постійної напруги 5 В. Для усіх елементів створеного
пристрою необхідна постійна напруга, яку вони споживають від
відповідних виводів плати Arduino Mega 2560 [2]. Для передачі
інформації, отриманої з датчиків, до користувача через Internet до
мікроконтролера під’єднується плата розширення Ethernet Shield
W5100. 

Усі дані від відповідних датчиків можна отримувати на телефон
або комп’ютер за допомогою Internet-з’єднання. При цьому для
веб-доступу реалізована відповідна аутентифікація користувача, а
також є можливість запису даних, що надходять від кожного датчи-
ка, на карту пам’яті microSD і скачування їх у форматі «. csv». 

Література
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В основу роботи сенсорів на поверхневих акустичних хвилях
(ПАХ) покладена висока чутливість швидкості поширення ПАХ до
фізичних характеристик приповерхневого шару матеріалу звукоп-
роводу [1]. Недоліком таких сенсорів є необхідність безпосередньо-
го контакту агресивного середовища із поверхнею звукопроводу,
що зменшує тривалість експлуатації сенсору і призводить до втрати
інформаційного сигналу. Такий недолік відсутній у безпровідних
сенсорах на ПАХ із зовнішнім чутливим до вимірювальної величи-
ни елементом, які можна використовувати для контролю парамет-
рів агресивного середовища [2, 3]. 

Принцип роботи безпровідних сенсорів на ПАХ полягає у взає-
модії вимірюваної фізичної величини із чутливою до її впливу
поверхнею лінії затримки на ПАХ та формуванні модульованого
затриманого сигналу, що є носієм інформації про вимірювану вели-
чину, і який передається від сенсору до пристрою опитування та
обробки вимірювальної інформації від сенсору по радіоканалу. 

Сенсор вологості на ПАХ (рис. 1) містить п’єзоелектричний
звукопровід 1, на поверхні якого розташований ЗШП 2, з’єднаний

Рис. 1. Сенсор вологості на ПАХ
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з антеною 3, ЗШП 4, що з’єднаний із зовнішнім чутливим до вимі-
рюваної вологості елементом — терморезитором 5, та ЗШП 6, що
з’єд наний із розміщеним у герметичному корпусі терморезистором
7. Для зменшення рівня помилкових сигналів та забезпечення
режиму біжучої хвилі, на торцях звукопроводу нанесені поглиначі
ПАХ 8. Сенсор, окрім терморезистора 5, розміщено у герметично-
му корпусі 9. 

Модуль коефіцієнта відбиття (а отже і амплітуда відбитого
імпульсу) від ЗШП 4, навантаженого на терморезистор 5, залежить
від значення провідності терморезистора 5, що, в свою чергу, зале-
жить від значення температури, що діє на нього. Аналогічно визна-
чається залежність від температури модуля коефіцієнта відбиття
сигналу від ЗШП 6, навантаженого на терморезистор 7. 

Оскільки терморезистор 5 розміщений у негерметичному кор-
пусі, зміна вологості навколишнього середовища призведе до біль-
шого охолодження терморезистора 5 порівняно із розміщеним у
герметичному корпусі терморезистором 7. Різниця в температурах
терморезисторів 5 та 7 спричинює відмінність їхніх опорів, а тому і
відмінність модулів коефіцієнтів відбиття сигналів від ЗШП 4 та 6.
По зміні амплітуди сигналу, відбитого від ЗШП 4, відносно амплі-
туди сигналу, відбитого від ЗШП 6, отримують інформацію про зна-
чення вимірюваної вологості. 

При прийнятті конструктивних параметрів, описаних вище,
зміна температури від 10 C до 45 C призводить до зміни опору
терморезистора від 50 до 170 Ом. Така зміна опору зумовлює зміну
модуля коефіцієнта відбиття від навантаженого на терморезистор
ЗШП 4 та амплітуди відбитого імпульсу на 10 дБ порівняно із
амплітудою імпульсу, відбитого від ЗШП 6. 

Таким чином, порівнюючи величини обох сигналів, з викорис-
танням психометричних таблиць можна отримати інформацію про
значення вимірюваної вологості, при цьому покази пристрою не
залежатимуть від згасання вимірювального сигналу внаслідок про-
ходження відстані між сенсором та пристроєм опитування і оброб-
ки інформації. 
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Функціональні пристрої, принцип дії яких базується на збуд-
женні, поширенні та детектуванні поверхневих акустичних хвиль
(ПАХ), набувають все більшої актуальності. Це такі пристрої, як
лінії затримки високочастотних сигналів, фільтри, резонатори,
конвольвери, підсилювачі, генератори, фазообертачі тощо. Най -
перспективнішою галуззю застосування цих пристроїв є системи
оброблення інформації в різноманітних галузях сучасної техніки —
радіотехніці, телебаченні, зв’язку, інформатиці, сейсмології [1–3]. 

Поверхневі акустичні хвилі відповідають вимогам, висунутим
до пристроїв подібного типу: висока швидкість модуляції і широка
смуга частот. За допомогою ПАХ-систем можуть бути досягнуті
коефіцієнти стиснення імпульсу в діапазоні від 100 до 10 000 [1].
ПАХ-фільтри стиснення імпульсів можуть мати ширину смуги, що
перевищує 500 МГц, та з часом затримки порядку мікросекунди.
Роздільна здатність за дальністю радіолокаційних систем обернено
пропорційна до ширини смуги і ця смуга (5000 МГц) відповідає роз-
дільній здатності за дальністю 0,3 м. Для більш вузьких смуг частот
досягнуто набагато більший час затримки (більше 100 мкс). 

Як відомо [2, 3], основою фільтру на ПАХ є пластина п’єзоелек-
тричного матеріалу, на поверхні якого сформовані вхідний та вихід-
ний зустрічно-штирові перетворювачі (ЗШП). Форма сигналу на
виході фільтру визначається аподизацією ЗШП. 
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В даній роботі представлено результати комп’ютерного моде-
лювання фільтра, в якому для стиснення радіосигналу використано
аподизацію зважуванням періоду електродів уздовж напрямку
поширення ПАХ згідно співвідношення 

а для зниження рівня бічних пелюстків — додаткову аподизацію
апертури ЗШП згідно функції Хеммінга: 

де V — ефективна швидкість ПАХ з урахуванням зміни швидкості
поширення ПАХ під металізацією; B — ширина імпульсу ЛЧМ-
імпульсу; n — номер електроду; W1 — максимальне значення апер-
тури ЗШП; x(n) — координата n-електрода; T — тривалість імпульсу. 

Результати моделювання використано для розробки пристрою
стиснення ЛЧМ-сигналу на основі ніобат літію YZ — зрізу.
Центральна частота фільтру 100 MГц, ширина смуги пропускання
10 МГц, коефіцієнт стиснення 30 при тривалості імпульсу 3,0 мкс та
затримці сигналу 2,0 мкс. 

Методика інженерного розрахунку ЛЧМ-фільтру та результати
моделювання впровадженні в навчальний процес для виконання
курсових та дипломних проектів, а також можуть бути використан-
ні при розробці функціональних пристроїв на поверхневих акус-
тичних хвилях. 
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ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ КРЕМНІЮ 
З ХЛОРИДНО-КРІОЛІТНИХ РОЗПЛАВІВ 

Андріяш Ю. М. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, 

спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та
силікатних матеріалів», Університет «Україна» 

Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор

Аналіз літературних даних показав, що для одержання елемен-
тарного кремнію найкращим електролітом є розплав KF-NaF-
K2SiF6-SiO2. Вміст SiО2 в розплаві — 0.5–1.5% (мас.). Вилучений
з катодної штанги дрібнокристалічний кремній переплавляється
при 1450 оС. Вміст домішок у такому кремнії — 10

–3

%. 
Також відмічається, що щільні, добре зчеплені з основою осади

кремнію товщиною 0.2-0.5 мм утворюються при потенціалі —
0.75±0.05 в (відносно Pt чи Ag) на графіті з розплавлених сумішей
LiF-KF-K2SiF6 за температури 745±5 oC. Концентрація K2SiF6
у розплаві при цьому становить 8–14 мас.%. З аналогічних електро-
літів осади були отримані лише на сріблі, в дослідженні як катодні
матеріали використані графіт, нікель, вольфрам, сталі. 

На вольтамперних залежностях, отриманих на скловуглецевому
катоді, спостерігається добре відтворювана хвиля електровіднов-
лення силіцію (IV), потенціал якої близький до термодинамічного
потенціалу розкладу діоксиду силіцію. Потенціостатичний елек-
троліз при потенціалах цієї хвилі дав катодний осад, що складаєть-
ся з металевого кремнію. Розчинність діоксиду силіцію в кріолітно-
му розплаві обумовлена утворенням оксифторидних комплексів
силіцію. Тому можна припустити, що й у системі NaCl-Na3AlF6 роз-
чинність SiO2 пов’язана з утворенням оксифторидних комплексів. 

Аналіз вольтамперних залежностей у напівлогарифмічній сис-
темі координат (lg(i/id–i) — E) показує, що експериментальні зна-
чення нахилу i-E залежностей (0.108-0.087) в більше, ніж для обо-
ротного чотириелектронного процесу (2.3 RT/nF = 0.058 B). Нахил
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поляризаційних кривих кремнієвого електрода в координатах lg i-h
(n = 2.5–3.2) також перевищує значення для чотириелектронного
оборотного процесу. Ці експериментальні факти, а також наявність
двох піків на кривих анодного розчинення дають змогу зробити
припущення про можливість стадійного перебігу сумарного проце-
су відновлення оксифторидного комплексу в розплаві NaCl-
Na3AlF6:

Si(IV) + 2e → Si(II) + 2e → Si(0) (1)
Результати вольтамперометричного вивчення системи NaCl-

Na3AlF6-SiO2 дали змогу обґрунтовано підійти до вибору умов електро -
осадження кремнієвих покриттів. Покриття осаджували з розплаву
NaCl-Na3AlF6-0,5÷1,0% (мас. ) при 900 оC. Світлосірі дрібнокрис-
талічні кремнієві покриття утворюються при щіль нос тях струму
(1–8)⋅10

–2

А/см
2

. При меншій щільності струму швидкість осаджен-
ня незначна, а при більшій — покриття швидко переростає в ден-
дрити. Швидкість осадження покриттів у зазначеному інтервалі
щільності струму становить 10–40 мкм/год, вихід за струмом у
вигляді покриття — до 70–80%. Кремнієві покриття отримано на
зразках скловуглецю, графіту, нікелю, молібдену, вольфраму, сталі 3. 

НИЗЬКО- ТА СЕРЕДНЬТЕМПЕРАТУРНІ РОЗПЛАВИ:
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДЛЯ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТУГОПЛАВКИХ 
І БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ

Грибов В. О. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 М, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор

Встановлено залежність між пасиваційними властивостями
благородних і тугоплавких металів та їх електрохімічною поведін-
кою. Низькотемпературні розплави на основі карбаміду, ацетаміду,
імідазолу і хлоридів тетраалкіламмонію стабільні, мають невисоку
температуру плавлення (< 100 oC), в присутності хлоридів лужних
металів, амонію та алюмінію електропровідні, є розчинниками для
солей благородних і тугоплавких металів, можуть служити фоном
для проведення електрохімічних досліджень. 
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На основі результатів дослідження електрохімічної поведінки
благородних і тугоплавких металів в цих розплавах була встановле-
на залежність між пасиваційними властивостями металів та їх елек-
трохімічною поведінкою. Метали, що не пасивуються (Ag, Cu, Pt,
Pd), осаджуються на катоді у вигляді порошку чи гальванопокрит-
тя. Отримано гальванічні покриття Pt (карбамід), Pd (ацетамід), Cu,
Ag (карбамід, ацетамід, імідазол) різної товщини з гарною адгезією до
основи і осади Pd у вигляді порошку (карбамід) сферичної і голчастої
структури. Електрополірування таких металів нерентабельне завдяки
великим витратам металу при безперешкодному розчиненні. 

Метали, що слабко пасивуються (Ru, Rh, Ir, Ti, Mo, W), осаджу-
ються на катоді у вигляді металевого або металоподібного осаду, що
містить в основному оксігалогенідні сполуки і невелику кількість
чистих металів. У випадку металів, що добре пасивуються (Nb, Ta),
отримання катодного осаду не є можливим. 

Метали, що пасивуються, придатні до електрополірування.
Чим менше пасивація металу, тим ефективність процесу вища
(умови полірування — час, густина струму, якість поверхні). При
слабкій пасивації металу на катоді осаджується металоподібний
осад (невелика кількість металу та його малорозчинні сполуки). 

Спробу одержати катодний осад Та у вигляді гальванічного
покриття було зроблено, використовуючи в якості розчинника чет-
вертинні тетраалкіламмонійні хлориди, в які для збільшення роз-
чинності TaCl5 вводили AlCl3. Електрохімічна поведінка TaCl5 не
залежала від складу тетраалкіламмонійних солей (тетрабутил, про-
пілтриетил, етилдиметилпропіл) і від катіонного складу галогеніду
лужного металу (Na, K, Cs) в системі AlCl3-MеCl-TaCl5.
Відновлення комплексу [TaCl6]– відбувалося східчасто до металу
через утворення всіх проміжних ступенів окислення металу Ta(V)
→ Ta(IV) → Ta(III) → Ta(II) → Ta. Однак при утворенні малороз-
чинних сполук Та(III) відбувається пасивація поверхні електрода.
Перенапруга, що виникає, викликає зрушення потенціалів наступ-
них стадій процесу в негативний бік, що призвело до зближення
потенціалів розряду Та(II) і Al(III). В результаті на катоді було отри-
мано гальванічне покриття інтерметаліду Al-Ta товщиною до 50 мкм. 

Електролізом розплавів хлоридів тетраалкіламмонію, що містять
AlCl3 при 80 оС, отримане покриття алюмінієм товщиною до 50 мкм. 

Перспективне використання трьох видів середовищ: низько- та
середньо-температурні розплави на основі складних сумішей неор-
ганічних сполук (галогеніди, фторалюмінати та фторсилікати луж-
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них та лужноземельних металів); молекулярні органічні сполуки
(сечовини, аміди, гетероцикли та сірковмісні органічні сполуки) із
домішками солей неорганічних і органічних кислот; іонні форми
органічних сполук та їх суміші, зокрема системи R NX — (R4N)nElF6,
де X — галогенід-аніон, R — алкільний радикал, а El — Si, Nb або Ta. 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ
ЗАРОДЖЕННЯ КРИСТАЛІВ ПРИ

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ
СИНТЕЗІ КАРБІДУ МОЛІБДЕНУ

Забєльський А. М. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Брускова Д. -М. Я., к. х. н., доцент

Вигляд типової кривої включення, що відповідає електроосад-
женню карбіду на власній основі в широкому інтервалі температур
(973–1173 К) і густин струму (0. 02–0. 40 А/cм

2

), свідчить про від-
сутність піків на кривій включення і плівок, що пасивують. З метою
з’ясування ступеня індиферентності матеріалу основи досліджува-
ли величини і час появи максимуму перенапруги при електрокрис-
талізації карбіду молібдену в гальваностатичних умовах на поверхні
молібдену, титану, нікелю, срібла, міді, платини і карбіду молібдену.
Вибір матеріалу робочого електрода здійснювали з урахуванням
металохімічних властивостей та діаграм стану подвійних металевих
систем за участю молібдену і вуглецю. Криві включення, зняті при
температурі 1173 К та густині струму 0.14 А/cм

2

, що відображають
початкові стадії електрокристалізації карбіду молібдену на основах
з різних матеріалів. Ці криві показують, що на сріблі, міді, золоті
сплавоутворення відсутнє, на нікелі та платині воно має місце. 

Характерно, що висота піків максимуму перенапруги для зазна-
чених металів обернено пропорційна величині часу їх досягнення.
Це, очевидно, пов’язано з відводом частини компонентів, що осад-
жуються, усередину основи за рахунок твердофазної дифузії
і дозволяє якісно характеризувати ступінь індиферентності матеріа-
лу основ. Наприклад, на нікелі перенапруга кристалізації h0 спосте-
рігається не при всіх значеннях густини струму. На платині спосте-
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рігається помітна деполяризація з двома явно вираженими хвилями,
що відповідають, очевидно, утворенню сплавів різного складу. 

Підвищення температури розплаву зазвичай сприяє «активуван-
ню» катодної поверхні і зростанню швидкостей взаємної дифузії осад-
жуваних компонентів синтезу і матеріалу основи, а також реакцій їх
взаємодії. Показано, що електроосадження карбіду молібдену при тем-
пературі вище 1173 К навіть у випадку індиферентної срібної основи
супроводжується деполяризацією, обумовленою сплавоутворенням.
Вимірювання, проведені в широкому інтервалі температур (973–1223
К), свідчать про закономірну зміну характеру початкових стадій елек-
трокристалізації карбіду молібдену на зазначеній підкладці з ростом
температури. Криві включення, що відображають процеси зародження
нової фази при різних температурах, демонструють зменшення енергії
утворення критичних зародків кристалу, збільшення часу досягнення
необхідного ступеня перенасичення адатомів у момент утворення
нової фази в інтервалі температур 1073–1173 К. Збільшення температу-
ри понад 1173 К знімає кристалізаційні утруднення в момент утворен-
ня стійких агрегатів нової фази. За подальшого підвищення температу-
ри фіксуються явно виражені деполяризаційні процеси. 

Із часової залежності потенціалу срібного електрода при елек-
троосадженні карбіду молібдену видно, що перенапруга кристаліза-
ції росте зі збільшенням густини струму

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ СПЛАВОУТВОРЕННЯ
ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ

ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ КАРБІДУ МОЛІБДЕНУ

Касаджик А. С. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

Науковий керівник: Малишев В. В., д. т. н., професор

Зародження кристалів при електроосадженні є першою стадією
процесу нанесення гальванічних покривів. Її вивчення має особли-
ве значення для подальшого росту кристалів та утворення суціль-
них покривів осадів. Для нанесення покривів карбідів молібдену
і вольфраму на неорієнтовані основи з різних металів використову-
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ється електроліз оксидних розплавів на основі вольфрамату натрію.
Однак, часто потрібно одержати суцільні катодні осади із заданими
властивостями (структурою, орієнтацією і розмірами кристалів).
Для здійснення електролізу істотне значення має вивчення почат-
кових стадій зародження кристалів. Вивчення початкових стадій
зародження цих металів виконано лише для платинових і скловуг-
лецевих електродів. Але практичний інтерес викликає дослідження
цих процесів на електродах з інших металів — міді, нікелю, срібла,
золота, а також карбідів молібдену та вольфраму. У випадку метале-
вих електродів це пов’язано з можливістю підвищення твердості та
зносостійкості матеріалів основ, у випадку карбідів — з виробниц-
твом конструкційних матеріалів. 

Нами було показано існування рівноважних електродних
потенціалів (РЕП) карбідних електродів у вольфраматно-молібдат-
но-карбонатних розплавах певного складу. Підтвердженням цього
є і результати вивчення кінетики реакцій при електроосадженні
карбідних покривів на твердих електродах. Як видно з кривих
включення, у випадку осадження карбідів на тверду сторонню
основу при ввімкненні струму спостерігається три моменти. 

Експериментально також виявлено, що перші кристали почи-
нають утворюватися відразу після появи піка на кривій включення,
яка являє собою залежність потенціалу електрода в часі після дії
початкового імпульсу струму i0 протягом часу t0. Повторне ввім-
кнення струму через короткий час (5–10 с) не призводить до появи
піків. Ці факти свідчать про те, що кристалізаційна перенапруга
пов’язана з утворенням тривимірних зародків. З експерименталь-
них результатів оцінені величини перенапруги кристалізації,
викликані більшою витратою компонентів синтезу в перші момен-
ти часу на утворення зародків. На срібних електродах в інтервалі
температур 973–1023 К вони становлять 8–40 мВ. При осадженні
карбідів на однойменні тверді матеріали перенапруги кристалізації
не спостерігалося. Вона спостерігалася лише при невеликих пере-
напругах на металах з високим струмом обміну. У таких умовах ста-
дія поверхневої дифузії дійсно лімітує швидкість електродного про-
цесу. При збільшенні швидкості осадження карбідів зростає число
центрів кристалізації, що приводить до зменшення гальмувань,
пов’язаних з поверхневою дифузією. Очевидно, при більш високих
перенапругах відбувається зміна стадії, що лімітує, і швидкість про-
цесу визначається або швидкістю переносу електрона, або швид-
кістю дифузії з об’єму розплаву. 
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Підвищення температури розплаву може призводити до усклад-
нення процесу кристалізації взаємодією компонентів, що осаджу-
ються, з матеріалом основи (сплавоутворення). З підвищенням
температури пік на кривій включення поступово зменшується
і врешті зникає. На металах, які утворюють сплави з осаджуваними
компонентами, перенапругу кристалізації можна спостерігати у
випадку поверхневої оксидної плівки. З її появою відповідний пік
на кривій включення також поступово зникає. Тому після механіч-
ної обробки поверхні робочих електродів здійснювали її електрохі-
мічне полірування, контролюючи стан основ під мікроскопом.
Тривалість електрополірування визначали з урахуванням часу роз-
чинення шарів Білбі. 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОТРИМАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ
НІКЕЛЬ (КОБАЛЬТ)–МОЛІБДЕН (ВОЛЬФРАМ) 

З РОЗПЛАВІВ

Качан С. В. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Душейко В. А., к. х. н., доцент

На вольтамперних залежностях у вольфраматному розплаві, що
містить оксид нікелю (II) або оксид кобальту (II), спостерігалася
хвиля відновлення при потенціалах –(0.7–0.8) і –(0.8–0.9) в відпо-
відно. Збільшення концентрації оксидів призводить до підвищення
відповідної хвилі та її зсуву в позитивну область. Процес віднов-
лення відбувається в одну стадію. Збільшення швидкості поляриза-
ції до 5.0 В/с не дозволяє виявити стадійність процесів. Потен ціо -
ста тичний електроліз при потенціалах хвиль, що спостерігаються,
виявляє єдиний продукт — нікель або кобальт відповідно. 

Залежність струму піку від концентрації оксидів нікелю і ко баль -
ту при варіюванні швидкості поляризації є прямопропорційною.
Значення співвідношення ip/V

1/2

практично стале в інтервалі швид -
костей поляризації 0.05–2.0 В/с. Константа масопереносу ip/nFC,
що характеризує спосіб доставки реагуючих речовин до по верхні
електрода, дорівнює (2.3–2.9)⋅10

–4

(для NiО) і (2.1–2.7)⋅10
–4

cм/с (для
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СоО), що узгоджується з дифузійною доставкою. Все це вказує на
лімітування електродного процесу дифузією електроактивних час-
ток до поверхні електрода. Отже, за таких режимів поляризації
швидкість утворення електрохімічно активних частинок не накла-
дає обмежень на електродний процес. 

При додаванні оксидів нікелю і кобальту активність іонів
кисню збільшується, потенціал кисневого електроду знижується.
Подібна залежність пояснюється перебігом реакції:

МO ↔ М
2+

+ O
2–

,

а електродний процес у цих умовах можна записати таким чином:

М
2+

+ 2e ↔ М
o

.                                         (1)

Згідно із залежностями рівноважних потенціалів нікелевого і
кобальтового електродів від концентрації оксидів у розплаві воль-
фрамату натрію число електронів, що припадає на одну електроак-
тивну частку, становить 1.91–2.23 і 1.83–2.28 відповідно. Цим зна-
ченням відповідає електродна реакція (1). 

Для з’ясування характеру стадії переносу заряду (1) і визначен-
ня кількості електронів, які переносяться в електродному процесі,
стаціонарні вольтамперні залежності проаналізовані в напівлога-
рифмічних координатах Е-lg(i/id – i). Нахил цих залежностей для
різних концентрацій NiО становить 107–127 мВ, n = 1.8–2.1; для
різних концентрацій СоO — нахил становить 103–122 В, n =
1.7–2.1. Теоретичне значення нахилу для двоелектронної оборотної
реакції становить 112 мВ. Збіг експериментально визначеного
нахилу з теоретичним свідчить про оборотність стадії переносу
заряду, що підтверджується також експериментальними фактами:
потенціал виділення і потенціал напівхвилі не залежать від швид-
кості зсуву поляризації аж до 0.2 В/с, а концентраційна залежність
потенціалу рівноваги (1) добре описується рівнянням Нернста. 

Кількість електронів, що беруть участь в електродному процесі,
також була визначена за різницею потенціалів піку і напівпіку
нестаціонарних вольтамперних залежностей Ер/2 – Ер = 2.2 RT/n.
Для різних концентрацій оксидів і швидкостей поляризації від 0. 05
до 0.2 В/с значення n = 1.9–2.1 (для Ni) і 1.7–2.0 (для СоО). 

При швидкості поляризації вище 0. 5 В/с спостерігається пере-
хід від оборотного електродного процесу до квазіоборотного. Це
підтверджується також відхиленням залежності ip–V

1/2

від прямої
пропорційності і виникненням залежності потенціалу піку 
і напівпівпіку від швидкості поляризації. 
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Таким чином, аналіз наведених експериментальних даних
дозволяє зробити висновок, що в розплаві вольфрамату натрію
можна реалізувати оборотні рівноваги і процеси за участю нікелю і
кобальту (II). 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
НАНОТЕХНОЛОГІЙ В СВІТЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Малишев В. В. 
д. т. н., професор,

директор Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Лукашенко Т. Ф. 
к. пед. н., доцент кафедри сучасної інженерії

Інженерно-технологічного інституту 
Університету «Україна»

Сучасна нанотехнологічна галузь потужно розвивається в трьох
напрямах:

– виготовлення електронних схем (у тому числі і об’ємних)
з активними елементами, розміри яких порівнянні з розміра-
ми одиничних молекул або атомів;

– розробка і виготовлення наномашин, тобто механізмів та
роботів розміром з молекулу;

– безпосередня маніпуляція атомами і молекулами та складан-
ня із них мікроконструкцій. 

Природно, що в очікуванні певних надій, пов’язаних із застосу-
ванням принципово нового підходу до технології, світові інвестиції
в цю галузь постійно збільшуються. Треба відмітити, що останніми
роками створено понад 16 000 «нанокомпаній», і кількість цих ком-
паній постійно зростає. Провідні країни світу давно оцінили інно-
ваційний потенціал нанотехнологій і створили відповідні націо-
нальні програми. Проте, Україна в цьому напрямі значно відстає
від технологічно розвинених країн, причому, відставання носить не
технологічний, а інтелектуальний характер. Дійсно, налагодження
виробництва шляхом залучення зарубіжних інвестицій і створення
нових підприємств не вирішує проблем у розвитку суспільства, зво-
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дячи країну просто до джерела дешевої робочої сили. Необхідно,
перш за все, розвивати освіту в цій галузі, підвищувати рівень під-
готовки інженерних кадрів, чим завжди славилася наша країна.
Через це, підготовка інженерних кадрів повинна кардинально якіс-
но змінитися. 

Зараз практично у всіх сучасних вищих навчальних закладах
викладають курс нанотехнології. Природно, що це відбувається
і в Україні, проте, відчувається якась невизначеність у виборі мате-
ріалу і в побудові лекційного процесу. Для цього можна запропону-
вати наступну програму курсу цієї дисципліни, призначеного,
швидше, для студентів спеціальностей, пов’язаних з електронікою.
Проте, на нашу думку, так або інакше, знайомство з основними
поняттями нанотехнології повинне увійти до арсеналу інженера
будь-якої спеціальності. Відразу зазначимо, що програма курсу
поки носить рекомендаційний характер і має зазнати кардинальних
змін і переробок. 

Отже, основне завдання полягає в тому, щоб студенти після
закінчення курсу були в змозі розуміти і сприймати такі поняття:
особливості провідності на наномасштабах, техніка виробництва
нанопристроїв, методика використання нанотехнологічних при-
строїв. Для цього достатньо 12 основних лекцій з таких тем:

– основні величини і масштаби в наногалузі;
– технологія виробництва і експериментального дослідження;
– елементи квантової механіки і статистичної фізики;
– тунелювання;
– одноелектронний транзистор;
– напівпровідникові наноструктури на поверхні;
– елементи теорії провідності в нанопристроях;
– одновимірні провідники;
– квантування опору, квантовий точковий контакт;
– вуглецеві нанотрубки;
– елементи квантової теорії інформації і квантові комп’ютери;
– біонаноелектроніка. 
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ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ НІКЕЛЮ (КОБАЛЬТУ) ТА
МОЛІБДЕНУ (ВОЛЬФРАМУ) В РОЗПЛАВАХ

Самченко С. Ю. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 с, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н., професор

Різниця в потенціалах виділення нікелю і молібдену становить
0.090–0.115 в при 1173 К, причому, на відміну від галогенідних і
галогенідно-оксидних розплавів, нікель має більш позитивний
потенціал, ніж молібден в оксидному розплаві. Як базовий елек-
троліт для осадження сплавів широкого діапазону складів було
використано розплав Na2WO4 –2.5 мол. % MoО3. Його застосовува-
ли для електроосадження молібденових покривів з молібденовим
анодом у температурному інтервалі 1123–1173К і за катодної густи-
ни струму 0.02–0.15 А/см

2

. Було встановлено, що за густини струму
від 0.02 до 0.10 А/см

2

молібденові покриви мають стовпчасту струк-
туру і товщину до 100–150 мкм при мікротвердості 180–190 кг/мм

2

. 
Для катодного співосадження металів у сплав молібденовий

анод заміняли на нікелевий, а електроліз вели при катодній густині
струму 0.05 і 0.1 А/см

2

у температурному інтервалі 1123–1173 К.
Концентрацію МоО3 підтримували в інтервалі 1.0–2.5 мол. %, 
а концентрацію NiО змінювали від 0.1 до 1.0 mol %. При цьому
мольне співвідношення іонів молібдену і нікелю змінювалося від
250 до 1. 

Введення оксиду вольфраму (VI) в нікелевмісний вольфрамат-
ний розплав призводить до появи хвилі відновлення дивольфра-
мат-іона:

W2O7
2–

+ 6e ↔ W + WO4
2–

+ 3O
2–

, (1). 

Різниця в потенціалах виділення нікелю і вольфраму становить
0.130-0.160 в при 1173 К, причому в нікелю він вище. З тією лише
різницею, що вихідним служив розплав Na2WO4 — 5.0 мол. % WO3.
При цьому закономірності осадження сплавів аналогічні Мо-Ni. 

Додавання оксиду вольфраму (VI) до кобальтовмісного воль-
фраматного розплаву призводить до появи хвилі відновлення
дивольфрамат іона, що відповідає реакції (1). Різниця в потенціалах
виділення кобальту і вольфраму при цьому становить 0.080–0.140 
в за 1173 К і на відміну від галогенідних і галогенідно-оксидних роз-
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плавів, потенціал кобальту позитивніший за потенціал вольфраму
(молібдену) в оксидному розплаві. Кобальт і вольфрам (молібден)
мають різнотипні кристалічні ґратки (гексагональну і кубічну від-
повідно) і мають близькі значення електродних потенціалів
(DЕо < 0.2 В). У системах Со–W(Mo) можливе існування двох про-
міжних фаз СоW(CoМо) і Со3W(Co3Mo). Концентрацію WO3 під-
тримували в інтервалі 0.1-1.5 mol %, а концентрацію СоО змінюва-
ли з 0.01 до 1.0 mol %. При цьому мольне співвідношення іонів
вольфраму і кобальту змінювалося від 250 до 1. Збільшення кон-
центрації СоО, підвищення температури і зниження катодної гус-
тини струму призводять до зростання вмісту кобальту в осаді. 

Додавання MoО3 до кобальтовмісного вольфраматного розпла-
ву викликає появу хвилі відновлення димолібдат-іона, що відпові-
дає реакції. Потенціал виділення кобальту на 0.060–0.110 в пози-
тивніще за потенціал виділення молібдену за 1173 К. Описані вище
закономірності електроосадження вольфрам-кобальтових сплавів
характерні і для осадження молібден-кобальтових сплавів. Залежно
від співвідношення концентрацій МоО3 і СоО і катодної густини
струму з розплаву Na2WO4-MoО3-Ni можуть бути отримані суціль-
ні осади Мо, СоМо, Со3Мо, Со. 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА І КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА
НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ У РОЗЧИНАХ КИСЛОТ

Соболь А. В. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Кущевська Н. Ф., д. т. н., професор

Метод високотемпературного електрохімічного синтезу (ВЕС)
з іонних розплавів дозволяє знизити температуру легування титану
молібденом, вольфрамом і їхніми карбідами до 800–900 оС та істот-
но скоротити його тривалість. 

Мета даної частини роботи — дослідити можливість поверхне-
вого легування титану карбідом молібдену методом ВЕС.
Гальванічне осадження карбіду молібдену на титанові зразки марки
ВТ 1-0 здійснювали методом ВЕС з розплавів Na2WO4 — 5 мол. %
МоО3 — 10 мол. % Li2CO3 при температурі 800–900 оС і катодній
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густині струму 0.04–0.12 А/см
2

в на повітрі. Для нанесення зчепле-
них покривів титан піддавався нікелюванню з водних розчинів або
азотуванню поверхні в атмосфері нагрітого до 600–700 оС азоту. 

Корозійні випробування проводили в розчині сірчаної кислоти
(9.5 мол. част. ) при 70–80 оС, реєструючи в часі зміну потенціалу і
швидкості корозії. Швидкість корозії визначали фотоколоримет -
рично (за кількістю титану і молібдену, яка перейшла в розчин).
Також реєстрували анодні і катодні поляризаційні криві при швид-
кості розгортки 50 мВ/с. Всі потенціали наведені відносно нор-
мального водневого електрода. 

Потенціал корозії титану після осадження покриттів карбіду
молібдену істотно зростає: з –(0.59–0.61) до 0.26–0.31 В, переходя-
чи в пасивно-активну область титану і лише на 0,02-0,04 в не дося-
гаючи потенціалу корозії карбіду молібдену. Середня швидкість
розчинення титану для зразка з покриттям постійна і становить 0.
005–0.01г/(м

2

⋅год.). Швидкість розчинення титану при потенціалі
вільної корозії дорівнювала 19.1–19.3 г/(м

2

⋅год.). У результаті нане-
сення покриття швидкість розчинення титану зменшується 
в 2000–4000 разів. Швидкість розчинення титану без покриву при
потенціалі, що встановлюється на зразках з карбідмолібденовим
покривом (300–310 мВ) становила 1.50–1.55 г/(м

2

⋅год.). 
Середня швидкість корозії молібдену з покривом карбіду моліб-

дену зі збільшенням тривалості корозійних випробувань змен шу ва -
лася з 0.03–0.04 г/(м

2

⋅год.) у перші 5 год. до 0.007–0.011 г/(м
2

⋅год.)
через 30 год. Це зменшення, очевидно, пов’язане з загальними
особливостями кінетики розчинення молібдену і його карбіду в
кислих середовищах. Згідно з кривими анодної поляризації потен-
ціал вільної корозії титану в умовах експерименту становить
–(0.59–0.61) В. Він характеризується областю активного розчинен-
ня з відносно низьким критичним потенціалом пасивації
–(0.27–0.29) в і великим критичним струмом. При значеннях
потенціалу вище критичного потенціалу пасивації титан пасиву-
ється. Для зразка карбіду молібдену область активного розчинення
відсутня, і він пасивний аж до потенціалу перепасивації. Крива
анодної поляризації титану з карбідмолібденовим покривом анало-
гічна кривій для карбідмолібденового зразка і практично збігається
з нею при поляризації більшій, ніж 0.1 В. Потенціал зразка з покри-
вом близький до потенціалу перепасивації карбіду молібдену.
Анодний струм у пасивній і транспасивній областях обумовлений,
в основному, окисненням карбіду молібдену. 
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Згідно з катодними поляризаційними кривими ефективність
катодних процесів на карбідмолібденовому зразку і титані з покри-
вом карбіду молібдену нього значно вище, ніж на непокритому
титані. Катодна крива карбіду молібдену перетинає анодну криву
практично на самому початку активно-пасивної області. Тому при
порівнянних площах молібденовий катод не здатний завершити
пасивацію титанового анода. Катодна крива карбідмолібденового
покриву перетинає анодну криву титану досить близько від пасив-
ної області. Тому використання титану, покритого карбідом моліб-
дену, як катода ефективніше, ніж чистого титану. 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧЕ АНОДНЕ РОЗЧИНЕННЯ
ТВЕРДИХ СПЛАВІВ У ФОСФОРНІЙ КИСЛОТІ

Яроцький О. О. 
6 курс, група ЗХТ 61/13 м, спеціальність «Хімічна технологія

тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Брускова Д. -М. Я., к. х. н., доцент

Для вивчення анодного розчинення електродів зі сплаву WC-
Co, металевого кобальту і карбіду вольфраму WC використовували
триелектродну систему. Робочим електролітом служив 1. 25М роз-
чин фосфорної кислоти H3PO4. Електроди твердого сплаву являли
собою штабики WC-6%Со (ВК-6). Як допоміжний електрод засто-
совували платинову пластинку площею 1.0–1.5 см

2

. Електродні
потенціали вимірювали відносно насиченого каломельного елек-
трода (НКЕ). Усі виміри здійснювали в атмосфері азоту при темпе-
ратурі 18 оС. 

Анодне розчинення штабиків ВК-6 здійснювали в потенціоста-
тичному режимі при значеннях потенціалу -(0.25–0.05)В, що від-
повідають першій ділянці потенціостатичної кривої. При цьому
струм повільно зменшується в часі (звичайно протягом 10–12 год.),
а потім практично не змінюється. На шліфі поперечного перерізу
штабика ВК-6, який був підданий анодному розчиненню, візуаль-
но можна виділити дві зони. Межа, що спостерігається, розділяє
основу, яка не піддається розчиненню, і частково розчинений шар.
Відповідно до результатів рентгенофазового аналізу шар, який 
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піддався розчиненню, складається з фази WC. Кобальт і вольфрам у
ній не виявлені. Ці дані підтверджують і результати мікрорентге-
носпектрального аналізу. Вміст вольфраму в розчиненому шарі
нижчий еталонного вольфрамового зразка і становить 93.1–93.8%,
що відповідає його масовому вмісту в карбіді. 

Аналіз розчинів після анодного розчинення сплавів і результати
металографічного, рентгенофазового і мікрорентгено спектрально-
го аналізів дозволяють стверджувати, що на ділянці I поляризацій-
ної кривої селективно розчиняється фаза Co-W. 

Згідно з експериментальними даними вміст вольфраму
в загальній масі розчинених металів становить 11.3-14.2%, що від-
повідає даним його розчинності в металевому кобальті. Слід також
зазначити, що основна частина анодного струму відповідає розчи-
ненню кобальту. 

Спільне розчинення кобальту і вольфраму помітно прискорю-
ється з ростом потенціалу. При досягненні ним значення –0.02В
струм різко падає і за величиною складає 15–20% від максимально-
го значення. Пасиваційна плівка, згідно з даними рентгенофазово-
го аналізу, в основному складається з оксиду вольфраму (VI) і фос-
фату кобальту. При подальшому підвищенні потенціалу струм
починає повільно рости і при досягненні значення 0. 7В — різко
зростає. Це пов’язано зі значним зростанням вкладу реакції

WC + 6H2O → WO4
2– 

+ CO2 + 12H
+

+ 10 е (Е
0 ≈ 0.02В)

в анодний процес при потенціалах позитивніших за її оборот-
ний потенціал. У цьому випадку практично весь розчинний воль-
фрам, за винятком невеликої кількості утворюється в результаті
реакції. Це підтверджують дані з вкладів парціальних реакцій у
загальний анодний процес. 

Під час відсутності в розчині кисню катодному струму відпові-
дає відновлення іонів водню. Екстраполяція відповідної поляриза-
ційної кривої на вісь потенціалів (Екор.) відповідає струмам такого ж
порядку, як і вимірювані при розчиненні кобальту без поляризації.
Можна також припустити, що швидкість розчинення фази Co-W 
з твердих сплавів залежить від товщини зразка, вмісту кобальту в
сплаві, розмірів зерен кобальту і карбіду вольфраму. Дійсно, заміна
часток розміру 1.0–2.0 мкм сплаву WC-6%Co на 0.5–1. 0 мкм спла-
ву WC-5%Co приводить до збільшення швидкості розчинення 
в 1.1–1.3 раза. 
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Підсекція
Удосконалення технології 

та діагностичного обладнання 
для сервісного обслуговування автомобілів

ГАЗОВІ ДИЗЕЛІ З МЕХАНІЧНИМ КЕРУВАННЯМ

Білоконенко О. В. 
IV курс, група АГ-41, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Двопаливні двигуни, що поперемінно працюють то на бензині,
то на газу, вже давно стали звичною частиною життя. І чим дорож-
че стає бензин, тим вигідніше перевести бензиновий двигун на газ.
А можливо виконати подібну операцію з дизелем?

Головна проблема переведення дизеля на газ — це неможливість
змусити газ розпалюватися від стиснення, як дизельне пальне.
Справа в тому, що температура самозаймання метану приблизно
700 градусів проти 320–380 градусів у дизельного пального. Однак,
перші експерименти, які провели в США і Німеччині ще під час
Другої світової війни, показали, що така переробка, при виконанні
деяких умов, цілком здійсненна. Причому можна піти двома шля-
хами. Перший — переробити дизель у звичайний газовий двигун 
з іскровим запалюванням. Для цього треба тільки поміняти голов-
ки блоку циліндрів, зменшити ступінь стиснення, встановити газо-
ву паливну апаратуру і демонтувати «зайві елементи», наприклад,
ПНВТ, форсунки, паливопроводи і т. ін. Однак з-за того, що в той
час дизельне пальне коштувало дешево, далі експериментів і дріб-
них партій справа не просунулася. 

Другий шлях — змусити працювати дизель одночасно на газо-
повітряній суміші та дизельному пальному в співвідношенні
70–80% газу і 20–30% дизельного пального відповідно. Суміш газу
та повітря стискається поршнем і в кінці стиснення в неї через
стандартну форсунку впорскується невелика доза дизельного 
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пального. З кінця 30-х років минулого століття до початку 50-х була
побудована деяка кількість таких моторів. Зокрема інженери
General Motors в порядку експерименту переробляли під стаціонар-
ні газо-дизельні силові установки двотактні дизелі серії «71» в 1944
році. А з 1955 року був налагоджений обмежений випуск таких дви-
гунів. Їх викладки постаралися відтворити радянські фахівці.
Наприклад, група інженера М. Глущенка в кінці 40-х років пере-
робляла ліцензійні GMC 4-71 (ЯАЗ-204) для роботи на газі та
солярці (зовнішнє сумішоутворення). Газ впорскувався у впускний
колектор. На жаль, з-за продувки газом двотактний дизельний дви-
гун працював з великою перевитратою газу, і всі спроби зробити
його економічніше ні до чого не привели. 

А ось переробка ЯАЗ-204 з дизеля в газовий двигун з іскровим
запалюванням під керівництвом академіка Е. А. Чудакова пройшла
успішно. У 1949–1950 роках були побудовані цілком працездатні
зразки. Але на цьому все і зупинилося. І тільки в 2010-х роках, з-за
дорожнечі дизельного пального і порівняльної дешевизни метану,
такий «тюнінг» знову став актуальним. По дорогах України вже
їздять десятки автобусів і вантажівок, чиї дизелі повністю переведе-
ні на газ. 

Що ж стосується ідеї газодизеля, то до цього в СРСР поверну-
лися лише у другій половині 80-х років на Камському автомобіль-
ному заводі. Перші КАМАЗи з такою силовою установкою
з явилися в 1987 році, а в 90-х роках почався мілкосерійний випуск
подібних «гібридів». У 2000-х роках на газ почали переробляти
дизельні трактори, самоскиди, сідельні тягачі, автобуси і навіть
маршрутки. Зараз застосовуються два типи газодизельної паливної
апаратури: механічна та електронна. 

Нами досліджено механічну газодизельну паливну апаратуру на
прикладі конструкції фірми «Профігаз», що створена спеціально
для переобладнання дизеля ЯМЗ-238М2 і його модифікацій. 

При цьому переобладнанні контрольна витрата дизельного
пального падає до 12 літрів на 100 км, проти 36–39 л/100 км в
«дизельному» режимі. Витрата стисненого природного газу мета-
ну при цьому становить 24–31 м

3

на 100 км. Потужність залишаєть-
ся така ж сама, як і на «чистому» ДП — 240 к. с., не змінюється і
крутний момент — 883 Нм. Правда, в газодизельному режимі він
досягається вже при 1100 об/хв проти 1250 об/хв у чистому дизель-
ному режимі. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ВОДІННЮ 

АВТОМОБІЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Видренко Є. О. 
VІ курс, група ЗАГ-61, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки,

Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна» 
Науковий керівник: Стукота С. А., к. т. н., доцент

Протягом останніх років у провідних країнах світу погляди на
роль і місце тренажерної підготовки в загальній системі навчання
суттєво змінилися. Підготовка з використанням інтерактивних тре-
нажерно-моделюючих засобів (ІТМЗ) стає основним атрибутом у
професійній підготовці всіх категорій фахівців з керування авто-
транспортними засобами. 

Сучасний світовий ринок тренажерів є достатньо різноманіт-
ним за витратами та призначенням. Безумовними лідерами у
галузі тренажерного виробництва є такі провідні країни, як
США, ФРН, Ізраїль та Франція, які вже створюють складні тре-
нажерні системи четвертого та п’ятого поколінь. Заняття на тре-
нажерах у цих країнах є невід’ємною складовою базової підготов-
ки водія. 

На наш погляд всі сучасні ІТМЗ навчання водінню автомобіля
можливо розподілити на наступні групи:

1) лабораторно-практичні тренажери водіння або автосимуля-
тори;

2) тренажери водіння на базі імітатора кабіни або автоімітатори;
3) статичні тренажери водіння на базі реальної кабіни;
4) динамічні тренажери водіння на базі реальної кабіни;
5) групові тренажерні комплекси різного складу та конфі -

гурації;
6) динамічні тренажерні комплекси підвищеної вірогідності

відображення руху транспортного засобу;
7) динамічні імітатори небезпечного управління транспортним

засобом (імітатори зіткнення, різкого гальмування, переки-
дання тощо). 
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Перші чотири групи засобів є найбільш розповсюдженими і
цілком зрозумілими відносно побудови, призначення та цілей їх
застосування в учбовому процесі. Розглянемо більш детально інші
групи. 

Групові тренажерні комплекси різного складу та конфігурації
призначені для формування навичок управління автомобілем при
виконанні групових виробничих (технологічних, тактичних) зав-
дань в умовах взаємодії з автотранспортними та іншими різнофун-
кціональними тренажерами наземних транспортних, виробничих
та промислових засобів. 

Динамічний тренажерний комплекс підвищеної вірогідності
відображення руху транспортного засобу є одним з останніх роз-
робок динамічних моделей імітації руху і дозволяє імітувати дію
сили інерції на навчаємих при відображенні різних складних тра-
єкторій руху, при заносах при різкій зміні напрямку руху, при русі
автомобіля по слизькій дорозі, складний рух корпусу автомобіля
при подоланні різних перешкод. Досягається практично повна
імітація будь-якого руху автотранспортного засобу в будь-яких
умовах руху. 

Динамічні імітатори небезпечного управління транспортним
засобом — це спеціально сконструйовані технічні засоби, обладна-
ні системами пасивної безпеки. Фізично вони виглядають як час-
тини автомобіля або автомобіль в цілому, встановлені на платфор-
ми, які здатні рухатися з заданою швидкістю, крутитися,
перекидатися та т. і. Використовуються на заняттях по Безпеці
Дорожнього Руху для практичного вивчення дії ударних наванта-
жень на організм людини і способів зменшення їх негативних
наслідків за рахунок правильного використання систем пасивної
безпеки автомобіля. Це «вакцинація» від ДТП, коли організм, що
відчув міні-зіткнення, не допустить помилкових дій в аварійній
ситуації. 

Запропоноване класифікаційне упорядкування ІТМЗ дозволяє
найбільш ефективно обрати склад засобів для комплектації
навчально-матеріальної бази навчальних закладів виходячи з особ-
ливостей їх навчального процесу та необхідних характеристик спе-
ціалістів, які навчаються. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
АВТОРЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯМ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ 
ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ДІЛЯНКИ РЕМОНТУ
ДВИГУНІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕМОНТУ

Власенко О. О. 
VI курс, група ЗАГ-61,

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна» 

Науковий керівник: Косенко В. А., канд. техн. н., професор. 

Для будь якого автосервісного підприємства важливо отримува-
ти максимум віддачі від спеціалістів виробничих підрозділів,
оскільки саме від цього залежить продуктивність, а як наслідок,
прибуток та цінова політика підприємства, що в свою чергу, формує
попит на його послуги. 

Якість та швидкість проведення сервісних та ремонтних робіт
значною частиною залежить від умов праці та рівню механізації та
технологій, які застосовуються під час виробничого процесу.
Оптимальні умови праці можливо забезпечити при розумному
керуванні кліматичними системами в приміщенні виробничої
ділянки. Автоматизація даних систем можлива при розробці інди-
відуального проекту контролера, який би змінював налаштування
систем обігріву та кондиціонування відповідно до заданих нормами
охорони праці вимог. Крім того подібна система дозволить еконо-
мити кошти, оскільки інтенсивність роботи кліматичних систем в
робочий на не робочий час буде суттєво відрізнятися. 

Контролери можливо буде зібрати на базі блоку CPU BC9120.
Побудованого за модульним принципом. Станція керування буде
складатися з базового контролера промислової шини та 64 модулів
вводу-виводу даних. Програмне забезпечення для цієї системи буде
використано BECKHOFF TwinCAT, що може перетворити будь який
сучасний комп’ютер на мультизадачну систему керування процесами в
режимі реального часу. І все що потрібно для реалізації подібних новов-
ведень — це розташувати та поєднати у одну систему набір датчиків. 

Проте крім організаційних заходів необхідно проводити і тех-
нічну модернізацію та автоматизацію обладнання автопідприєм-
ства. Але за нинішніх економічних умов суттєва модернізація за
рахунок закупівлі новітнього обладнання може занадто розтягнути
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період окупності. Тому найбільш ефективним методом є розширен-
ня функціоналу можливостей існуючого обладнання за рахунок
місцевого переобладнання елементів виробничого устаткування. 

Об’єктом реалізації вищеописаного методу модернізації було
обрано верстат токарний 16К20, який доволі часто зустрічається в
авторемонтних майстернях на ділянках ремонту двигунів.
Розширення функціоналу даного верстату можливо за рахунок роз-
робки пристосувань для обробки деталей складної форми. 

У ході проробленої роботи на основі використання нових тех-
нічних рішень, а також в результаті проведеного патентно-інфор-
маційного пошуку були розроблено та запропоновано до впровад-
ження пристрій — патрон, який забезпечує зниження допоміжного
часу і підвищують точність закріплення заготовки. Застосовано
пристрій для затискання колінчастих валів, а також запропоновано
ви користання пристосування для обробки деталей складної фор -
ми, включаючи фасонних, без їх переустановлення. Підви щен ня
продуктивності праці можливо досягти за рахунок проведення
кінематичного розрахунку головної подачі. 

Крім того дана модернізація зачепила і енергоефективність
описаного вище обладнання, що є однією із головних умов прове-
дення успішного бізнесу. 

ГАЗОВІ ДИЗЕЛІ З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ

Волков Д. В. 
ІV курс, група АГ-41, 

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки,

Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна» 
Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Схема газодизельної паливної апаратури з електронним
керуванням по конструкції й принципу дії близька до четвертого
покоління газобензинової паливної апаратури. Основна відмін -
ність — вприскування газу рознесене, безпосередньо під впускні
клапани. Це дозволяє більш рівномірно розподілити газову суміш.
Система працює з електромагнітними газовими форсунками RAIL-
Valtec та набором різноманітних датчиків, данні з яких передаються
на мікропроцесорний блок керування. 
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Останній забезпечує формування закладених в нього швид кіс -
них характеристик, корегування запалювальної дози дизельного
пального в залежності від обертів двигуна, автоматична підтримка
заданої частоти обертання, виконує захисні функції і т. д. З ураху -
ван ням температури двигуна. Відмінністю електронної системи
керування газодизельною паливною апаратурою є використання
зворотного зв’язку по датчику температури вихлопних газів
двигуна й можливість оперативного вибору режиму регулятора
ПНВТ (всережимний та двухрежимний) в режимі газодизеля. 

Все це дозволяє зробити газодизель з електронним керуванням
більш економним ніж з механічним, а також виключити
можливість підриву суміші у впускній системі при неполадках в
роботі органів газорозподілення. Ще одна перевага електроніки —
це можливість роботи разом з інтеркулером. 

Нами досліджено роботу газодизельної паливної апаратури з
електронним керуванням двигуна ТАТА-697-TС55L (фірма
«Профігаз») з потужністю 138 к. с. (встановлюється на легкі
вантажівки й маршрутні автобуси). Таким чином, здійснюється
всережимне регулювання частоти обертання колінчатого валу
двигуна в газодизельному режимі. 

Переваги газодизеля:
1. Економія дизельного пального. Його витрата знижується на

70–80%. 
2. Різко підвищується ресурс за рахунок зменшення зно шу ван -

ня циліндро-поршньової групи (газ не змиває оливу з дзеркала
циліндрів). 

3. Плавне згоряння, за рахунок чого зменшується навантаження
на кривошипно-шатунний механізм. 

4. Олива в картері менш швидко втрачає свої властивості,
відповідно й час між її замінами можна збільшити. 

5. Зменшується утворення нагару. 
6. На порядок зменшується димність вихлопу й кількість

шкідливих домішок в відпрацьованих газах. 
7. З’являється можливість демонтувати турбіну на турбодизелях при

збереженні потужності за рахунок деякого збільшення витрати газу. 
Недоліки газодизеля:
1. Висока вартість переобладнання. 
2. Невелике зниження надійності. 
3. Зменшення грузопідйомності (на вагу балонів). 
4. Зменшення запасу ходу. 
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5. Додаткові витрати на ТО газової апаратури. 
6. При збоях у роботі системи керування двигуном можливе

пошкодження колінвалу при неконтрольованому збільшенні
потужності (для механічної газодизельної паливної
апаратури). 

Література

1. Автомобильные двигатели / М. Г. Шатров, К. А. Морозов, И. В.
Алексеев и др. ; Под ред. М. Г. Шатрова. — М. : Издательский центр
«Академия», 2010. — 464 с. 

2. Автомобильные двигатели: Курсовое проектирование / М. Г. Шат -
ров, И. В. Алексеев, С. Н. Богданов и др. ; Под ред. М. Г. Шатрова. —
М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 256с. 

3. Конструирование двигателей внутреннего сгорания / Н. Д. Чайнов, 
Н. А. Иващенко, А. Н. Краснокутский, Л. Л. Мягков; Под ред. Н. Д. Чай -
нова. — М. : Машиностроение, 2008. — 496 с. 

4. Системы управления дизельными двигателями. Пер. с нем. Первое
русское издание. — М. : ЗАО «КЖИ «За рулём», 2004. — 480 с. 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ДІЛЯНКИ

АТП, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ВАТАЖНИМИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ, ІЗ ДЕТАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ

УНІВЕРСАЛЬНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

Галай С. В. 
VI курс, група ЗАГ-61,

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В. А., канд. техн. н., професор. 

В сучасних складних умовах ведення бізнесу, пов’язаного із
наданням послуг у сфері вантажоперевезень, особливо тих, що
проводяться всередині країни, виникає серйозна необхідність для
зниження собівартості та підвищення ресурсу рухомого складу
автопідприємства. Для досягнення поставленої мети можливо виді-
лити декілька основних напрямків розвитку, а саме:
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– оптимізація витрат та залучення обслуговуючого персоналу
тільки в період проведення планових робіт з ремонту та
обслуговування автомобілів, залучених у перевезенні. Решта
часу необхідність є лише в утриманні лише чергової бригади
робітників;

– створення автоматизованих баз даних для обліку та прогнозу-
вання періодичності та типу проведення ремонтних робіт;

– зниження собівартості робіт за рахунок впровадження універ-
сального діагностичного обладнання, що дозволить визначи-
ти необхідність проведення ремонту чи заміни агрегатів, та
зможе визначити ступінь зношеності елементів і систем і тим
самим створюючи інформаційну базу для прогнозування
ремонтних операцій. Це дозволятиме ефективно залучати
спеціалістів у ремонтний процес та упорядкувати складські
запаси;

– провести моніторинг ринку послуг з обслуговування та
ремонту автомобілів та знайти перспективних клієнтів серед
автопідприємств меншої потужності, запропонувавши вигід-
ні партнерські умови співпраці. Це дозволить поглинути
деяку частку ринку, тим самим охопивши більшу кількість
клієнтів;

– провести повну інвентаризацію основних фондів та виокре-
мити додаткові джерела прибутку при незначних витратах.
Наприклад реорганізувати порожні ділянки території авто-
підприємства у платні стоянки для транзитного транспорту;

– збільшувати прибуток з продажу автозапчастин, надаючи
послуги по їх встановленню із гнучкої ціновою політикою;

– покращити умови роботи з клієнтами та загальний рівень
сервісу. 

Всі вищезазначені питання є цілком перспективними і мають
бути впроваджені в теперішніх кризових умовах. Проте детально
хотілося б розглянути можливість створення універсального діаг-
ностичного обладнання. Основним об’єктом мого дослідження
стало створення подібного обладнання для генераторів автомобілів
різної марки та класу. Концепт стенду буде являти собою металеву
раму із столом, на якій розміщується досліджуваний генератор, а
під столом розміщений електродвигун, який через ремінну переда-
чу пов’язаний з генератором. Таким чином стенд може тестувати
генератор на різних режимах навантаження. На виході до генерато-
ра буде підключені вимірювальні прилади, такі як вольтметр,
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амперметр та осцилограф. При справних вентилях і обмотці стато-
ра крива випрямленої напруги на осцилограмі матиме пилкоподіб-
ну форму з рівномірними зубцями. Якщо є обрив в обмотці статора
або обрив або коротке замикання у вентилях випрямного блоку —
форма кривої різко міняється: порушується рівномірність зубців
і з’являються глибокі западини. Крім того буде необхідність побу-
дови детальної вольт-амперної характеристики на різних режимах
навантаження генератора. 

Підбір елементів стенду має охоплювати увесь діапазон пара-
метрів автомобільних генераторів, які, в перспективі, можуть бути
на ньому досліджені. Результати подібних досліджень зможуть,
в подальшому, ставити діагноз відповідності генератора встановле-
ним на авто електроприладам та системам, і тим самим оцінювати
їх ефективність та дає можливість підбирати генератори відповідно
до потреб споживачів електроенергії, тим самим збільшуючи
загальний ККД автомобіля. 

ВОДНЕВО-КИСНЕВИЙ ДВИГУН

Жужуян О. О. 
ІІ курс, спеціальність «Обслуговування і ремонт автомобілів 

та двигунів»,
Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»

Наукові керівники: Гончарук В. Л., Троц А. А.

Однією із тем наукових досліджень Інженерно-технологічного
інституту є розвиток теорії та практики високотемпературних твер-
дих електролітів у сфері прикладної електрохімії. 

На даний час розроблено ряд чутливих елементів та приладів для
визначення вмісту кисню в технологічних газових середовищах. 

Результати розробок підтверджені двома патентами України та
одним патентом Російської Федерації. 

Запропоновані конструкції двигуна на основі спалювання
водню. В проекті на основі високотемпературного електролізу
водяної пари отримується необхідно мінімальна кількість палива
для одноразового такту спалювання, що дозволяє підвищити безпе-
ку роботи з воднем. Запропоновано технічне рішення транспор-
тного засобу. На даний час світова технологія автомобілебудування
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визначила цей напрям як один із перспективних. Проект було
направлено до Міністерства промислової політики в Управління
оборонних галузей промисловості (документ № 22/033211-26 П від
27. 03. 03). 

Крім цього, нами проведено дослідження з проблеми отриман-
ня самодостатнього джерела живлення електричної енергії при
здійсненні високотемпературного електролізу водяної пари при
взаємодії системи з повітряним середовищем. При цьому побічни-
ми продуктами процесу є спонтанне виділення в навколишнє сере-
довище молекулярного кисню і водню. Процес є можливим за
рахунок різниці концентрацій кисню і водню в парах води і вмісту
цих компонентів у повітрі. Електрохімічна схема отримання елек-
тричного струму в цьому процесі у відношенні молекулярно-газо-
вих перетворень є незворотною, а тому при створенні енергетично
позитивних процесів утилізації отримуваних кисню і водню можна
отримувати додаткові об’єми процентно концентрованого кисню
і водню. Лабораторний пристрій досліджено на працездатність
окремих його складових. 

На даний час електролізери і паливні елементи з твердим
полімерним електролітом (ТПЕ) вважаються найбільш перспек-
тивними для створення оборотного осередку, працюючого як
в режимі електролізера, так і паливного елемента. Це обумовлено
низькою інерційністю, високим ККД, питомою потужністю
і екологічністю процесу. Оборотний осередок привабливий мож-
ливістю зниження ваги й зменшення розміру системи і в якійсь
мірі її вартості. 

Для цієї цілі можуть бути використані як хімічно оборотні кис-
неві і водневі електроди, так і електроди, які не змінюють своєї
окисної або відновлювальної функції при перемиканні режимів.
Слід підкреслити, що, хоча каталітична активність платини і мета-
лів платинової групи в системах з ТПЕ достатня для їх використан-
ня як для виділення водню і кисню в процесі електролізу, так і для
окислення водню і відновлення кисню в процесі генерації струму
в паливному елементі, виникає ряд проблем, в тому числі водного
«менеджменту», обумовленого гідрофобно-гідрофільними характе-
ристиками електродів. 
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Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»,

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Розвиток нанотехнологій і поява нового класу приладів мікроелек-
тромеханічних і наноелектромеханічних систем (МЕМС/НЕМС — 
Micro/Nano Electric-Mechanical Systems) призвело до необхідності
управління трибологічними процесами в мікро- і наномасштабах.
Вирішення цих проблем покладається на нанотрибологію — трибо-
логію об’єктів нанометричного масштабу, враховуючи молекуляр-
но гладкі поверхні. Вперше назва «нанотрибологія» з’явилася
у 1990 р. В публікаціях корпорації ІВМ [1]. З тих пір кількість робіт
з нанотрибології стала стрімко зростати [2]. 

Розвиток і розробка МЕМС і НЕМС вимагають також вимірю-
вання фізичних, механічних і трибологічних властивостей матеріа-
лів, що застосовуються для їх виготовлення, на субмікронному
і нанометровому рівні використовуючи сучасні методи оцінки міц-
ності, модуля Юнга, пружного відновлення, адгезійної міцності та
зносостійкості захисних покриттів, тонких плівок, багатошарових
структур [3]. 

Тіла, що взаємодіють у таких системах, дуже малі, наван та жен -
ня на трибоспряження невеликі (10

5

–10
8

Н), так що трибологічні
процеси значною мірою визначаються атомно-молекулярною
взаємодією контактуючих поверхонь, в яку залучаються дуже малі
об’єми спряжених тіл (кілька атомних шарів), причому доля
деформаційних процесів тут незначна. Методи і засоби класичної
трибології в таких умовах неприйнятні. Зажадалось вивчення
трибологічних процесів при одиничних контактах, вивчення тертя,
зношування і мащення твердих тіл на атомному і молекулярному
рівні. Крім того, розробка нових високоефективних матеріалів за -
жадала створення шляхів і засобів до направленого моди фі ку вання
і керування структурою поверхневих шарів деталей на нанорівні. 

В основі сучасних методів дослідження і контролю поверхневих
шарів лежить аналітичне рішення [4] так званої «задачі Герца»
(1882) про взаємну деформацію двох твердих куль при їх стисканні,
яка докладно розглянута в [5]. Використання моделі Герца для
опису взаємодії індентора і зразка обґрунтовано, коли поверхневі
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сили зневажливо малі в порівнянні з сумарними силами взаємодії,
і радіус площі контакту істотно менший радіуса індентора. Саме ці
умови лежать в основі методів оцінки функціональних властивос-
тей поверхневих шарів і реалізовані у вимірювальних пристроях,
які розроблені в останні роки. Праці Герца послужили основою для
розвитку теорії і методів визначення твердості. Вимірювання твер-
дості широко використовується в науці і техніці, хоча до цього часу
проходить дискусія про фізичний зміст цієї величини і коректність
способів її оцінки [6]. Одним з визначень є наступне: «Під твердіс-
тю розуміється властивість поверхневих шарів чинити опір пружній
і пластичній деформації або руйнуванню при місцевих контактних
впливах з боку іншого, більш твердого і, що не одержує залишкової
деформації, тіла (індентора) певної форми і розміру» [7]. 

Висновки. Такий успіх і увага к дослідженням у нанотрибології
пояснюється інтенсивним розвитком експериментальної бази для
дослідження нанооб’єктів. За відмінністю від класичної трибології
в нанотрибології розглядається фрикційна взаємодія тіл малої маси
при малих навантаженнях, що забезпечує практичне
беззношування (граничні зноси не більше кількох атомних шарів). 
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Перші мікроскопічні дослідження пластичної деформації були
проведені Н. П. Щаповим. Їм був введений і термін «мікро ме ха ніч -
ні випробування», що об єднує мікроскопічні та механічні дослід-
ження, також розроблений спільно з В. Ф. Лоренцом спеціальний
прилад [1]. Найбільше поширення в якості теоретичної моделі
зміни зносу пари тертя в часі отримала закономірність формування
рівноважної шорсткості в процесі припрацювання, запропонована
В. Ф. Лоренцом, і справедлива для великої кількості різних вузлів
тертя [2]. Наприклад, мікромеханічний метод випробування кон-
струкційних сталей 40ХН2МА і 30ХГСА в стані поставки був пред-
ставлений в роботі [3]. 

Е. С. Беркович (1951) був попередником дослідження власти-
востей поверхні шляхом індентування [4]. Мікроіндентування
виконувалось шляхом впровадження в поверхню, яка досліджуєть-
ся, алмазної піраміди з розміром діагоналі 100–1000 нм [5]. У 1981 р.
Бангерт створює перший апарат для наноіндентування [6], що був
з єднаний з електронним мікроскопом, який створює таким
чином можливість досліджувати і рельєф поверхні. При русі нано-
індентора існує можливість оцінити на нанорівні опір руху, неодно-
рідність структури поверхні та характер контакту. 

Наступним кроком у напрямку розвитку методу наноінденту-
вання стало зменшення розмірів індентора — тригранної алмазної
піраміди — на три порядки до 10 нм. Це дозволило здійснювати
оцінку властивостей поверхні (нанотвердість, модуль пружності та
інші характеристики). Зараз індентором є алмазна трьох- або чоти-
ригранна піраміда, яка отримала назву по імені розробників —
індентор Берковича або Віккерса, відповідно, які найбільш поши-
рені при вимірюванні мікромеханічних властивостей. З перебігом
часу в модернізації нанотестерів досягли успіху Вієренга і Франкен
(1984) [7], Пулкер і Зальцман (1986) [8] та ін. 

Всі існуючі прилади не дозволяють проводити випробування
матеріалів в реальному масштабі часу, в режимі моніторингу, що
значно знижує продуктивність і інформативність, збільшує погріш-
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ність, пов’язану з суб’єктивними факторами. Таким чином, існува-
ла потреба в розробці настільної конструкції приладу, що дозволяв
би вимірювати фізико-механічні властивості матеріалів методами
безперервного вдавлювання та сканування алмазним індентором,
що працює в режимі моніторингу і володіє безконтактним наванта-
жувачем та датчиками переміщення індентора [9]. 

Таким чином, техніка у сполученні з комп’ютерним моде лю -
ван  ням, наряду із вирішенням специфічних завдань нано трибо -
логії, дозволила створити серйозний прорив у наші уявлення про
процеси тертя, мащення і зношування твердих тіл, надавши
зокрема, стимул до теоретичних досліджень явищ фрикційної
взаємодії тіл на атомному рівні. А теоретичні розробки дозволяють
інтерпретувати експериментальні дані, що маються, і можуть
явитися основою для побудови загальної теорії тертя. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НА АВТОПІДПРИЄМСТВІ 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ІЗ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ
ОБЛАДНАННЯ ШИНОМОНТАЖНОЇ ДІЛЯНКИ 

ТА ДІЛЯНКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ АВТОМОБІЛІВ

Компанец А. В. 
VI курс, група ЗАГ-61,

спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Косенко В. А., канд. техн. н., професор

Сучасне автосервісне підприємство в умовах економічної кризи
має займати агресивну позицію у конкурентній боротьбі за клієн-
тів. Основними засобами такої боротьби є гнучка цінова політика,
високі вимоги до якості наданих послуг, індивідуальний підхід та
максимальне задоволення кожної вимоги клієнта, високе техноло-
гічне та технічне оснащення виробничих підрозділів із мінімізацією
витрат на оплату ручної праці, оперативність та злагодженість
роботи усіх підрозділів автопідприємства. 

Найбільш ефективним способом зниження собівартості послуг
є автоматизація процесів та скорочення часових проміжків на тех-
нологічні переходи, при проведення робіт, в яких можуть бути
задіяні декілька постів. Дане питання може стосуватися таких
напрямків як виконання робіт з обслуговування ходової частини
автомобіля та шиномонтажу. 

Для скорочення витрат сил та часу та збільшення ресурсу облад-
нання може стати у пригоді проект автоматичного стенду для миття
коліс без втручання людини. Це має значно прискорити процес
шиномонтажу та підвищити точність балансування коліс. 

Проте у теперішніх складних умовах купівля даного пристрою
є до волі високовартісним кроком, крім того подібні пристрої не
є універсальними. А саме цю універсальність можливо досягти за
рахунок індивідуальної проектної розробки. 

Пропонована машина для миття коліс складається з ємності,
в якій знаходиться миюча суміш, що складається з води і полімер-
них гранул, щільність яких нижча щільності води, зливної горлови-
ни, встановленої в нижній частині місткості і закритої кришкою,
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відцентрового водяного насосного агрегату. Вихідні патрубки
насосного агрегату з відбивачами встановлені в робочому відсіку по
обох сторонах від колеса, що розміщується на час очищення на
опорно-приводних роликах вертикально. Один з роликів за допо-
могою муфти сполучений з мотор-редуктором. До бічних стінок
робочого відсіку прикріплені обмежувачі, повітряні сопла з відби-
вачами, сполучені за допомогою електромагнітного клапана з дже-
релом стислого повітря; щітка, пов’язана ремінною передачею
з ведучим валом і пневмосистемою. 

У свою чергу щітка складається з пружини розтягування,
закріпленої з одного боку крайніми витками на маточині веденого
шківа, і обтягнутою еластичним циліндричним повітронепроник-
ним щітковим полотном, розташованим на зовнішній і вільній тор-
цевій поверхні пружини розтягування. 

Працює установка наступним чином: колесо, що вимагає очи-
щення, встановлюється на ролики. При включенні установки
насосний агрегат через патрубки подає суміш води з пластиковими
гранулами на відбивачі, а за допомогою їх на омиване колесо.
Відбивачі дозволяють змінити напрям потоку з найменшими втра-
тами натиску, а, отже, швидкості часток миючої суміші, відповідно
забезпечити максимальну взаємодію води і гранул з колесом.
Колесо приводиться в обертання від опорно-приводного валу для
рівномірного обмивання. 

Щітка під дією стислого повітря збільшує свою довжину за
рахунок розтягування пружини. При цьому вона входить у внут-
рішній простір диска колеса, забезпечуючи його доочистку від
забруднень і прилиплих пластикових гранул. 

Після завершення доочистки колеса система управління від-
ключає привід ролика і подачу стислого повітря. При цьому щітка
зупиняє своє обертання і коротшає під дією пружини. Частки
забруднень, що змиваються, поступають в нижню частину міст -
кості. 

Крім того зменшення часу на проведення операцій технологіч-
ної мийки коліс дозволить скоротити нормативи, а як результат,
вартість комплексної операції шиномонтажу, балансування коліс і
т. п. 
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МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АВТОСЕРВІСІ

Матвійчук О. М. 
V курс, група ЗОА-51, спеціальність «Облік і аудит»

Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»
кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Найдавніший, традиційний метод ціноутворення — калькуля ція
ціни вартості товару на основі собівартості. Цей метод прий ня т ний
тоді, коли підприємство є серцевиною бізнесу і товари чи послуги,
які воно продукує, мають попит. У наш час у кінцевому задоволенні
потреб споживача бере участь велика армія діячів ринку, внаслідок
чого клієнт орієнтований більшою мірою на задоволення своїх
потреб, будучи впевненим у якості та відповідній ціні товару [1].
Можна дійти такого висновку: клієнт шукає не найнижчу ціну, а
якісний сервіс за найкращу ціну [2]. Конкуренція — суперництво
між учасниками ринку за кращі умови виробництва, купівлі і про-
дажу товарів і послуг. Визначальним фактором конкуренції є те,
наскільки пропозиція перевищує попит [3]. 

На практиці автосервісу, у всіх без винятку випадках, вихідною
точкою для розрахунку ціни є витрати. Але при їх визначенні дуже
часто припускається помилка, суть якої полягає в тому, що беруть-
ся до уваги поточні витрати, а не очікувані. Очікувані витрати
мають передбачати інфляцію, штрафи, пеню, виплати при нещас-
них випадках тощо. 

Другий поширений метод ціноутворення — наслідування кон-
курента. Е. Мітчелл називає його законом «нерозумного насліду-
вання конкурента». Річ у тім, що конкурент має свої затрати праці,
і послуги, які він надає, відрізняються у сприйнятті споживача від
ваших послуг. Тому трохи нижча ціна (а якраз так діють стосовно
конкурента) навряд чи позитивно сприйматиметься споживачем.
Можливо, навпаки: більш висока ціна сприйматиметься ним як
така, що відповідає статусові саме ваших послуг. 

Третій метод — встановлення ціни на рівні поточних цін. Цей
метод теж старий, як світ, і такий же мудрий: в ньому віддзеркалено
всі нюанси практики, а вона і є наймудрішою. Рівень поточних цін
визначається за допомогою вивчення ринку. 

Близьким до нього є четвертий метод — так званий метод
«метання стріл». Суть його зводиться до опитування достатньої
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кількості експертів та респондентів з приводу їхньої думки щодо
оптимальної ціни на ту чи іншу послугу. При цьому їм ставиться
питання: «Яку б ціну ви заплатили за цю послугу (товар)?» Цікаво,
що споживач завжди схильний назвати нижчу ціну, а продавець —
вищу. Маючи результати експертних оцінок, можна віднайти ту
«стрілу», яка влучить у «десятку». При цьому слід враховувати, що
опитані визначать ціну за конкретну послугу, скажімо, 100 чи 150
грн., але ніколи не визначать її сумою 95 чи 125 грн., хоча різниця
між цінами становить 31,6%. 

П’ятий метод встановлення ціни Ф. Котлер визначає «на осно-
ві відчутної вартості товару». Інші автори дають йому назву «виді-
лення моделі класу «люкс». Суть його полягає в тому, що за одну і ту
ж послугу можна заплатити різну ціну залежно від того, за яких
умов вона надається. Наприклад, на елітарній станції «Крона» чи
«БМВ» заміна оливи в двигуні коштує у п’ять разів дорожче, ніж на
фірмовій СТО; на фірмовій СТО — удвічі дорожче, ніж на станції
загального користування; на автозаправній станції ціна на цю ж
послугу нижча, ніж на будь-якій СТО. За аналогією: ціна на біф-
штекс у їдальні, кафе, барі і ресторані буде неоднаковою. 

В основі шостого методу — розрахунку ціни на основі беззбит-
ковості та забезпечення цільового прибутку — лежить графік без-
збитковості [4]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що для клієнта
важливо знати ціну не лише конкретної станції, а мати можливість
для порівняння. З практичної точки зору зрозуміло, що він ці ціни
таки знає. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Петренко Т. В. 
ст. викладач кафедри автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки,
Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»

Перспективи розвитку сучасного автомобільного транспорту —
залежіть від рівня підготовленості майбутніх спеціалістів. Під час
вивчення дисципліни «Автомобільні перевезення», нами пропону-
ється, проведення практичного заняття на тему: «Законодавство
про автомобільний транспорт». 

Мета роботи полягає в ознайомлені студентів з призначенням,
структурою, змістом основних законодавчих актів, які регламенту-
ють питання перевезень пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом, зокрема: 

– вивчення правових та організаційних основ державного регу-
лювання у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомо-
більним транспортом;

– встановлення вимог до перевізників, водіїв та транспортних
засобів щодо забезпечення безпеки перевезень та екологічної
безпеки;

– визначення системи державного контролю, прав, обов’язків
та відповідальності державних органів виконавчої влади та
перевізників за порушення міжнародних договорів та законо-
давства України. 

Змістовна частина заняття включає наступні пункти:
1. Вивчити призначення та мету законодавчих актів (Закон Ук -

раї ни «Про автомобільний транспорт», «Класифікацію видів ванта-
жів», наказ «Про затвердження Правил перевезень вантажів авто-
мобільним транспортом в Україні» та міжнародні договори). 

2. Визначити основні вимоги до автомобільних перевезень
пасажирів та вантажів. 

3. Ознайомитись з порядком розробки та підписання
Примірного договору про перевезення вантажів автомобільним
транспортом у місцевому та міжміському сполученні (далі —
Примірний договір). 

4. Скласти проект Примірного договору. 
5. Відповісти на контрольні питання:
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• З яких документів складається законодавство України про
автомобільні перевезення ( написати повну назву, дату прийняття)? 

• Що регулює Закон України «Про автомобільний транспорт»?
• Відповідно до Закону України «Про Правила перевезення ван-

тажів автомобільним транспортом в Україні» привести письмовий
приклад правил перевезення будь-якого вантажу. 

Отже, ознайомлення та вивчення законодавства про автомо-
більний транспорт й розробка Примірного договору, дає студентам
можливість створити чітке розуміння та уявлення про важливість
співпраці між пасажирами та перевізниками. 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ ВОДІЯ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Петренко Т. В.
ст. викладач кафедри автомобільного транспорту 

та соціальної безпеки,
Інженерно-технологічний інститут Універистету «Україна»

Обираючи професію водія, людина ставить перед собою певні
пріоритети, а саме: 

1. Професія повинна приносити задоволення. 
2. Професія повинна забезпечувати максимальну реалізацію

своїх можливостей. 
3. Професія повинна гідно оплачуватись. 
4. Професія повинна мати високий рівень соціального захисту. 
На сьогодні професія водія є достатньо популярною. В обов’яз-

ки цієї людини входять наступні вимоги: керування автотранспор-
тним засобом; ліквідація дрібних несправностей; контроль дотри-
мання пасажирами правил проїзду, посадки та висадки або
правильність кріплення вантажу в кузові; володіти навичками
керування в екстремальних ситуаціях; знати правила дорожнього
руху; правила технічного обслуговування; мати оперативне мис-
лення для оцінки ситуації на дорозі; бути фізично здоровим. 

Розглянувши основні посадові обов’язки, слід звернути велику
увагу на ті проблеми, що заважають водієві, бути на сто відсотків
відповідальним за кермом, а це на наш погляд, лежить в основі
організації безпечної праці. 
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Водій — особа, яка працює в державній або приватній структурі,
але чи однакові їх умови праці. Відповідно до Закону України «Про
автомобільний транспорт» [1] з метою організації безпечної праці та
ефективного контролю за роботою водія транспортних засобів автомо-
більні перевізники зобов’язані: організувати роботу водія, режим його
роботи та відпочинку; здійснювати заходи, спрямовані на забезпечен-
ня безпеки руху; забезпечувати виконання вимог законодавства з
питань охорони праці; організовувати проходження медичного огляду;
забезпечувати санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням. 

Розуміючи ситуацію, яка склалась у нашій державі, практично всі
перевізники є приватними. Тому, здійснювати контроль за до дер -
жанням режиму праці та відпочинку водія неможливо, оскільки біль -
шість водіїв працюють без ліцензій, технічного огляду транспортного
засобу та навіть без права на перевезення пасажирів (відсутній досвід),
а що казати про медичний огляд, якого просто немає у приватних пере-
візників. Робочий час регламентується лише державними перевізника-
ми, а водій маршрутного таксі сідає за кермо в будь-якому стані. 

Згідно чинного законодавства особи (перевізники), винні в
порушенні встановленого режиму праці та відпочинку водія, несуть
відповідальність, але розплачуються при цьому — всі учасники
дорожнього руху. 

Література

1. Закон України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від
5.04.2001 року (нова редакція від 6. 11. 2014 року «підстава» 1206-18). 
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Науковий керівник: Дубинець О. І., д. т. н., професор

Розрізняють п’ять основних джерел техногенного забруднення
середовища: димові гази нерухомих джерел енергії, що працюють
на пальному органічного походження, відпрацьовані гази автомо-
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білів та інших транспортних засобів, викиди промислових підпри-
ємств, радіаційне забруднення і органо-хлористі пестициди які не
підлягають біологічному розпаду. 

Найбільш значне місце серед шкідливих речовин, як за обся-
гом, так і за масою займає оксид вуглецю СО (чадний газ). Його
вплив на організм відбивається на системі дихання і, зокрема, вра-
жає червоні кров’яні тільця (еритроцити), позбавляючи їх можли-
вості брати участь в газообміні. З’являються симптоми кисневого
голодування, слабкість, головний біль, нудота, блювання. Перші
ознаки наступають при концентраціях 0.01–0.1%. При концентра-
ції понад 1% (12.5 г/м

3

) наступають незворотні зміни в крові
і летальний результат. Середньодобова граничнодопустима кон-
центрація (ГДКСД) оксидів вуглецю в повітрі встановлена в 3 мг/м

3

. 
У відпрацьованих газах містяться велика кількість органічних

сполук із загальною формулою CnHm (вуглеводні). Основна маса
вуглеводнів, що містяться у пальному для ДВЗ, відноситься до мало
небезпечних. Однак при відповідних концентраціях вони виклика-
ють ураження органів дихання, нудоту, головний біль і наркотичне
сп’яніння. Для парів бензину ГДКСД встановлено в 1.5 мг/м

3

. Легкі
вуглеводні метанової групи менш токсичні. Тому в перспективі
норми по CnHm повинні бути з двох частин. 

Природа утворення СО досить складна. У зоні передполумя
є значна кількість СО, у міру наближення до фронту полум’я і все-
редині кількість СО продовжує зростати. У післяполумяній зоні
кількість СО зменшується, а СО2 зростає. 

Як було встановлено, на викид СО і СO2 кут Θ практично не
впливає. Концентрація СnНm зі зменшенням Θ знижується.
Зниження вмісту може бути пояснено таким чином. При пізньому
запаленні температура відпрацьованих газів значно вище і окис-
лення СnНm відбувається у випускній системі більш інтенсивно.
Однак при надмірно пізньому запаленні (після в. м. т.) можливе
зростання СnНm. 

Як було показано, за рахунок поліпшення характеристик робо-
чого процесу оптимізації конструктивних і експлуатаційних пара-
метрів та інших заходів суттєво знизити токсичність одночасно по
всій номенклатурі що викидаються шкідливих речовин не вдається.
Це пов’язано з тим, що закономірності утворення продуктів непов-
ного згоряння (СО, СnНm) і оксидів азоту NOХ принципово відріз-
няються. 

пошук та перспективи Секція 16
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студент гр. АГ-31 спеціальності «Автомобілі та автомобільне

господарство», ІТІ, ВМУРоЛ «Україна»

Розподілення енергетичних витрат в обладнанні для ремонту та
обслуговуванню автотранспорту можна класифікувати за трьома
основними ознаками. 

Перша ознака — споживання енергії на виконання основних
технологічних операцій. Друга ознака — споживання енергії на
виконання допоміжних операцій. Третя [1], найбільш розгалужена
ознака — споживання енергії при забезпеченні комутативних сис-
тем живлення ремонтного обладнання. Саме в системах живлення
спостерігаються найбільші втрати енергії. В обладнанні для ремон-
ту системи живлення поділяють на електричні, пневматичні, гід-
равлічні та комбіновані. 

Елементна база пневматики, як правило представлена у вигляді
приводів робочих органів і є найбільшим споживачем енергії стисне-
ного повітря. А система керування ними складається з трубопроводів,
фітінгів, розподільників та допоміжного обладнання для очистки і
підготовки повітря [2]. За результатами аналізу втрат стисненого
повітря під час роботи пневматичних систем в такому обладнанні
можна стверджувати (рис. 1), що найбільші втрати стисненого повітря
до 20% спостерігаються у місцях з’єднання трубопроводів; до 18%
втрачається за рахунок помилок при проектуванні пневматичної сис-
теми живлення; експлуатація розподільників із зношеними ущільнен-
нями та манжетами приводить до втрат 12% стисненого повітря, в
пневмоциліндрах до 10%; для роботи морально застарілих схем керу-
вання пнемоциліндрами потрібно використати повітря більше до 30%. 

Метою проведених досліджень було визначити залежність між
величиною втрат стисненого повітря від умовних діаметрів отворів
через які вони відбувається. 
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Результати експериментальних досліджень щодо втрат повітря
із пневматичної системи наведені в таблиці 1. 

Якщо витік повітря в атмосферу здійснюється через отвір діа-
метром від 1 до 3 мм при магістральному тиску в системі 6 бар, то за
секунду через отвір 2 мм втрачаємо біля 11 літрів повітря, а через
отвір 3 мм — 31 літрів, що еквівалентно 3,1 кВт/год та 8,3 кВт/год
витрат електроенергії. А далі неважко порахувати суму втрачених
коштів (наприклад через отвір 3 мм до 500 гривень за місяць). 

Визначення втрат повітря під час роботи обладнання є склад-
ним процесом. Для його реалізації найбільш мобільним і простим,
на наш погляд, є застосування витратомірів. 

Визначення величини втрат повітря із системи є лише першим
етапом на шляху зменшення енерговитрат. Другим етапом є пошук
місць витоку стисненого повітря в атмосферу. 

Література

1. Дмитриев В. Н., Градецкий В. Г. Ос новы пневмоавтоматики. — М. :
Ма шиностроение, 1973. — 360 с. 
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Рис 1. Діаграма можливих втрат стисненого повітря 
із пневматичної системи

Таблиця 1. Показники втрат повітря через отвори в трубопроводі
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Існує багато конструктивних рішень механізмів та пристроїв,
які виконують операцію зупинки робочих органів в проміжних точ-
ках ходу. Так, наприклад, для операція піднімання платформи
підйомника на рівень висоти зручного огляду та ремонту. Ці меха-
нізми і пристрої за конструкцією привода умовно можна поділити
на дві групи: пневматичні та електричні. 

Найбільш широко, для забезпечення точності зупинки, засто-
совується електричний привод. Основною складовою такого при-
воду є спеціальна системи керування ним. Метою системи керу-
вання електродвигуном є зміна швидкості або навантаження під
час руху механізмів. Таке керування виконується шляхом зміни
струму абро напруги, які подаються на електродвигун. 

Метою роботи є дослідження впливу динамічних навантажень
на точність позиціювання з можливістю реалізації оптимального
часу виконання операції переміщення. 

За результатами проведених досліджень можна стверджувати,
що основним недоліком таких систем є наявність коливань і вібра-
цій механізмів при початку руху та підході їх до точки зупинки. Для
проведення експериментальних досліджень була розроблена та
виготовлена експериментальна установка. 

Були проведені експериментальні дослідження динамічних
характеристик переміщення механізмів в момент пуску і в кінці
в момент зупинки з метою визначення найбільш оптимального
часу виконання операцій за заданим законом рис. 1. 

Дослідження складалися з кількох етапів в ході яких змінюва-
лась маса вантажу, швидкість і прискорення. Результати експери-
ментальних досліджень були отримані у вигляді графіків рис. 2. 
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За даними досліджень був проведений багатофакторний експе-
римент та отримане критеріальне рівняння для визначення часу
в процесі піднімання і опускання вантажу. 

Математико-статична модель, яка адекватна процесу має вигляд

де t — час переміщення, с; а — задане прискорення зведеної маси еле-
ментів механізму, який приводить в рух електродвигун, м/с

2

; V — зада-
на швидкість механізму, м/с; m —зведена маса елементів механізму, кг. 

Таким чином, отримані результати можна використовувати для
розробки нових пристроїв та механізмів підйомників з електропри-
водом з оптимальним часом виконання операцій піднімання та
опускання. 

пошук та перспективи Секція 16

Рис. 1. Закон переміщення для визначення оптимального часу 
виконання операції

Рис. 2. Графіки переміщення, швидкості та прискорення вантажу, 
отримані в результаті експериментальних досліджень
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ВОДНО-СПОРТИВНОЇ БАЗИ НА МАТВІЇВСЬКІЙ ЗАТОЦІ
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Науковий керівник Горбик О. Р., к. архітектури, доцент

На березі Матвіївської затоки, на Трухановому острові в м. Киє ві
розміщена спортивна база «Мала флотилія», де як молодь, так і до -
свід чені спортсмени мають змогу займатися тренуваннями на дис-
танції 2,2 км з веслування на байдарках і каное. База існує з 50-х
років минулого століття, і має дуже сприятливі природні умови не
лише для тренувань, але і для проведення змагань. Знаходиться
база на вулиці Труханівській, поблизу Дніпровського парку, на мисі
який виступає в Матвіївську затоку. На ділянці розміщені елінги
з обслуговування та зберігання байдарок і каное, піщаний пляж,
ігровий майданчик. Відкривається широкий огляд на Матвіївську
затоку, яка власне і використовується як дистанція для веслуваль-
ників. Але всі об`єкти інфраструктури на базі застарілі, відсутні
сприятливі житлові, санітарні та побутові умови для прийому учас-
ників і глядачів змагань, спортсменів для проведення тренувань чи
навчальних занять для молоді. Місто Київ потребує повноцінної
водно-спортивної бази, яка була б спортивним обличчям столиці
України, і приймала як республіканські так і міжнародні, олімпій-
ські змагання з веслування. Існуюча база потребує капітальної
реконструкції, створення комфортних умов для проживання, тре-
нування, навчання та відпочинку. Зокрема, реконструкції елінгів,
будівництво міні готелю, будинку для персоналу з побутовими при-
міщеннями, створення благоустрою на території бази. 

Інфраструктура повинна відповідати європейським нормам
щодо спортивних установ, як санітарним, побутовим, так і есте -
тичним. 
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Запропоновано будівництво одноповерхового мініготелю з лег-
ких дерев`яних конструкцій, на 10 номерів, одним із яких є номер
«V.I.P», з підвищеним комфортом. Кожен номер має сан. вузол,
з душем, а також тамбур і кімнату. Комунікації автономні, можливе
використання вітрогенераторів і сонячних батарей. 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПРОТОДИЗАЙН ТА НОВА
ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ ІМЕНІ ЩЕК,

ОДНОГО ІЗ ЗАСНОВНИКІВ КИЄВА

Дехтяренко К. С.
Дизайнер II кат., ПБК «ВІСТОН», к. тел. (044)-234-37-87

Саркісян М. С.
VI курс, спеціальність «Дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут Університетy «Україна»
Науковий керівник: Горбик О. Р., к. архітектури, доцент

Розробляючи з групою студентів на кафедрі дизайну курсову
роботу на історичну тему «Протодизайн в граді Кия на Ста ро київ -
ській горі», ми прийшли до висновку, що наші пошуки можуть
вкластися в новий напрям у багатоликому сучасному дизайні, який
ми запропонували назвати «ретроспективний протодизайн».
Оскільки термін «дизайн» означає певну галузь людської діяльнос-
ті і застосовується, в основному, щодо історичної епохи індустрі-
ального виробництва, то протодизайн відноситься до попередніх
ретроспективних часів. «Ретро спек тивний протодизайн» повинен
забезпечити виконання виробів дотожних певним історичним
періодам, засобами і методами саме тих часів. 
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Відомості про заснування града Києва надані нам з літопису
Нестора та «Велесової книги». 

Визначивши попередньо походження імені літописного Кия
та назви заснованого ним стольного града Києва, розглянемо
питання трактування імен його братів Щека і Хорива, сестри
Либідь. Гіпотетично заявляємо, ці імена-прізвиська автохтонно-
го старо слов’янського походження. Щодо імені сестри, то цим
абсолютно ясно, що воно пов’язано з назвою одного з найкраси-
віших, найулюбленіших білих величних птахів нашої землі —
лебедів. А от імена Щек і Хорив попередні дослідники частіше
відносили до багатьох різних мов народів, що за історичними
відомостями мешкали (в більшості тимчасово) на теперішній
Київщині. 

На нашу думку ім’я Щек, це діалектично видозмінений Чек,
тобто той, що чекає, можливо з чеканом у засідці на здобич або
ворогів і може щезнути тихо наче як змій. Чек — це ватаг, який
очолює гурт мисливців і воїнів, які сидять у засідці. Корінь слова
найдавнішого походження «чек» («щек») існував у багатьох індо-
європейських, слов’яно-балтських, германських та інших мов,
зокрема у сучасних українській, польській. Чекан — це старовин-
на ком пактна зброя (загострений кам’яний молот з коротким дер-
жаком), що пристосований для нападу після тривалого чекання із
схованки. 

Чеканути (щеканути) означає вдарити чеканом, а чек (щек) —
це воїн, який б’є та озброєний чеканом, тобто ім’я середнього
брата, засновника поселення на горі Щекавиця можливо, також,
походить від виду його улюбленої зброї, як і старшого брата Кия. 

Чеканний — це чіткий, виразний, ретельно-опрацьований,
тобто ім’я Щек прізвисько (Чек) може означати скорочення і від
цього значення. Не маємо ні підтвердження, ні спростування того,
що Щек по праслов’янській означає змій. 

Кілька слів, щодо вимови та написання першого звуку і
літери у імені Щек. Звуки «щ» і «ч» дуже подібні, «щ» — це
похідна від «ч» з добавкою попереднього «с», тобто «щ» = «с» +
»ч», тому у літописі могла бути граматично вжите одно замість
другого. Ми відтворюємо звуки з Несторового письма, можливо,
трохи не так, як вони звучали у мові тих часів. Київ, у літописний
період, лежав у землі полян, але у стольному граді були і пред-
ставники інших племен, перш за все найближчих сусідів: древлян
і сіверян. У цих та інших племінних говірках «ч» легко переходить
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у «щ», тобто ім’я середнього брата з князів особи, що говорили на
полянському, древлянському, сіверському або іншому племінно-
му діалекті, через значний відрізок часу від існування самого
князя перекладене на сучасні мови як Щек цілком можливо пер-
вісно звучало як Чек. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ 
КАФЕ ДЛЯ ОФІСУ

Дутчак Р. О.
група ЗДЗ-51, спеціальність «дизайн»

Інженерно-технологічний інститут Університетy «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доцент, канд. арх. н. 

Офісна робота сьогодні пов’язана з комп’ютерами, вимагає
концентрації уваги і напруження очей, що незадовільно впливає на
здоров’я і спричиняє швидке втомлення. В таких умовах інтер’єр
закладу харчування при офісі має створювати атмосферу, проти-
лежну до умов повсякденної праці, забезпечити психологічне «роз-
вантаження» і умови для відпочинку працівників. 

Особливості формування інтер’єру кафе для офісу розглядають-
ся на прикладі дипломної роботи «Дизайн-проект інтер’єру кафе
для офісу по вул. Різницькій/Московській, 2/32-34 у м. Києві». 

На основі передпроектних досліджень, зокрема, за результата-
ми аналізу проектів-аналогів зроблений висновок про те, що закла-
ди громадського харчування для офісів, зазвичай, є багатофункціо-
нальними: крім функції споживання їжі вони виконують ще
функцію відпочинку, спілкування, місця ділових зустрічей.
Інтер’єри таких приміщень покликані формувати життєрадісну
демократичну атмосферу, об’єднувати і стимулювати колегіальну
роботу, сприяти творчому мисленню і плідному відпочинку. 

Специфічною властивістю рекреаційного середовища є емоцій-
но-образна контрастність відносно загального оточення, характеру
тієї діяльності, від якої треба відпочити. Одним із засобів вирішен-
ня цього завдання є залучення до організації інтер’єру компонентів
природного довкілля, ландшафтних панорам тощо. 

Для створення атмосфери відпочинку темою декоративно-ком-
позиційного елементу (панно на стіні) було обрано «Прогулянка
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слоників біля моря». Зелена травичка, блакитно-синя вода, жовто-
оранжеві слоники. Така картинка налаштовує на релакс після
напруженої роботи біля комп’ютера. Вибір слоників обумовлений
позитивними асоціаціями, пов’язаними з цим представником
фауни. Слони за фен-шуй приносять позитивну енергію, усувають
проблеми і конфлікти. Малюнок панно покриває всю площу стіни
у вигляді килима і продовжується на інших стінах. Таким чином,
відвідувачі кафе якби знаходяться в оточенні цього сюжету. 

Розміщення декоративно-композиційного елементу на торце-
вій стіні навпроти входу створює необхідну глибину простору для
сприйняття малюнку зразу при вході і акцентує на собі увагу.
Домінантою інтер’єру є барна стійка вирішена у вигляді просторо-
вої динамічної конструкції з ламаним профілем огороджуючих
поверхонь і насиченим бірюзовим кольором. 

Колористична модель інтер’єру побудована на контрастному
поєднанні двох основних кольорів: білого, як фону і бірюзового.
Допоміжними кольорами є сірий (підлога) та зелений, жовто-оран-
жевий, голубий, синій, коричневий, які застосовуються в малюнку
на стінах. На основі вивчення значення різних кольорів та їх впли-
ву на людину виявлено, що бірюзовий колір на білому фоні стін і
стелі створюватиме атмосферу спокою і освіжаючої прохолоди,
поверхня сірої підлоги з’єднуватиме ці контрастні кольори і гасите-
ме негативні емоції. Зелені, сині і коричневі кольори малюнку на
стінах сприятимуть відновленню нервової системи, а вкраплення
оранжевого додаватиме енергії і оптимізму. 
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Розроблений дизайн-проект інтер’єру кафе для офісу створює
функціонально доцільний простір кафе для працівників офісу, де
вони зможуть пообідати, відпочити і поспілкуватись, який буде
об’єднувати і стимулювати колегіальну роботу, зарядить їх енергією
моря, літа і сонця, відновить психоемоційну рівновагу та життєві
сили. 

ПРОПОЗИЦІЇ БУДІВНИЦТВА ВИСОТНОГО
КОМПЛЕКСУ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ

Ломига О. Г.
IV курс, група ЗДЗ-41, спеціальність «Дизайн»

Кафедра дизайну Інженерно-технологічного інституту
Науковий керівник: Горбик О. Р., кандидат архітектури, доцент 

В 50-ті роки, після спорудження пішохідного мосту через
Дніпро, що веде на Труханів острів з району Європейської площі,
був здійснений благоустрій прилеглої території. Зокрема, в напрям-
ку від мосту на відстані 300 метрів побудовано кафе «Відпочинок»,
в легких металевих конструкціях, яке мало великий попит у киян та
гостей міста, а особливо в учнів спортивних шкіл з веслування біля
Матвіївської затоки. На цей час будівля кафе майже повністю зруй-
нована, що псує загальний ландшафтний вигляд. При підготовці до
чемпіонату Євро-2012 студентка кафедри дизайну Рибалкіна Н.
запропонувала відновити на місці колишнього кафе спортивний-
ресторан на футбольну тематику для обслуговування фанів. Проект
був підготовлений під керівництвом Горбика О. Р., канд. арх.,
доцента. На жаль, ця пропозиція не була реалізована. На даний час,
за участю президента асоціації ветеранів спорту України Коваля А.
В. кафедрою дизайну розробляється проект споруди у вигляді
висотного комплексу (див. рис. 1–2), у складі якого пропонується:

– Підземна стоянка (на 50 авто). 
– Ресторан (на 200 місць). 
– Музей спортивної слави України (5 поверхів). 
– Парково–спортивний готель (на 800 місць). 
– Офісні приміщення . 
– Тренажерний спортзал. 
– Басейн. 
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– Реконструкція існуючих спортивних майданчиків, на прилег-
лих територіях. Цей дипломний проект виконує студент Ломига О. Г.
під керівництвом Ломовського А. І., завідувача кафедри, та Горби -
ка О. Р., канд. арх., доцента. Даний проект потребує значних інвес-
тицій, значно більших ніж попередній. Обидва проекти передбача-
ється подати на розгляд до головного архітектора м. Києва. 

ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КАФЕТЕРІЮ
«ВІДПОЧИНОК» НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ З

ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ломига О. Г.
IV курс, група ЗДЗ-41, спеціальність «Дизайн»

Кафедра дизайну Інженерно-технологічного інституту
Науковий керівник: Горбик О. Р., кандидат архітектури, доцент 

В кінці 50–60-х років минулого сторіччя у місті Києві був спо-
руджений вантовий пішохідний міст на Труханів острів. Це призве-
ло до збільшення відпочиваючих на острівній території міста. Вже
в той час, на острові на відстані близько 80 метрів від моста було
збудовано кафе «Відпочинок» з металевих конструкцій у вигляді
Ротонди. Кафетерієм користувались, відпочиваючі, спортсмени та
учні чисельних спортивних шкіл веслувального спорту, що розта-

380

Секція 16 Сучасні інженерні технології: 

Рис. 1                                                             Рис. 2



381

шувались поряд із Матвіївською затокою. На даний час, будинок
кафетерію майже зруйнований і не пасує до даного ландшафту, так
як Труханів острів є перлиною островів Дніпра, розташованих в
центрі міста Києва. 

Готуючись до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, кафед-
ра дизайну Інженерно-технологічного інституту в 2011 році вико-
нала дипломний проект реконструкції будинку кафе з надбудовою
другого поверху. Планувалося створити фан-зону на Трухановому
острові зі спеціалізованим спортивним рестораном (на місці
колишнього кафе), де вболівальники могли б переглядати футболь-
ні матчі на екранах телевізорів. Якщо фан-зона для шведських вбо-
лівальників в легких конструкціях була споруджена, то, на жаль, на
спортивний ресторан не вистачило ні часу, ні коштів. 

Проект реконструкції кафе було виконано студенткою Рибал кі -
ною Н. під керівництвом Горбика О. Р., кандидата архітектури,
доцента. Президент Асоціації ветеранів спорту України звернувся
до ректорату університету з листом-пропозицією щодо продовжен-
ня роботи над реконструкцією кафе. Повинен був дещо змінитися
дизайн споруди, адже у попередньому проекті переважала актуаль-
на на той час футбольна тема. Запропоновано, окрім ресторану,
роз містити в комплексі офісні приміщення Асоціації та музей
спор тивної слави України. Обов’язковими умовами в проекті має
бути: забезпеченість осіб з обмеженими фізичними можливостями
безбар’єрним архітектурним середовищем у відповідності до ДБН-
17:2006 «Доступність будинків та споруд для маломобільних груп
населення». В першу чергу, це передбачає облаштування спеціаль-
них пандусів, ліфтів, огороджень, сходів, дверей, поручнів та ін. На
рис. представлено фасад проекту реконструкції кафе дипломантки
Рибалкіної Н. 
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ВІД ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК РЕТРОСПЕКТИВНОГО
ПРОТОДИЗАЙНУ ДО НОВОЇ ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ

ТОПОНІМУ ТРОЄЩИНА

Місбахов Т. Р.
ІІІ курс, група ДЗ-31, спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнань»

Кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Горбик О. Р., доцент 

Учасниками студентського навчально-наукового виробничого
підрозділу «Майстерня», діючого на кафедрі дизайну Інженерно-
технологічного інституту, розробляється наукова тематика нової га -
лу зі багатогранного дизайну — «ретроспективного протодизайну». 

Однією з обов’язкових початкових етапів в розробці елементів
ретроспективного протодизайну має бути вивчення історичних
матеріалів (книг, документів, малюнків, фотографій і т. д.), а у них,
пануючих в нас час історичних гіпотез і теорій. Термін протодизайну
відносить нас у до індустріальне суспільство, оскільки дизайн отри-
мав значний розвиток саме з часів розповсюдження промислового
виробництва; ретроспективний означає повернення у минувшину. 

Для дизайну, як виду художньо-предметного мистецтва характер-
ним, є евристичний підхід, тому з навчально-методичною метою
студентам пропонується або використовувати існуючи історичні
гіпотези або, що краще і більше ціниться, розробити власну нову
гіпотезу подій. У цьому разі автор зі значно більшою наснагою про-
довжує розробку обраних елементів ретроспективного протодизайну. 

Протягом останніх 14 років кафедра дизайну знаходилася 
в м. Києві на Троєщині, на вул. М. Закревського, 53 у приміщенні
школи,тому нас зацікавив саме цей район походження його назви.
За часів славетного Київського відомого історика М. Закревського
с. Троєщина знаходилося далеко від меж міста і навіть було у іншій
Чернігівській губернії, тому в його книгах, а з багатою київською
топонімікою відсутні будь-які згадування про це село. З інших дже-
рел стало відомо, що на території є археологічні знахідки епохи
енео літу, перша згадка про місцевість відноситься до землі, що
належала Троєщинському монастирю Києво-Печерської Лаври,
а тому можливо село отримало свою назву. 

Працюючи над темою, ми запропонували нову цікаву гіпотезу
найменування походження цієї місцевості. 

Легендарний давньогрецький сліпий поет Гомер у творі «Іліада»
описав події переможної війни греків з Троянцями, які вважалися
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цікавим міфом, поки Г. Шліман у XIX ст. не відкопав реальні за -
лиш ки Трої. Римський поет Вергілій написав поему «Енеїда», пере-
спів якої став першим твором, написаним сучасною українською
мовою. В поемі головний герой Еней з троянцями втік від греків на
кораблі на захід та після чисельних перешкод заснував Рим. 

Гіпотетично можливо, що загін Троянців, які захопили кора-
бель, домовились з Енеєм тікати у різні сторони, і попливли на схід
у невідомі грекам моря і землі уздовж північного узбережжя Понта
Евксінського (тепер Чорного моря), що було безпечніше, з точки
зору спасіння від лютих еллінів. Уявімо вкрай важкої та небезпечної
мандри, адже береги моря були безмежні, в степах не було рослин-
ності, обмеження їстівних тварин (сайгаків, турів, драф) і що най-
важливіше, відсутня питна вода, яку можна було набирати тільки
в гирлах сучасних рік Дунаю, Дніпра, Дністра, Південного Буга.
Досягнувши гирла Борисфена (північної ріки теперішньої
Славути), троянці з радістю побачили заплавні ліси, що кипіли зві-
рами, питну воду за бортом, багато риби. Не зважаючи на те, що
пливти приходилося проти течії, вони рушили по руслу великої
ріки, і спочатку побачили на вершинах могил-пагорбів скульптури
жінок («скіфських баб»), а потім зустріли вершниць-красунь з лука-
ми та стрілами, яких називали амазонками. Існує версія, що зі ста-
рослов’янської це означає «а — ми жонки». 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПРОТО ДИЗАЙН
ТА НОВА ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ
ІМЕНІ ХОРИВ, ОДНОГО ІЗ ЗАСНОВНИКІВ КИЄВА

Панчук О. А. 
VI курс, Спеціальність «Графічний дизайн»

Саркісян М. С., VI курс, спеціальність «Дизайн», 
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Горбик О. Р., к. архітектури, доцент

В «Повісті минулих літ» та «Велесовій книзі» наводяться імена
князів-засновників града Київ, братів Кия, Щека і Хорива з сес-
трою Либідь. Подібних імен в сучасних слов’янських мовах немає,
що дозволяло багатьом дослідникам відносити цих особистостей до
різних племен і народів, що в давні часи населяли Київщину. 
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Працюючи над ретроспективним протодизайном городища
Кия, ми, несподівано для себе, вийшли на нову історичну гіпотезу
походження і значення імен засновників столиці України.
Вважаємо, що усі ці імена-бойові прізвиська старослов’янського
походження. Щодо походження імен Кий, Щек, Либідь, то це
викладено у попередніх статтях і тезах доповідей, навіть у цьому
збірнику. Тому, зупинимося на вперше нижче висловленій гіпотезі
походження і значення імені Хорив. 

За нашою гіпотезою, перекласти з давньослов’янської мови
бойове прізвисько молодшого брата Кия Хорив, засновника посе-
лення на горі Хоревиця, можна було б, як прапороносець, або
краще хорунжий , тобто воїн, що носив корогву або хоругву війська
та відповідав за неї. Це слово дуже стародавнього походження.
В первісному суспільстві праслов’ян не було тканин, люди ще не
вміли їх виробляти, а одяг, взуття, головні убори і навіть житло
у нашому прохолодному кліматі робилися з шкіри тварин.
Вполювавши тварин для їх поїдання та підготовки до виробів з кіс-
ток та шкір, первісним мисливцям, перш за все, треба було стягну-
ти ці шкури та для просушки розвісити їх на високих палицях-кіл-
ках, встромлених в землю. Ще, відповідно, були достатньо важкі
«стяги з мамонта», «стяги з оленя», «стяги з кабана», «стяги з коро-
ви»… Коли плем’я збиралося воювати, виносився на місце збору
бійців стяг, навколо якого гуртувалася «рать». Ясно, що найпридат-
нішими для цього був стяг з корови, тому що цей стяг був не такий
важкий, як з мамонта, не такий негарний, як з кабана, не такий
легко пошкоджений, як з оленя, кози або вівці, проте в швидкоз-
мінних умовах бою виговорити повну назву було довго, тому стали
говорити, або «стяг», або «корогва (хоругва)». Звісно таке знамено
міг носити в бою дуже сильний і поважний воїн-ватаг, якого про-
звали Корагв, або Хорагв, скорочене з випавши «Г» Хорив, тобто
той, що носить хоругву. Звуки «о», «у», «и», «к» «х» взаємозмінюва-
лися або випадали в різних діалектах праслов’янськихмов. 

Якщо слов’янське переселення відбувалося в пізніші часи кочо-
вого скотарства, то саме кількість корів у череді племені, або роду
означала або його заможність або бідність. 

Закривавлений або пофарбований у червоне стяг з корогви мав
перелякати ворогів, мовляв: «Дивіться, ми вас переможемо, а усіх
ваших корів поїмо та поробимо стяги з них!» Воїнам свого роду-
племені корогва (хоругва) говорила: «Вперед! Ми переможемо,
заберемо корів ворогів та зробимо з них такі стяги!»
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В бою корогва (хоругва) вказувала на місцезнаходження вели-
кого князя, поле головного бойовища, напрям, куди слід спрямува-
ти підмогу, відставши загони тощо. Навіть знавцям української,
польської мов, козачих діалектів важко зрозуміти, що слова «корог-
ва» (хоругва) і «хорунжий» спільного походження, аналогічно ім’я
Хорив. В російській мові слів схожих з іменами Кий, Щек (Чек),
Хорив або мало, або зовсім немає, тому наші попередники (в біль-
шості росіяни, що недостатньо розуміли українську) не змогли
обґрунтувати подібну гіпотезу походження і значення імен заснов-
ників Києва, окрім сестри Либідь. 

Тільки застосування методів ретроспективного протодизайну
бойового спорядження цих вождів (кия, чекана, хоругви) навело
нас на ці нові гіпотетичні пропозиції. Методика історичної науки,
де прийнято повторювати лише раніше надані факти, наприклад,
Нестором, не дозволяла дослідникам більш творчо досі підійти до
розглянутих питань. Звичайно, має значення, що давньослов’ян-
ська мова мертва і на відміну від латині немає ні словників, ні під-
ручників. Ніхто не знає навіть правил складання слів-речень і фраз,
фонетику та т. п. 

Враховуючи глибоку давнину слів стягів, корогви, хоругви, є
велика ймовірність того, що бойові прапори в такому вигляді були
винайдені у давньослов’янських племенах. 

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ФІРМОВИХ ЗНАКІВ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Панчук О. А.
VII курс, група ДЗ-71, спеціальність «Графічний дизайн»,

кафедра дизайну, Інженерно-технологічний інститут, 
Університет «Україна»

Науковий керівник: Горбик О. Р., кандидат архітектури, доцент

Розробка фірмового комплексу включає в себе низку стильот-
ворчих елементів, правильне та цілеспрямоване застосування яких
створює візуальне обличчя того чи іншого об’єкта. При цьому
потрібно знати, що головними стильотворчими чинниками висту-
пають: фірмовий знак чи емблема, логотип, тип шрифту, фірмовий
колір, фірмові візитівки, бланки іконверти (обов’язкові елементи
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фірмового стилю); фірмовий буклет, плакат, проспект, листів -
ки,одяг, сувенірна продукція, упаковка тощо (допоміжні елементи). 

Одним із центральних обов’язкових елементів фірмового стилю
виступає фірмовий знак, що об’єднує два поняття — власне фірмо-
вий знак (знак для товарів і послуг) і товарний знак. Відповідно до
статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХП зі змінами та доповнення-
ми: знак для товарів чи послуг — це позначення, за якими товари
або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів чи
послуг інших осіб. У ряді нормативно-правових актів стосовно
зазначеного поняття використовується термін «торговельна
марка», зокрема, в ЦК України, ГК України, Законі України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» тощо. 

Реєстрація знаків для товарів і послуг на основі установлених
законодавчо правил здійснюється Державним патентним відом-
ством України (Укрпатентом). 

Оскільки фірмовий знак чи емблема — це головний елемент, що
формує стиль, його створенню потрібно приділити особливу увагу.
Фірмовий знак має відповідати високим естетичним вимогам та
рівню сучасної графіки і водночас бути простим для сприйняття, а
також у зображенні та вжитку, повинен об’єднуватись із текстом та
іншими елементами оформлення. У прикладній графіці існує
наступна класифікація фірмових знаків:

– зображувальні знаки компонуються малюнком, який симво-
лізує товар, послугу, процес, традиції або ілюструє історію
фірми чи організації;

– шрифтові знаки (логотип) компонуються одною або кількома
першими літерами назви фірми, повною або скороченою
назвою (можуть бути і цифри);

– комбіновані знаки (блок-знаки) компонуються при комбіна-
ції шрифту із зображувальними елементами. 

Крім цього, існують суттєві головні вимоги, яким повинні від-
повідати затверджувані знаки для товарів і послуг. 

1. Технологічні — технологія виготовлення та нанесення знаку
на товар, упаковку, сувенірну та рекламну продукцію. Метод: дру-
ком, гравіровкою, деколем, штамповкою, травленням, литтям,
тисненням та іншими методами, які забезпечують чітке зображен-
ня, що добре зберігається в певних умовах. 

2. Естетичні — художня виразність і композиційно-цілісна
структура знака. 
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3. Психологічні — знак сприймається не тільки раціонально, 
а й асоціативно. Якщо фірмовий знак ґрунтується на асоціативно-
му сприйнятті і здатний викликати кілька тлумачень або небажані
викривлення змісту, то при його конструюванні потрібно досягати
однозначного сприйняття та прочитання. 

4. Візуальні — швидкість і точність сприйняття знака для зруч-
ного прочитання. Для визначення цих якостей потрібно зменшити
знак до розміру 1×1см і подивитись на нього з відстані 30–40 см.
Якщо графічні елементи знака не зливаються і мають точне накрес-
лення контурів — знак виконаний добре. 

При проектуванні фірмових знаків необхідно знати принципи
пропорціонування, відношення площі малюнка та тла, розміри і
співвідношення частин, лінійні характеристики, які визначають
виразність композиції. 

Фірмовий стиль не є чимось раз і назавжди визначеним. Час від
часу виникає потреба в його оновленні, що може бути пов’язано як
із зовнішніми чинниками, наприклад, тенденціями та духом часу,
так із внутрішніми, наприклад, зміна концепції, пріоритетів орга-
нізації (зокрема, університету). 

ЕКО-СТИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ ОФІСУ

Сергієнко О. М.
група ЗДЗ-51, спеціальність «дизайн», 

Інженерно-технологічний інститут, Університет «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доцент, к. арх. н. 

В умовах збільшення психофізіологічних навантажень і забруд-
нення повітря актуальним стає питання екологічно чистого середо-
вища — екологічні продукти і матеріали, екологічний стиль життя і,
навіть, екологічний стиль інтер’єру. Для створення інтер’єру 
в цьому стилі використовують натуральні екологічно чисті матеріали,
озеленення, кольори натуральних матеріалів та акцентується увага на
зв’язку з природою. Такий стиль підтримується і впроваджується
успішними компаніями не тільки для створення здорового внутріш-
нього мікроклімату, але й у великій мірі для іміджу та реклами. 

Прикладом офісного інтер’єру в екологічному стилі є дипломна
розробка: дизайн-проект інтер’єру офісу компанії «Флора» по 
вул. Ярославській 58 в м. Києві. 
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Назва компанії обумовила обраний еко-стиль інтер’єру. Зав дан -
ням проекту є створення функціонально доцільного і комфортного
простору для роботи працівників компанії, в якому робоча атмос-
фера поєднується з домашнім затишком і який відображає назву
компанії та ідею екологічного стилю життя. 

Для втілення даної концепції акцентується увага на зв’язку з
природою, використовується відкрита система організації офісного
простору, натуральні екологічно чисті матеріали. 

Композиційним акцентом інтер’єру є декоративне панно при
вході, темою якого є квітка, яка відображає назву компанії «Фло ра».
В давньоримській міфології Флора — богиня квітів, весни, весняного
цвітіння і юності. На території України на найдавніших зображеннях
жінки–Богині вона у головному уборі з квітів, трав, зілля та гілля. 

Зелена «клумба» при вході є концептуальним символом еколо-
гічного спрямування компанії. Екологічність підтримується весня-
но-трав’яним кольром фону декоративно-композиційного елемен-
ту, огородження стійки рецепції та опорядження стіни в зоні
відпочинку; застосуванням натуральних матеріалів дерева та скла в
перегородках кабінету керівника, кімнати переговорів та зали засі-
дань. Крім «клумби» живі зелені рослини передбачаються у всіх
зонах простору — у вазонах в зоні відпочинку, в кабінеті керівника,
на стелажах біля робочих столів, створюючи, таким чином, екоат-
мосферу природного оточення. Відсутність стаціонарних стін
вздовж коридору-проходу забезпечує природнє освітлення просто-
ру для нормального функціонування і людей і рослин. 

Композиційною віссю приміщення є прохід посередині вздовж
всього приміщення. І на цю вісь нанизані всі зони, які розташова-
ні по обидві сторони від осі, перетікають одна в одну і розвивають-
ся в глибину. 

Простір приміщення членується розташуванням відкритих,
закритих і напівзакритих просторів (рівень ізоляції яких обумов -

лений їх функціональним
навантаженням) та кольором 
і фактурою огороджуючих по -
верхонь і доповнюється зеле-
ними рослинами, які інтегру-
ються в структуру простору.
Всі зони проглядаються від
стійки рецепції, яка є компо-
зиційним акцентом примі-
щення. 
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Таким чином, відкрита система організації офісного простору
сприяє комунікаціям і співробітництву між працівниками і відвіду-
вачами, а інтеграція «зелених куточків» в структуру простору ство-
рює комфортний вологістний та психологічний мікроклімат в при-
міщенні, об’єднує різні зони та є виразником зв’язку з природою.
Застосування кольорів природного оточення та екологічних мате-
ріалів доповнює концепцію «еко». 

НОВА ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ 
ТОПОНІМУ ТРОЕЩИНА 

В АСПЕКТІ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОТОДИЗАЙНУ

Степанець Ю. Ю.
ІІІ курс, група ДЗ-31/12, спеціальність дизайн інтер’єру та

обладнання та графічний дизайн, 
Інженерно-технологічний Інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Горбик О. Р., к. арх., доцент. 

Розробляючи у Студентському науково-навчальному виробни-
чому підрозділі (СННВП) «Майстерня» наукову тематику нової
галузі багатогранного дизайну (ретроспективний протодизайн) ми
пропонуємо нову гіпотезу походження топоніму Троєщина на мапі
м. Києва. Загально відомо, що в праслов’янських племенах, які
населяли терени сьогоднішньої України, в часи прибуття гурту тро-
янців панував матріархат, про що свідчить переважання у зобра-
женнях на могилах жінок («скіфських баб»), а також численні свід-
чення античних авторів. 

На запитання троянців «Хто вони? Хто їх володар?» прекрасні
амазонки, яких вони зустріли, відповіли: «У нас Цар — Мати!», що
і дало перекручену еллінську назву народу «сармати» замість
слов’янського слова «Цар-мати» — це і є нашим першим гіпотетич-
ним припущенням. Інші мешканці відповіли, що вони «скити» —
кочівники, що скиталися (кочували) зі своїм скотом по степах, не
будуючи постійних міст. Греками було записано помилково «скіфи» —
це друга гіпотеза. З якої випливає що на теренах України було
автентичне праслов’янське населення. 

Древні греки повідомили, що амазонки («цар-матки») самі собі
обирали тимчасових чоловіків і для збереження порядку матріархату
приносили в жертву і вбивали чоловіків, навіть якщо це поетичне

пошук та перспективи Секція 16



перебільшення все рівно пригніченому стану чоловіків не поза-
здриш. Дізнавшись яка доля на них очікує троянці втекли від «цар-
маток», але плести їм випало тільки на північ, бо гирло Борисфена
(Дніпра) було перекрито загонами лучниць, що гнались за ними по
обох берегах, так троянці досягли сучасного злиття Десни з
Дніпром, де «цар-маткам» важко було їх захопити і вони кинули цю
безперспективну справу, до того ж наближалась зима, про це ама-
зонки знали і втікали від холодівв теплі райони При чор но мор’я. Але
південні троянці навіть не здогадувались, що річку скує крига, піде
сніг і настануть люті морози, вони не мали ні теплого одягу, ні будин-
ків і майже всі вони повмирали, а хто вижив потонув підчас весняних
повеней, а хто потрапив у полон до «цар-маток». 

Ці прикрі обставини не дали можливості дізнатися ні еллінам,
ні латинянам про східний маршрут троянців, а місцеві мешканці
назвали цю місцину Троянщина, або Троєщина на згадку про
минувшину. Це і є наше остаточне гіпотетичне припущення, під-
твердження якого можна знайти уважно переглянувши попередні
неолітичні археологічні розкопки, що дало би змогу перетворити
цю гіпотезу в достовірну теорію. 

Вірогідно, що глухі відголоски цих подій дійшли до козацьких
родин, тому І. П. Котляревський у творі «Енеїда» переповів їх су -
час ною мовою Лівобережної Полтавщини. 

Планується розробка дизайн проекту будівництва міжнародного
туристичного комплексу Троянщини у прибережному парку річки
Десенка з елементами троянського ретроспективного протодизайну. 

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
МАГАЗИНУ ГОДИННИКІВ

Ткаченко Д.
спеціальність «дизайн», 

Інженерно-технологічний Інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., к. арх., доц. 

При проектуванні нових та реконструкції існуючих будівель
архітекторами і дизайнерами проводиться активний пошук нових
форм, рішень та ідей з метою створення ексклюзивного інтер’єру 
і залучення клієнтів. 
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Нові можливості відкриває концептуальний підхід до форму-
вання простору — коли дизайнерська ідея має наукове обгрунту-
вання. Прикладом такого підходу є дипломна розробка «Дизайн-
проект спеціалізованого магазину годинників в м. Ірпінь». 

в процесі опрацювання різноманітного матеріалу було запро-
поновано за основу концептуальної ідеї прийняти наукову гіпотезу
щодо зв’язку простору і часу. Таке рішення базувалось на наступно-
му — годинник є інструментом виміру часу, а час має конкретну
дату, яка має відносний відлік і гіпотетичний звязок із спіраллю
простору Космосу. 

У 1935 році фізики Альберт Ейнштейн і Натан Розен, викорис-
товуючи загальну теорію відносності, припустили, що у Всесвіті
існують спеціальні «мости» через простір-час. Ці шляхи, які назва-
ли мостами Ейнштейна-Розена (або червоточинами), з’єднують дві
абсолютно різні точки в просторі-часі шляхом викривлення про-
стору, яке скорочує подорож з однієї точки в іншу. Ті ж гіпотези
припускають, що червоточини можуть з’єднувати не тільки дві
точки в рамках одного всесвіту, а й бути входом в інші світи.
Червоточини — це міжгалактичні магістралі. 

Концепція проекту: створення оригінального інтер’єру спе ціа -
лізованого магазину годинників, який відображає ідею таємничого
квантово-механічного зв’язку простору-часу. Ця ідея передається
малюнком панно на стіні торгової зали, темою якого є «просторо-
во-часова міжгалактична магістраль» та формою стелажа-труби,
який підвішений до стелі в центрі приміщення. 
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На панно зображена перспектива космічного тунелю-часу зі
спірально розміщеними цифрами — таким чином поєднується
гіпотетичність тунелю простору-часу і реалізм конкретної години.
Стелаж-труба, виконаний із хромованого металу із дзеркальною
поверхнею зовні і золотою зсередини, відзеркалює зображення
панно та асоціюється із соплом космічного корабля або тунелем
простору. Лінії космічної часової магістралі розходяться кругами
водовороту по кімнаті: продовжуються на підлогу і стіни, повторю-
ються на стіні стелажа-ніші. 

Згідно з прийнятою концепцією в інтер’єрі використовуються
космічні кольори простору: відтінки синього, білий, металево-сріб-
лястий, світло-сірий. Ньюансне поєднання відтінків синього ство-
рює ефект глибини космічного простору, а контраст синього і біло-
го доповнює цей ефект темою таємничого зіркового неба. Завдяки
такому поєднанню кольорів об’єм кімнати наповнюється додатко-
вою глибиною і динамікою, створюється атмосфера таємничості
Всесвіту. 

Застосовані у цьому проекті дизайнерські ідеї свідчать про те,
що концептуальне проектування розширює палітру дизайнера 
і допомагає йому створювати просторове середовище нової якості. 
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ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, 
ЗДОРОВ’Я

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗУБРА

Бушило А. П. 
I курс, група МБВ 11/14 (Б), напрям підготовки «Біологія»,

факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Науковий керівник: Мовчан В. О., кандидат біологічних наук

Актуальність роботи. В наш час, коли людина порушує природ-
ні умови проживання тварин, все більшого значення набуває роз-
робка нових методів збереження біорізноманіття. 

Мета роботи — порівняти методи збереження зубра в зоопарку,
заповідниках та на волі і надати пропозиції щодо покращення умов
проживання їх у Київському зоопарку. 

Зоопарк — це територія, спеціально створена людиною, з будів-
лями і обладнанням для утримання, збереження, розмноження
зникаючих видів та публічного показу тварин. Вживається також
назва Zoo і близький термін зоосад (вперше вжитий 1828 року:
«Лондонський зоологічний сад»). Зоологічні парки створюються 
з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створен-
ня експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збе-
реження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових
основ її розведення у неволі. У зоопарках світу сьогодні утримуєть-
ся понад 700 тисяч особин, що представляють 3000 видів ссавців,
птахів, рептилій і амфібій. 

Зубр — великий і могутній бик: маса сучасних дорослих самців
досягає 850 кілограмів, довжина тулуба 3 метри чи навіть більше,
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висота в плечах 2 м (у XIX–середині XX століття їх маса досягала
тонни). Зубри чудово стрибають, незважаючи на свою вагу. Влітку
харчуються переважно травою, взимку гілками, корою та хвоєю. Це
єдина тварина наших широт, яка регулярно їсть папороть.
Ворогами зубра є ведмеді, вовки, леопарди та рисі — вони небез-
печні для телят, а найголовніший ворог — браконьєр, небезпечний
для націнніших і найбільших тварин. 

Під час другої світової війни зубра у Європі було знищено.
Після війни популяція була відтворена на основі тварин, які збе-
реглися на першу половину XX ст. У зоологічних парках і приват-
них угіддях. У 1988 р. В Україні на волі налічувалося близько 440
осо бин: у Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській, Львів -
ській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях;
сьогодні — всього лише близько 40, що для таких великих тварин
можна вважати повним зникненням. Біля 100 екземплярів зубра
проживає в заповіднику Асканія-Нова, де вони утримуються в при-
родних умовах степу. У «Червону книгу України» (2009) зубра вклю-
чено як винищений браконьєрами вид з категорією «Зниклий
у природі». Причиною зникнення виду вказано також недбале
ведення мисливського господарства. 

Добре, що в інших країнах більше дбають про збереження цього
величного виду: у світі нараховується близько 5 тисяч особин, із
них більше тисячі — у Польщі. Найбільше польське стадо зубрів
(500 особин) — мешкає у Біловезькому Національному парку —
найстарішому у Польщі, де зберігається останній реліктовий рів-
нинний ліс на європейському плато. Зубри є невід’ємною части-
ною цієї екосистеми. Слід підкреслити, що зубри як вид ніколи не
будуть у безпеці — через обмежений набір генів, що несе небезпеку
виродження, тому усі популяції є цінними, в тому числі й ті, що
утримуються в зоопарках. 

Результати роботи. В зоопарку тварини живуть на 10–15 років
довше, ніж на волі. У Київському зоопарку тварини вгодовані, спо-
кійні, вольєр для них досить просторий, тут зубри регулярно роз-
множуються. 

Таким чином, необхідно наблизити умови утримання до при-
родних — повинно бути кілька ділянок з кущами та деревами, де
тварини могли б пастись. Крім того, сьогодні, коли задля виконан-
ня Угоди про асоціацію з ЄС створюється багато нових об’єктів
природно-заповідного фонду, необхідно, за прикладом Польщі та
інших країн, переходити до розселення зубрів у заповідниках. 
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ЛАМА В КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ

Гирич Я. С., Костик А. В., Гайченя Г. В. 
I курс, група МБВ 11/14 (Б), напрям підготовки «Біологія»,

факультет біомедичних технологій,
Університет «Україна»

Науковий керівник: Мовчан В. О., кандидат біологічних наук

Актуальність роботи. В умовах зростання антропогенного тиску
на природу, коли людина руйнує природні біотопи, в яких живуть
тварини, все більшого значення набуває розробка нових
методів збереження біорізноманіття. 

Мета роботи — порівняти умови життя лами в зоопарку та на
волі і надати пропозиції щодо покращення умов проживання даної
тварини в Київському зоопарку. 

Щоб зберегти біорізноманіття, потрібно створювати природоо-
хоронні комплекси, одним із яких є зоопарк. Зоопарк — це терито-
рія, спеціально створена людиною, з будівлями і обладнанням для
утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публіч-
ного показу тварин, отже, має наукове, природоохоронне і просвіт-
ницьке значення. У Київському зоопарку утримується близько 3,5
тисяч тварин. Побачивши їх зблизька, люди починають розуміти,
як мало вони знають про сусідів по планеті. 

Лама, альпака, гуанако, вікунья (вігонь) знаходяться поряд 
з верблюдами, в сусідніх вольєрах, тому відразу помітно їх схожість
і відмінності. Яка їх історія?

Існує два природних види — гуанако і вікунья. Споконвічна вот-
чина їх — пустельні високогірні плато в південноамериканських
Андах на висоті 3500–5000 м, де ці тварини зазвичай займають від-
криті простори, оточені крутими кам’янистими схилами і стрімки-
ми скелями. Клімат тут холодний, сухий і вітряний; опади випада-
ють тільки під час літніх гроз, часто у вигляді великого граду. Для
цих місць характерні сильні добові коливання температури, яка
ночами опускається нижче нуля. Убога рослинність представлена
низькими чагарниками і трав’янистими рослинами, дуже жорстки-
ми і колючими, тому ці тварини озброєні міцними долотоподібни-
ми різцями, якими вони з однаковим успіхом перекушують тверді
стебла та наносять тяжкі рани хижакам і можуть успішно відбива-
тись навіть від пуми. 

Близько 1000 до н. е. на території нинішнього Перу гуанако одо-
машнили і вивели більших і пухнастіших тварин, яких ми знаємо
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під іменем лама. Це — найважливіша тварина у скотарстві інків.
Шерстяний покрив лами складається з двох шарів: грубого зовніш-
нього та більш м’якого внутрішнього. Однак, товщина нижніх
волокон становить не менш 30–38 мкм, окрім наймолодших тва-
рин. Для високоякісної одягу таке волокно не годиться. Тому його
використовують для виготовлення грубих пледів, ковдр, мотузок 
і килимів. В основному ж лам, як і гуанако, використовують як
в’ючних тварин для перевезення вантажів через гірські хребти по
стежках, недоступним для сучасного транспорту. Нав’ючують тіль-
ки самців: одна тварина переносить за день 27–46 кг на відстань
близько 24 км. Якщо в’юк занадто важкий, тварина нікуди не йде,
а лягає у позі сфінкса — і ніяке покарання не змусить її надривати-
ся: настирливому погоничу вона просто плюне в обличчя смердю-
чою жуйкою. 

В результаті схрещування гуанако і вікуньї отримали альпаку
з дуже ніжною і легкою шерстю, заради якої їх і розводять, причо-
му на висоті не нижче 4200 м над рівнем моря. Альпака менша від
лами і має круглішу форму голови. 

За допомогою штучного запліднення можливе схрещування
між самцем одногорбого верблюда і самкою лами — в результаті
виходить гібрид «кама», але ці тварини безплідні і не мають цінної
шерсті. 

Результати роботи. В зоопарку тварини живуть приблизно на
10 років довше, ніж на волі. Тут задоволені основні їх потреби:
вольєр просторий, вони можуть бігати (і навіть битись у сезон роз-
множення), у годівницях весь час є сіно. Лами дуже люблять
«купатися» в піску або пилу, і у вольєрі у них навіть є такі «купаль-
ні» місця. Тварини з цікавістю відносяться до відвідувачів, прихо-
дять до бар’єра поспілкуватись з ними, що часом їм шкодить —
адже несвідомі відвідувачі можуть їх годувати, незважаючи на
заборону. 

Висновки: необхідно наблизити умови утримання до природних —
створити кам’янисту ділянку і додати грубих жорстких рослинних
компонентів у їжу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ
ПЕСТИЦИДІВ У ГРУНТАХ 

ПОБЛИЗУ ЗРУЙНОВАНИХ СХОВИЩ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ

Глухота Г. В. 
V курс, група ЕК 51(М),

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Піляшенко-Новохатній А. І., 

доктор біологічних наук, професор

Актуальність роботи. Важливою екологічною проблемою є
проб лема сховищ, у яких зберігалися некондиційні пестициди
(ПП). Пестициди можна переробити чи вивезти на утилізацію за
кордон, але зруйновані сховища залишаються. В них, як правило,
містяться залишки некондиційних токсичних речовин, які станов-
лять небезпеку для здоров’я людини. Основним шляхом їх надхо -
дження до організму людини є вживання продуктів, що містять
залишки пестицидів. При вживанні заражених пестицидами про-
дуктів харчування можуть розвиватись різноманітні захворювання,
зокрема ракові, мієломи, лейкемії, тощо. 

Але існують і інші шляхи надходження, зокрема вживання води,
у якій є перевищення ГДК пестицидних препаратів. В Україні
дослідженнями рівнів забруднення джерел питної води займаються
санітарно-епідеміологічні станції, екологічні інспекції, а також вод-
госпи. Але, на жаль, ці дослідження є не систематичними і дуже
рідко відображають реальні ситуацію, оскільки майже не охоплюють
приватних колодязів, глибина яких менше 10 метрів. Питаннями
дослідження закономірностей просякання непридатних пестицид-
них препаратів у грунтах майже не займаються. Дані з цього питання
є розрізненими та фрагментарними. Тому проблема дослідження
поширення пестицидів у грунтах поблизу сховищ є актуальною. 

Мета роботи: Аналіз стану грунту прискладських територій та
можливість стабілізування екосистеми в місцях локального забруд-
нення залишковими кількостями стійких органічних пестицидів
в зоні розташування місць їх зберігання. 

Результати роботи: Даними щодо поширення пестицидів грун-
товим профілем у горизонтальному напрямку, в силу віддаленості



398

Секція 17 Природа, медицина,

від складу, показано розсіяність на відстань до 20 м. Критична межа
забруднення охопила зону в радіусі 5 м від складу, де спостерігаєть-
ся суттєве перевищення ГДК за вмістом залишків трифлураліну,
пропіконазолу та хлорорганічних (ГХЦГ і ДДТ) пестицидів у грун-
ті. Найбільше концентрування контрольованих полютантів у грун-
ті закономірно реєструвалася на віддалі 1–2 м від складу. 

Висновки. Необхідно інтенсивно розробляти методи локалізації
та знешкодження забрудненя грунтів пестицидами, відновлення
якості грунтів, очищення складських приміщень та утилізації тих,
які не можуть бути очищені. 

ГОЛУБА ПЕРЛИНА ПОЛІССЯ — ОЗЕРО ПІСОЧНЕ

Грабинський Богдан 
4 курс. група Трз 4. 1. напрям підготовки «Туризм»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Громик О. М., ст. викладач

Озеро Пісочне карстового походження [2]. Розташована дана
водойма на північний схід від озера Світязь, 1 км на північ від
с. Мель ники Шацького району. Береги озера піщані, низькі, за
винятком невеликих пагорбів на півночі і півдні. Вздовж східного
берега простягається широкий піщаний пляж (від 2 до 20м). У двох
затоках південної частини озера утворилися торфові береги, скла-
дені породами органічного походження з великою домішкою піща-
ного матеріалу [3]. 

Озеро знаходиться майже на лінії Головного Європейського
вододілу, що накладає відбиток на його гідрологічний режим (тери-
торія навколо нього менш заболочена, ніж біля інших озер, доступ-
ність до нього можлива по всій береговій лінії). За характером при-
родного режиму (і перш за все живлення) Пісочне належить до
типу мезотрофних озер, які живляться в основному артезіанськими
водами крейдових водоносних горизонтів. 

Морфометрична характеристика озера Пісочне така:
– довжина 2 км;
– ширина 1,9 км;
– середня глибина 7 м;
– максимальна глибина — 16 м;
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– довжина берегової лінії 5,6 км;
– об’єм води в озері 14545,6 тис. куб. м [4]. 
Пісочне належить до групи волинських озер з найбільш прозо-

рою водою. Його дно добре проглядається на глибину 7 м. Саме за
цю властивість озера шанувальник природи Волині поет Євген
Назарчук називав його «Кришталь-озеро». Вода в озері прозора,
безбарвна, без запаху, приємна на смак, що дає можливість вико-
ристовувати її для пиття та приготування їжі. За ступенем мінералі-
зації Шацькі озера відносяться до слабо мінералізованих. Середня
мінералізація становить (185 мг/л), тобто води прісні, а в озері
Пісочному — ультрапрісні (90 мг/л). Крім того, саме у водах
Пісочного серед мікроелементів є підвищений вміст срібла порів-
няно з сусідніми озерами, що благотворно впливає на організм
людини, і завдяки чому вода озера є цілющою [5]. 

Для рекреантів на Пісочному — справжній рай. Доступність
озера з прекрасними піщаними пляжами, чиста, прозора вода, яка
літом добре прогрівається до глибини 5–7 м, чисте повітря хвойних
лісів, які оточують озеро, багатство ягід і грибів є дуже вигідним для
рекреаційних цілей. Саме на цьому чудовому озері серед струнких
сосен і білокорих беріз, що підступають до самої води, розкинулись
корпуси санаторію «Лісова пісня» [1]. На берегах озера побудовані
бази відпочинку «Озерний край», спортивна база відпочинку
Львівського медінституту, бази львівських лісотехнічного і політех-
нічного інститутів [5]. 

Озеро Пісочне є казковим витвором найвишуканішого, найта-
лановитішого майстра — природи, справжньою окрасою не лише
Волині, а й України. 
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Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., професор

Чиста вода — це запорука здоров’я людей та показник якості
життя в країні. Людина тісно зв’язана з водою не тільки на
побутовому рівні, але й на фізіологічному рівні складається з води.
На сьогодні гостро постає проблема якості питної води особливо
гостро це стосується міст. Вживання забрудненої води в раціоні
може призвести до захворювань, особливо це стосується дітей іму-
нітет яких і так ослаблений в зв’язку з погіршенням екологічного
стану. 

Метою нашої роботи було дослідити якість водопровідної пит-
ної води за різними фізико-хімічними та мікробіологічними показ-
никами з міста Бровари Київської області. 

Матеріали та методи. Місця відбору проб води:
1) вулиця Олімпійська 6а, Бровари, Київська область (Водо -

провід) географічні координати (50.5072, 30.8327) 
2) вулиця Енгельса, 6 Бровари, Київська область (ЗОШ №2)

(Водопровід) географічні координати (50.5086, 30.8308)
Якість води досліджувалась за такими параметрами:
1. Оцінювали інтенсивність смаку та присмаку; 
2. Проводили оцінювання інтенсивності запаху; 
3. Визначали масу сухого залишку в зразках води (з 100мл); 
4. Визначали рН досліджуваних розчинів води з використанням

pH-метру 150–М; 
5. Визначали рівень бактеріальної контамінації зразків води. 
Дослідження проводили на двох поживних середовищах: уні-

версальному для росту бактерій — м’ясо-пептонному агарі (МПА)
та спеціальному для групи кишкових бактерій — Ендо.
Культивування проводили в термостаті при температурі 37± 2 °С
упродовж 7 діб. Концентрацію зразків води проводили за допомо-
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гою методу міліпорового фільтрування з використанням міліпоро-
вих фільтрів діаметром пор 0,2 мкм. 

6. Ви зна чення вмісту мікроскопічних грибів проводилося на
двох поживних середовищах: сусло-агарі та агаризованому середо-
вищі Чапека. Культивування проводили в термостаті при 24 ± 2 °С
протягом 10 діб. Концентрацію зразків води проводили за допомо-
гою методу міліпорового фільтрування з використанням міліпоро-
вих фільтрів діаметром пор 0,2 мкм. Визначення грибів проводили
загально прийнятими методами за визначниками. 

Інтенсивність смаку та присмаку водопровідної води у І зразку
(вулиця Олімпійська 6а) складає 1 бал, у ІІ зразку (вулиця Енгельса,
6) складає 1 бал. 

Інтенсивність запаху у І зразку складає 1 бал, у ІІ зразку складає
1 бал. Маса сухого залишку в зразках води (з 100 мл) у І зразку скла-
дає 1,11 г, у ІІ зразку складає 1,9 г.  

рН досліджуваних розчинів водопровідної води у І зразку скла-
дає 8,41, у ІІ зразку складає 8,12. 

Таким чином, за дослідженими фізико-хімічними характерис-
тиками проби водопровідної води відповідають державним стан-
дартам (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 5. 

Рівень бактеріальної контамінації: у І зразку на середовищі
МПА виявлено 356 КУО/100 мл та 120 КУО/100 мл — бактерії киш-
кового типу на середовищі Ендо у ІІ зразку на середовищі МПА
виявлено 128 КУО/100 мл та 94 КУО/100 мл бактерії кишкового
типу на середовищі Ендо. 

У І зразку виявлено чотири ізолята Penicillium cyclopium; 3 —
Aspergillus niger; 2 — Acremonium roseum; 1 — Aspergillus versicolor; 1 —
Aspergillus flavus; 1 — Phoma glomerata. У ІІ зразку знайдено 8 ізоля-
тів Penicillium cyclopium. 

Таким чином, дослідивши якість водопровідної питної води за
мікробіологічними показниками робимо висновок, що за рівнем
бактеріальної контамінації зразки в нормі, але наявне забруднення
бактеріями кишкового типу і особливо гостро встає проблема знач-
ного забруднення мікроміцетами. 



АКДП — ПАНАЦЕЯ ЧИ ЗАГРОЗА?

Дороніна І. О. 
III курс, напрямок «Біологія»,

Факультет біомедичних технологій, Університет «Україна». 
Науковий керівник: Мовчан В. О., кандидат біологічних наук

Актуальність роботи. Щеплення часто позиціонують як панацею
від будь-яких загроз здоров’ю дитини. Але останнім часом думки
спеціалістів розійшлись, оскільки вони виявляють все більше ризи-
ків, пов’язаних з вакцинацією. 

Мета роботи: проаналізувати статистичні дані про користь та
шкоду від щеплень АКДП і знайти критерії правильного вибору. 

Адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева вакцина — це
комбінована вакцина, дія якої спрямована відразу проти трьох
інфекцій: дифтерії, коклюшу, правця. Водночас щеплення АКДП
вважається найризикованішим у світі через високий відсоток
побічних ефектів і ускладнень, а також велику кількість алергічних
реакцій у дітей. 

Найнебезпечнішим цю вакцину робить цільноклітинний кок-
люшний компонент. Також вакцина містить в собі ртутьорганічний
пестицид — метриолят (отруйне хімічне з’єднання, особливо ней-
ротоксичне в комбінації з присутнім у вакцинах алюмінієм) який
використовується як консервант, та формальдегід — всі ці компо-
ненти містяться в таких кількостях, що можуть легко отруїти дитя-
чій організм. 

В Японії, після 37 померлих через вакцинацію АКДП немовлят
в 1970-1974 роках, почався страйк, в результаті якого вакцинацію
спочатку відмінили, а з часом почали вводити в дворічному віці.
Згодом Японія стала країною з найнижчою смертністю дітей аж до
1980 року. Після 1980 почали щеплення дітей коклюшною вакци-
ною, в результаті за наступні 12 років показник синдрому раптової
дитячої смерті збільшився в 4,7 разів. 

У Англії у 1974–1978 почалися масові відмови від вакцинації.
Статистика наступних років така: 1970–1971 — було 33 тисячі
захворілих, 41 смерть; 1974–1975 — 25 тисяч захворілих, 25 смертей.
У Німеччині після відмови від коклюшної вакцини у 1962 році,
протягом 15 років знизився показник захворювань у 5 разів. 
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У Голландії у 1990-тих роках 96% дітей мали щеплення, а ста-
тистика захворювань коклюшу така: 1995 р. – 325, 1996 р. — 2778,
1997 р. — 3747. 

Зважаючи на історичні відомості, ми розуміємо, що вакцина
АКДП абсолютно не захищає від захворювання, тобто вірогідність
захворіти однакова для тих, хто зробив щеплення, та тих, хто не
зробив. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцинація
АКДП викликає стійкі порушення мозку, різноманітні неврологіч-
ні захворювання (зафіксовано 5 смертей на мільйон населення). 

Ускладнення, які може викликати вакцина: гнійні пухлини на
шкірі, які доводиться видалятити, ураження ЦНС, суглобів, ШКТ,
серця, алергічні реакції, астма, діабет, пробудження прихованих
хвороб — туберкульоз, гепатит; анафілактичний шок, раптова
смерть. 

В 70-х роках шведські вчені довели прямий зв’язок з введенням
цільноклітинної вакцини АКДП та енцефалопатіями (судомами).
Вчені вирішили, що користь від вакцини не виправдовує ризик. Не
зважаючи на заборону щодо використання у багатьох країнах,
США продовжують випускати і продавати країнам третього світу
АКДП, що містять цільноклітинний коклюшний компонент, при
тому що всередині країни американці відмовились від такої форми
вакцини. 

Наразі в Україні майже неможливо відмовитися від даного щеп-
лення, адже в будь-який учбовий заклад (дитячий садок, школа)
потрібна картка щеплення. А як робити дитині АКДП, коли є стіль-
ки небезпек? Один з варіантів передбачити реакцію організму
дитини на вакцину — зробити аналіз РІЛ (реакція імуннолейколі-
зу), але він дає лише 60% достовірності. 

Висновок. На жаль, зараз ніхто не може чітко сказати —
потрібно робити щеплення, чи ні, ніхто не може дати гарантію
що вакцинація, будь яка, не буде фатальною для маленької дити-
ни. Тож цей нелегкий вибір залишається безпосередньо за бать-
ками. 
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РОЛЬ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

Дець Г. В. 
І курс, група ВС-12, спеціальність «Видавнича справа та редагування»

Тернопільський коледж, к. тел. (067)-890-30-61
Науковий керівник: Кибалюк О. М., викладач

Проблема взаємовідносин Людини і Природи, зважаючи на
всю свою актуальність, далеко не нова. Питання про відповідаль-
ність Розуму перед природою було поставлене ще в 19 ст. течією так
званих російських космистів, розвинене в роботах Федорова,
Вернадського та інших. 

Ще за часів античності та середньовіччя вплив суспільства на
навколишнє середовище був вельми істотним. Так, однією з причин
загибелі держави Майі, цієї видатної цивілізації, було виснаження
земель через застосування підсічно-вогневої системи землеробства.
Історії відомі досить великі екологічні лиха, зумовлені господарською
діяльністю людини ще в ті часи, коли густота населення в країнах, що
зазнали цих бід, за нинішніми мірками, були нікчемно малими, а
промисловості в її сучасному розумінні не було зовсім. Досить прига-
дати сумний досвід Месопотамії та Греції, де огрядні пасовища були
вибиті худобою, або землі Лівана, де спустошення було викликане
вирубкою ліванського кедра. У ХХ ст. екологічні проблеми переросли
в загальну кризу планетарного масштабу багато в чому «завдяки»
тому, що саме в цей період людина стала активною стороною взаємо-
дії в системі «людина–природа» та своїми непродуманими діями
різко порушила баланс екологічної рівноваги. До цього часу актив-
ною стороною взаємодії була, як правило, природа. Зміни клімату,
природні катаклізми більше впливали на життя людей, ніж життєді-
яльність останніх на природу. З того часу, як людина «порушила»
закон природної еволюції, перестала підкорятися йому, знайшла
шлях розвитку, відмінний від шляху розвитку інших живих організ-
мів, починається соціоприроднича історія — історія взаємовідносин
двох суверенних початків: суспільства та природи. 

Сьогодні людство стоїть перед вибором, результатом якого є
вирішення питання про його власне виживання і про подальший
розвиток. Існує безліч думок: від апологетики вседозволеності до
рецептів тотального знищення людства для виживання Землі.
Однак, це — крайні точки зору, і пошук відповідей на хвилюючі
питання сучасності, очевидно, лежить десь посередині. 
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На порядку денному постало питання про якомога більш широ-
ку екологізацію суспільної свідомості, яка є найважливішим ком-
понентом екологічної культури, що об’єднує всі види та результати
матеріальної і духовної діяльності людей, направленої на досягнен-
ня оптимальної взаємодії суспільства та природи, на екологізацію
матеріального та духовного життя суспільства. 

Першочергову роль у формуванні високої екологічної культури
відіграє екологічна освіта та виховання. Метою останніх є цілес-
прямоване формування у кожної людини на всіх етапах її життя
глибоких і міцних екологічних знань, цілісних уявлень про біосфе-
ру, розуміння органічного взаємозв’язку і єдності людства і навко-
лишнього середовища, ролі природи в житті суспільства і людини,
необхідності та значущості її охорони і раціонального використан-
ня ресурсів, виховання особистої відповідальності за стан навко-
лишнього середовища. 

Кінцева мета такої освіти полягає в тому, щоб надати населен-
ню можливість зрозуміти складний характер навколишнього сере-
довища та необхідності для всіх країн розвиватися таким чином,
щоб це узгоджувалося з навколишнім середовищем. Подібна освіта
повинна також сприяти усвідомленню людством економічної,
політичної й екологічної взаємозалежності всіх країн, що стане
передумовою для розв’язання серйозних проблем навколишнього
середовища на глобальному рівні. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Жук А. І.
V курс, група ЕК-51(М),

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», 
факультет біомедичних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Корінько О. М, канд. біол. наук

Рибне господарство України є неподільним рибогосподарським
комплексом і особливою галуззю, яка включає в себе вилов риби та
її переробку, відтворення й охорону рибних запасів, наукове та кад-
рове забезпечення. Важливість збереження рибної галузі, як ціліс-
ного сектору економіки, випливає з потреби забезпечення населен-
ня продовольством, а галузей національної економіки –
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сировиною. Важливим аспектом цього процесу є також і відтворен-
ня природних живих ресурсів.

Сьогодні рибне господарство України перебуває в глибокій,
затяжній економічній кризі. Враховуючи його соціально-економічну
і стратегічну значимість, як суб'єкта забезпечення продовольчої без-
пеки країни, перед державою стоїть завдання формування ефектив-
ної політики розвитку рибного господарства України, що зумовлює
актуальність дослідження і практичну значущість його результатів.

Води України мають близько 200 видів риб: 110 у річках, 180 — 
у морі. Переважна більшість видів риб є промисловими; кілька
десятків не мають промислового значення з уваги на свою нечис лен -
ність, малий розмір чи отруйність; серед промислових ледве близько
10% має більше значення, і на них припадає більшість улову.

Добування водних біоресурсів підприємствами та фізичними
особами-підприємцями, що здійснювали рибогосподарську діяль-
ність, у 2014 році характеризується такими даними:

Як видно з таблиці, обсяги вилову, порівняно з даними 2013 р., є
більшими на 109,3%, навіть зважаючи на тимчасову окупацію час-
тини території України та, відповідно, частини водного простору.

Загальну динаміку рівня вилову рибних ресурсів представлено
на діаграмі.

Отже, вилов водних біоресурсів протягом січня-вересня був
значно вищим за аналогічні показники попереднього року, тоді як
у жовтні, листопаді та грудні ці показники суттєво знизилися — на
17–23%.
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Причинами зниження економічної ефективності рибної галузі
України є її корумпованість, штучна банкрутизація, неефективна
політика керівництва. Головною метою структурної перебудови
галузі рибного господарства України є розбудова інноваційної
моделі реформування галузі, яка забезпечить розвиток для стрімко-
го нарощування якісної рибопродукції, а також забезпечить повне
відновлення природного потенціалу рибогосподарських водойм.

Основними напрямками реформування повині бути:
– реструктиризація Держкомрибгоспу;
– реорганізація державної рибохорони;
– створення державного холдингового підприємства;
– ведення ефективної науково-практичної діяльності з відтво-

рення водних біоресурсів.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ
МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН 

В ЯКИМІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УТМР

Коваленко М. С. 
5 курс, група 11 МБ ЕК, 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», 
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет, 

Науковий керівник: Лисенко В. І., докт. біол. наук, професор

Угіддя Якимівського товариства мисливців та рибалок розташо-
вані у пiвденнiй частині Запорiзької областi на Лiвобережжi Днiпра
i займають площу 129623,8962 га. Для дослідження використання
мисливських тварин в Якимівській організації УТМР та визначення
шляхів оптимізації їх використання були використані такі матеріали
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як статистичні бюлетні, документи Якимівського УТМР, матеріали
2-тп мисливство, Червона Книга України, Законодавство України,
«Настанови з упорядкування мисливських угідь» (2002), ресурси
інтернету. 

Мета дослідження: визначити стан використання мисливських
тварин в Якимівській організації УТМР та запропонувати шляхи
оптимізації їх використання. 

Основними мисливськими видами регiону є лише заєць та
лисиця. Бiльшi можливостi мисливець має при полюваннi на пер-
нату дичину, оскiльки територiя всього пiвдня є мiсцем мiграцiй,
зимiвлi та гнiздування рiзноманiтних видiв. У Якимівському районi
зустрiчається велика кiлькiсть птахiв, багато з яких являються тра-
дицiйними об`єктами полювання. Список мисливських птахів
складає 65, сред яких 26 занесено до Червоної книги України. 

У Якимівському районі успішність полювання на хутрових зві-
рів, серед них це заєць-русак, лисиця, вовк, єнотовидний собака,
у різні роки відображена нижче на рис. 1.

На графіку можна побачити, що загальна кількість хутрових зві-
рів за останні роки у Якимівському районі зменшилась. 

У Якимівському районі здійснюють полювання на пернату
дичину. Згідно зібраних даних можна побачити, що за останні
2 роки загальна кількість пернатої дичини значно зросла. 

Аналiз дiяльностi господарства показав необхідність проведен-
ня заходів, направлених на покращання умов iснування тварин зав-
дяки впровадженню цiлого комплексу бiотехнiчних заходів, охоро-
ни угiдь i iншого. 
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Пропонуємо: 1)створити кормові та відволікаючі ремізи на
площі 0,5% від загальної площі мисливського господарства, що
докорінно поліпшить кормові умови майже всіх видів;

2) створити мисливське ранчо площею понад 300 га та закупити
не менше 12 асканійських оленів та ланей для подальшого розве-
дення та використання тварин для трофейного полювання. 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ МИСЛИВСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ ПІВДНЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кочетов О. А. 
5 курс, група ЗЕК-5114, 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

Науковий керівник: Лисенко В. I., док. бiол. наук, професор

Визначення сучаснго стану і перспектив роботи мисливських
господарств регіону складалось з визначення факторів, що обумов-
люють динаміку чисельності мисливських тварин та запропонувати
шляхи оптимізації роботи мисливських господарств. Були вико-
ристані аналітичні, польові та камеральні методи дослідження. 

Херсонська область розташована на південному сході України
між нижньою течією Дніпра та Азовським і Чорним морями, в сте-
повій зоні. На заході область межує з Запорізькою областю, на пів-
нічному заході та півночі, Дніпропетровською — на північному
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Рис. 2. Динаміка чисельності пернатої дичини у Якимівському господарстві



сході та сході, Миколаївською на південному заході. Південь і пів-
денно-східні області обмежені берегами Азовського та Чорного
морів і Сивашу. 

Модельні мисливські господарства розташовані в південно-сте-
повій лісомисливській області. Мисливськiугiддяцих господарств
характеризуються значною господарською освоєнiстю територiй.
Основнi площi використовуються у землеробствi для вирощування
рiзноманiтних сiльськогосподарських культур; серед них основни-
ми є озима пшениця та соняшник, овес, ячмінь,на поливних зем-
лях — кукурудза. 

Аналіз якості угідь 8 мисливських господарств півдня
Херсонської області (з яких 4 — УТМР, 2 приватні та 2 колективні)
дозволив визначити, що вони малопридатні для ратичних, але
мають відмінні та добрі показники для зайця русака, сірої куріпки
і водоплавних птахів. Загальний розподіл 360600 га угідь становить:
орні землі — 227754 га (63,16%), луки — 30687 га (8,51%), лiс листя-
ний — 4688 га (1,30%), болота — 2235 га (0,62%), водойми —
952342 га (6,4%). 

На території господарств зустрічається 15 видів мисливських
ссавців та 60 видів птахів, серед яких 25 видів, занесених в Червону
книгу України. 

Сучасний стан чисельності мисливських тварин дуже неодно-
рідний. Так, при оптимальній чисельності (розрахунковій на осно-
ві якості угідь) кабана у 132 особини в господарствах регіону
у 2014 р. було тільки 32; козулі, відповідно 267 та 28. Набагато
краща ситуація з степовими видами. Так, оптимальна чисельність
зайця русака складає 33858 особин, а за матеріалами таксації
2015 р. — 53685 особин, сірої куріпки відповідно 32418 та 37890
особин. Завдяки постійним підпускам фазана його чисельність
набагато вища за оптимальну (12645 та 17190 особин).
Використання ресурсів зайця русака, сірої куріпки та фазана про-
водиться у відповідності до існуючих екологічних нормативів, 
завдяки чому чисельність основних видів досить стабільна. В той
же час чисельність копитних незначна, хоча умови для створення їх
угрупувань є. Ці тварини дають найбільші надходження, тому 
є необхідність їх штучного розведення. Крім того, в господарствах
не проводяться роботи по розробці оптимальних біотехнічних 
заходів. 

Нами запропоновано наступні шляхи оптимізації роботи мис-
ливських господарств регіону:
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– на основі щорічних таксацій необхідно розробляти плани
експлуатації ресурсів основних видів мисливських тварин, виходя-
чи з екологічних можливостей їх відтворення;

– набір біотехнічних заходів не завжди відповідає існуючій
ситуації, тому потрібно з різноманітних заходів обрати та адаптува-
ти до існуючих умов найбільш придатні;

– для створення угрупувань кабана і козулі необхідно провести
інтродукцію в кожне господарство 12–18 особин кожного виду при
співвідношенні статей 1:3 (самці:самиці). 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПАРКУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
В ЛУЦЬКУ

Колацька А. О.
группа Тр-21, 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К. 

В центрі Луцька знаходиться зелена зона — Центральний парк
культури і відпочинку імені Лесі Українки. Це улюблений центр
міських рекреацій. Тут у теплу пору року не тільки що вихідних, а й
щовечора — повно люду. Так і справді центральна алея у парку дуже
приваблива, особливо око милують різної форми клумби, цікаві за
своєю формою ліхтарі, вирізьблені із дерева тваринки які приверта-
ють увагу дітей. У більш віддалених місцях парк нагадує картинку із
фільму жахів. На стежках купами валяється сміття, над головами
висять старі гіляки які будь-якої хвилини можуть впасти на голову. 

Парк імені Лесі Українки був створений у 1964 році на площі
понад 100 га. Для зменшення заболочення заплави річки Стир було
проведено систему паралельних меліоративних каналів, насипано
земляну дамбу заввишки 2,5 м. У парку зростає 61 вид деревних
рослин. Його створено в ландшафтному стилі з системою алей і
каналів. Але нині в парку практично перестала працювати меліора-
тивна система. На значних площах за рахунок підняття ґрунтових
вод відновилися заболочені ділянки, рослинність яких зазнала
сильної трансформації. 

Загальними негативними тенденціями парку є: 
– різке зменшення ефективності осушувальної меліорації,

викликане як природними чинниками, так і браком належного
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фінансування на її догляд та реконструкцію. Як наслідок — віднов-
лення процесів заболочення, негативний вплив щорічної повені та
численних паводків на річці Стир на територію парку, погіршення
умов зростання рослинного покриву; 

– бідність та одноманітність видового складу зелених насад-
жень, досягнення більшістю деревних рослин критичного віку, їх
хвороби, ураження шкідниками та омелою білою, усихання, зумов-
лені як погіршенням умов зростання, так і використанням під час
закладання парку швидкорослих, але недовговічних видів; 

– деградація рослинного, особливо трав’янистого покриву,
викликана не лише процесами заболочення, а й забур’яненням,
засиллям в окремих місцях адвентивних видів; брак належного
догляду за насадженнями і газонами, засмічення території, форму-
вання системи стихійних стежок під час неконтрольованого відві-
дування парку; 

– поява освітлених ділянок, на яких відвідувачі парку не захи-
щені від прямих сонячних променів та вітру, що викликано втратою
деревної рослинності; 

– нерегульоване та нецільове використання частини території
парку: нові відпочинкові зони; засилля тимчасових закладів. 

Отже, парк імені Лесі Українки знаходиться у критичному
стані. Старі дерева, купи сміття, замулені канали, заболоченість
території — це усе негативно впливає на екологічний стан парку та
на його придатність до рекреацій. Якщо ніхто не буде дбати про
нього то з часом він перетвориться на хащі. Нам не слід очікувати
допомоги від влади, бо городяни самі повинні подбати про своє
місце відпочинку. Мешканцям міста треба не смітити на території
та поблизу парку. Кожні півроку (краще щомісяця) можна органі-
зовувати дні чистоти, коли природолюби, яким не байдуже стан
парку, будуть очищувати парк від сміття та бур’янів, а посезонно й
насаджувати нові рослини. Адже це наш парк, і нам робити його
привабливим для відпочинку!

Література

1. Гроденцов В. А. Луцькому міському парку — 40 років / В. А. Гроденцов
// Луцький замок. — 2001. — 19 лип. — С. 9. 

2. Кохно М. А. Видовий склад та композиційна побудова насаджень
центральних парків обласних міст Полісся й Лісостепу УРСР / 
М. А. Кохно // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — К.
: Наук. думка, 1983. — Вип. 22. — С. 62–63. 
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3. Природно-заповідний фонд Волинської області (Огляд територій і
об’єктів природно-заповідного фонду в розрізі районів) / упоряд. :
М. Химин [та ін. ]. — Луцьк : Ініціал, 1999. — 48 с. 

ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 
У СИСТЕМІ ОЗЕЛЕНЕННЯ М. КИЄВА

Лініченко Ю. В. 
5 курс, група ЕК-51 (М), 

кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та екології, 
Мележик О. В.

к. б. н., доцент кафедри кафедра мікробіології, 
сучасних біотехнологій та екології, 

факультет біомедичних технологій, Університет «Україна»

На сьогодні система озеленення уробоекосистеми є чи не одним
з позитивних факторів впливу на стан довкілля, оскільки лише рос-
линний покрив, навіть у тому пригніченому стані, в якому він зна-
ходиться, безупинно виконує свою роботу в оптимізації навколиш-
нього середовища та ліквідації атмосферного забруднення довкілля. 

Важливими осередками в системі озеленення будь-якого насе-
леного пункту є парки та сквери, оскільки саме вони є «зеленими
островами» та «легенями міста», які і справляють позитивний
вплив на стан повітряного середовища. Серед 135 парків м. Києва,
57 з яких є безіменними та, відповідно, мають дуже низький рівень
розвитку, озеленення, благоустрою та догляду, є 19 парків, які
мають природоохоронний статус — парк-пам’ятка садово-парково-
го мистецтва (ППСПМ). З них 8 мають статус загальнодержавних,
а 11 — регіональне та місцеве значення. 

Відповідно до свого визначення території цього природоохо-
ронного рангу мають бути еталонами ландшафтної архітектури,
взірцями стилю та дизайну, зразками паркового будівництва, вико-
ристовуватися в естетичних, виховних, наукових, природоохорон-
них та оздоровчих цілях. 

Проведені еколого-естетичні дослідження 8 ППСПМ загально-
державного значення показали дуже низький культурний рівень, 
у більшості випадків незадовільний санітарно-функціональний
стан, низьку оцінку рівня естетичності ландшафтів та високий
антропогенний тиск на вказані території. 
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За загальною оцінкою естетичності ландшафтів (максимально
60 балів), більшість ППСПМ мають показники вищі за середні —
36–45 балів, що зумовлено низьким флористичним наповненням,
відсутністю певних елементів ландшафтного дизайну, низькою
якістю покриттів доріжок та постійним перенесенням площ квіт-
ників, що призводить до порушення трав’яного покриву, його
неоднорідності та невирівняності. 

Найбільш занедбаним у цьому плані є парк Нивки, загальна
територія якого дуже занедбана, засмічена, на ній не виконуються
ніякі ремонтні та опоряджувальні роботи. Територія парку є місцем
масового відпочинку людей, з високим ступенем антропогенного
навантаження, але при цьому, зважаючи на значну площу парку,
дуже мало спеціально облаштованих місць для відпочинку. 

Найвищу оцінку естетичності — 58 балів має парк Феофанія,
оскільки він є найбільш новим, планування та озеленення в ньому
виконано із застосуванням останніх тенденцій та напрямків лан-
дшафтного дизайну, використано нові підходи та широкий асорти-
мент видів рослин та їх декоративних форм. Розбудова його актив-
но триває. 

У переважній більшості досліджуваних територій надзвичайно
мало використовуються елементи квіткового оформлення, особли-
во його високо декоративні форми — клумби, рабатки, арабески
тощо. Також у більшості парків порушена кількість площ, зайнятих
газонними покриттями, вони заміщені на звичайну трав’янисту
рослинність найнижчого лісового ярусу, що є недопустимим у пар-
ках-пам’ятках садово-паркового мистецтва. 

Практично не використовуються в озелененні такі елементи
ландшафтного дизайну як алейні та живоплотові насадження, вер-
тикальне озеленення, малі архітектурні форми, декоративні еле-
менти освітлення тощо. Низьким є і рівень трав’яного покриття,
яке у більшості випадків не відповідає поняттю «газон» та пред-
ставлене або ж природною бур’яновою рослинністю, або ж взагалі
відсутнє. 

Таким чином, інтенсивна експлуатація парків, значне рекреа-
ційне навантаження та недостатність догляду за насадженнями
вносить суттєві зміни в загальну структуру природно-антропоген-
них комплексів ППСПМ, що негативним чином відображується на
виконанні ними санітарно-гігіжнічної функції в урбанізованому
середовищі. Для більшості парків-пам’яток актуальним є питання
проведення реконструкції насаджень, спрямованої на збагачення
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видового складу, відновлення первинних ландшафтів, повернення
домінуючої ролі тим видам, які складали його основу при створен-
ня парку чи його розквіті, введенні сучасних елементів ландшаф-
тного дизайну відповідно до новітніх напрямків та тенденцій. 

АМУРСЬКИЙ ТИГР В НЕВОЛІ

Мамчур Ю. В. 
I-курс, 11/14 група МБВ

спеціальність: «Факультет біомедичних технологій»
Науковий керівник: Мовчан В. О., канд. біол. наук, 

декан факультету біомедичних технологій. 
Університет «Україна»

Актуальність роботи. Якщо колись, Вам припаде нагода відвіда-
ти басейни річок Амур і Уссурі на Далекому Сході Росії або терито-
рії Північно-Східного Китаю і Північної Кореї, приготуйтеся поба-
чити на власні очі велику та пухнасту кішку. На вигляд влітку його
наряд має червоно-оранжевий колір, а зимовий наряд має жовтува-
тий відтінок, що нагадує за кольором вкритий снігом окраєць
тайги. Це Тигр Амурський (лат. Panthera tigris altaica) — він представ-
ник родини котячих, та один з найрідкісніших підвидів тигра. Цей
най рідкісний тигр є великих розмірів, як для кішки. 

Маса його тіла становить 250–280 кг, висота тигрів чоловічої
статі 107–110 см., довжина самців без хвоста 190–230 см. Тигр має
гарні кігті щоб мітити свою територію. У тигра бінокулярний зір,
крім того, він розрізняє кольори. Вночі він бачить у п’ять разів
краще, ніж людина. Як й інші хижаки із роду кошачих, тигри зазви-
чай полюють вночі. Якщо в межах володінь корму вистачає, тигр не
залишає свою територію. За нестачі дичини збільшується кількість
випадків, коли тигри нападають на домашню худобу та собак. Цей
тигр має гарний апетит він їсть м’ясо але також може і їсти рибу,
жаб, птахів і мишей, а також плоди рослин. Цікавий факт, що при
невдалій спробі нападу, а їх, не дивлячись на силу і прекрасні орга-
ни чуття, буває 9 з 10, уссурійський тигр рідко використовує другу
спробу, частіше йде геть, демонструючи повну байдужість до недав-
нього об’єкту полювання. За добу тигр в середньому з’їдає 9–10 кг
м’яса. Якщо вбиту тварину не з’їдено відразу, залишки на ніч кішка
ховає. Цей тигр повинен вижити при температурі 45 °С, тому його
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шерсть густіша, ніж у тигрів, що живуть у теплих районах. Це єди-
ний тигр, що має на череві і в області паху п’яти сантиметровий
шар жиру, який захищає його від морозного вітру при вкрай низь-
ких температурах. Череп амурського тигра, в порівнянні з черепом
лева, коротший в лицьовій частині, зате в носовій частині набагато
могутніший і ширший. Тигри Амурські — самці живуть поодинці, а
самок нерідко можна зустріти в групах. Період спаровування амур-
ських тигрів не приурочений до певного сезону. Самка під час тічки
залишає сечові мітки й подряпини на корі дерев. Оскільки володін-
ня тигрів дуже великі, самка часто сама вирушає на пошуки пар-
тнера. Через 95–112 днів народжується 3–4 сліпих дитинчат. Мати
годує їх молоком. Очі тигренят розплющуються приблизно через 
9 днів, а в двотижневому віці у них починають рости зуби. 

Тигренята вперше залишають укриття у віці двох місяців. Мати
приносить їм м’ясо, хоча ще 5–6 місяців продовжує годувати моло-
ком. 3 шести місяців тигренята супроводжують матір під час полю-
вання. Самка вчить дитинчат, як полювати, як вкусити жертву 
у відповідне місце. Цей вид тигрів є під загрозою знищення і вони
занесені до Червоної Книги Росії. Тигр може жити до 40–50 років,
проте зазвичай хижаки, які живуть у природних умовах, гинуть
раніше. В Уссурійській тайзі уссурійський тигр стоїть на вершині
харчового ланцюжка, і тому від його популяції буде залежати вся
фауна цього краю. Та що там фауна краю, якщо втратити такого
красивого хижака як уссурійський тигр, планета Земля втратить
частину своєї краси. 

Мета: Аналіз хижака в природному й не природному середови-
щі. Забезпечення кращих умов. 

Результати роботи: Коли я спостерігала за тигром в нашому
Київському зоопарку, я зробила декілька висновків для себе осо-
бисто. Зоопарки нам потрібні для того щоб і далі виводити нові
види тварин і зберегти ті, які на межі вимирання. 

Висновки: На мою думку життя тварин в зоопарку змінюється,
але не на 100%. У зоопарку за ними доглядають їх годують та нада-
ють нормальні умови для життя. У дикій природі вони полюють в
будь — який час коли їм заманеться, а в зоопарку їх годують по
конкретних годинах. Так, для хижака це погано тому що хижак
повинен добути самостійно собі їжу, але такої можливості у керів-
ників зоопарку нема. Умови проживання в природі у них досягає 
3 000 км2, але в зоопарку не можуть надати таку розкіш тільки одній
тварині, тому що є і інші і за ними теж потрібен догляд та своя тери-
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торія. Я прочитала багато статей як вони живуть в різних зоопарках
і в нашому Київському теж. На мій погляд за ними доглядають
добре, так, можливо, і є деякі нюанси, але де ж їх нема. 

МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 
У ЖИТЛОВИХПРИМІЩЕННЯХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новосельцев М. А.
студент V курсу факультету біомедичних технологій, група МБВ-51,

спеціальність «Мікробіологія»
Тугай A. B.

асистент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та екології
факультету біомедичних технологій, Університет «Україна»

Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., професор 

Вода — одне з головних багатств на Землі. Вода входить до скла-
ду будь-якого живого організму. У тілі тварин вода зазвичай стано-
вить більше половини маси. Багато води і в тілі людини. Наше тіло
майже на 2/3 складається з води. Живий організм постійно витра-
чає воду і потребує її поповнення. Вживання забрудненої води в
своему раціоні може призвести до летальних захворювань. На сьо-
годні гостро постає проблема якості питної води особливо гостро
це стосується міст. Тому досліди води на наявність патогенних та
умовнопатогенних мікроорганізмівзавжди будуть актуальними. 

Метою нашої роботи було дослідити якість питноїводиз бюветів
м. Киева за різними фізико-хімічними та мікробіологічними показ-
никами. 

Матеріали та методи. Місця відбору проб води:
1. Межова вул., 25 Київ, Київська область (Бювет) 50.5087,

30.4327
2. просп. Георгія Гонгадзе, 18а, Київ, місто Київ (Бювет) 50.5099,

30.4111 
3. просп. Георгія Гонгадзе, 9, Київ, місто Київ (Бювет) 50.5113,

30.4085
Якість води досліджувалась за такими параметрами:
1. Оцінювали інтенсивність смаку та присмаку; 
2. Проводили оцінювання інтенсивності запаху; 
3. Визначали масу сухого залишку в зразках води (з 100 мл); 
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4. Визначали рН досліджуваних розчинів води з використанням
pH-метру 150–М; 

5. Рівень бактеріальної контамінації: Дослідження проводили на
двох поживних середовищах: універсальному для росту бактерій —
м’ясо-пептонному агарі (МПА) та спеціальному для групи кишко-
вих бактерій — Ендо. Культивування проводили в термостаті при
температурі 37± 2 °С упродовж 7 діб. Концентрацію зразків води
проводили за допомогою методу міліпорового фільтрування з вико-
ристанням міліпорових фільтрів діаметром пор 0,2 мкм. 

6. Визначення вмісту мікроскопічних грибів проводилося на
двох поживних середовищах: сусло-агарі та агаризованому середо-
вищі Чапека. Культивування проводили в термостаті при 24 ± 2 °С
протягом 10 діб. Концентрацію зразків води проводили за допомо-
гою методу міліпорового фільтрування з використанням міліпоро-
вих фільтрів діаметром пор 0,2 мкм. Визначення грибів проводили
загально прийнятими методами за визначниками. 

1. Після проведення тесту на Оцінку інтенсивності смаку та
присмаку були отриманні наступні данні: Бювет №1 (Межова вул.,
25, Київ) отримав 1 бал. Бювет №2 (просп. Георгія Гонгадзе, 18а,
Київ) отримав 2 бали. Бювет №3 (просп. Георгія Гонгадзе, 9, Київ)
отримав 3 бали. По санітарно-хімічним показникам згідно
ДСанПіН 2.2.4-171-10  результати перевищують  норми.

2. Проведення оцінювання інтенсивності запаху показали
результати: Бювет №1 отримав 3 бали. Бювет №2 отримав 4 бали.
Бювет №3 отримав 5 балів. По санітарно хімічним показникам згід-
но ДСанПіН 2.2.4-171-10 перевищує норми. 

3. Визначення маси сухого залишку в зразках води (з 100 мл)
Бювет №1 — 11,02, Бювет №2 — 0,07, Бювет №3 — 0,14. 

4. Після Дослідження зразків води на рНз використанням pH-
метру 150–М отримали дані: Бювет за №1 отримав 7,8 бала. Бювет
№ 2 отримав 6 балів. Бювет №3 отримав 7,95 бали. По санітарно-
хімічним показникам згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 не перевищує
норми. 

5. Рівень бактеріальної контамінації: в Бюветі №1 на середови-
щі МПА виявлено 0 КУО/100 мл, 0 КУО/100 мл — бактерії кишко-
вого типу на середовищі Ендо, Бюветі №2 на середовищі МПА
виявлено 12 КУО/100 мл, 0 КУО/100 мл — бактерії кишкового типу
на середовищі Ендо, Бювет №3 на середовищі МПА виявлено
0 КУО/100 мл, 0 КУО/100 мл — бактерії кишкового типу на середо-
вищі Ендо. 

418

Секція 17 Природа, медицина,



419

6. Вміст мікроскопічних грибів в Бюветах: Бювет №1:
Acremonium roseum — 2 шт., Penicillium cyclopium — 12 шт.. Бювет №2:
Acremonium roseum — 3 шт., Penicillium — 6 шт. Бювет №3: Penicillium
cyclopium — багато, Aspergillus niger — 3 шт.

Дослідивши якість кюветів води за мікробіологічними показни-
ками робимо висновок, що за рівнем бактеріальної контамінації зраз-
ки в нормі забруднення бактеріями кишкового типу не виявлено. 

ЯК ЗБЕРЕГТИ ДИМЧАСТОГО ЛЕОПАРДА?

Саморяд О. В. 
I курс, група МБВ 11/14 (Б), напрям підготовки «Біологія»,

факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мовчан В. О., кандидат біологічних наук

Актуальність роботи. Заради стійкого розвитку людської цивілі-
зації ми повинні зберегти для майбутніх поколінь біорізноманіття
нашої планети, в тому числі таких надзвичайно красивих і незви-
чайних істот, як димчастий леопард, якому загрожує зникнення. 

Димчастий леопард — перехідна форма між великими і малими
кошачими: довжина тіла 69–108 см, хвоста — 75–90 см, вага — від
10 до 30 кг (самки вдвічі менші від самців). Це шаблезубий кіт
наших днів: у нього найдовші ікла відносно власних розмірів (до
5 см) та багато інших анатомічних рис, спільних із гігантськими
шаблезубими предками, які вимерли близько 10 тисяч років назад.
Полює в основному на птахів, а також на копитних і т. д. — на землі
та на деревах. В раціон також входять рослинні компоненти, тому
в зоопарках їм дають, крім звичайної для хижаків дієти з м’яса і кіс-
ток, ще й фрукти. У неволі живуть до 20 років. 

Звір надзвичайно гарний. По блискучому золотистому фону
безладно розкидані великі чорні плями і кільця. Це типовий меш-
канець тропіків і субтропіків, поширений у південно-східній Азії,
заселяє ліси, зарості чагарників, скельні нагромадження в горах.
У леопарда граціозне, легке і гнучке тіло, весь він витончений —
і коли стоїть або лежить, і коли йде, і коли атакує. Хода у нього
тиха, легка, абсолютно нечутна — велична. Поступаючись леву
і тигру в розмірах, леопард виграє спритністю і стрімкістю рухів.
Він прекрасно лазить по деревах, скелях і почувається там не
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менше вільно, ніж на землі. Реакція у нього миттєва, напад блиска-
вичний, страху він не знає. І недаремно багато вчених і знамениті
мисливці вважають димчастого леопарда найбільш досконалою
з кішок — суперкішкою. Довгі ікла дозволяють йому вбивати жер-
тву єдиним укусом. 

Чисельність леопардів по всьому ареалу неухильно скорочуєть-
ся: в усьому світі на волі і в зоопарках їх налічується близько
10 тисяч особин. Головна загроза для нього пов’язана із зміною
природних місце проживань і скороченням кормової бази. Активно
полюють на цього звіра заради хутра, а на одну шубу йде до 30 осо-
бин. У медичних практиках Азії використовуються кістки і зуби
димчастого леопарда. Крім того, в Китаї та ряді регіонів Таїланду
страви з цього звіра подають в ресторанах — все це можна вважати
національною ганьбою цих країн. 

Можуть схрещуватись з іншими видами: наприклад, Леопон
є гібридом левиці і самця-леопарда, причому голова схожа на лево-
ву, а інші частини тіла схожі з леопардовими. Розміри — середні між
обома видами. У середині минулого століття їх цілеспрямовано
розводили в зоопарках Німеччини, Італії, Японії. Гібриди не здатні
до розмноження. 

На відміну від лева і тигра, які дуже охоче розмножаються в зоо-
парках, розмноження димчастого леопарда в неволі дуже пробле-
матичне через надзвичайну агресивність самців, які після спарю-
вання убивають самок. Зоопарки усього світу для отримання
здорового потомства і збереження генофонду цих тварин застосо-
вують сумісне вирощування самців і самок змалку, а також новітні
технології: штучне запліднення, пересадку ембріонів і т. д., хоча
очевидно, що найкращим методом збереження димчастого леопар-
да є створення заповідних територій із суворим охоронним режи-
мом. А для поліпшення умов проживання димчастого леопарда в
зоопарку необхідно у вольєрі передбачити затишне місце для лігва,
де він може сховатись від публіки, дерева, колоди та натягнуті у різ-
них напрямках товсті канати, які забезпечать рухову активність
тварини. 

Висновок: ми, люди, є причиною скорочення чисельності бага-
тьох прекрасних тварин, у тому числі димчастого леопарда, і наш
обов’язок перед майбутніми поколіннями — зберегти їх, для чого
необхідно використати усі можливості: збереження і відновлення їх
природних біотопів, утримання в штучних умовах, боротьбу з бра-
коньєрством і т. д. 
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МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ 
ПИТНОЇ ВОДИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ КИЄВА

Терещенко С. А. 
студент V курсу, група МБВ-51, спеціальність «мікробіологія»

Тугай A. B.
асистент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та екології 

факультету біомедичних технологій, Університет «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., професор

Експертами ВООЗ встановлено, що 80% усіх хвороб в світі
пов’язано з незадовільною якістю питної води та порушенням сані-
тарно-гігієнічних та екологічних норм водозабезпечення. 

Актуальність дослідження якості питної води централізованого
постачання міста Києва визначається тим, що значна концентрація
міського населення, різке збільшення промислових, транспортних,
сільськогосподарських, енергетичних та інших антропогенних
викидів призводять до порушення її якості, та появі в джерелах
водопостачання невластивого забруднення хімічної та мікробіоло-
гічної природи. 

Метою дослідження є аналіз і оцінка на відповідність нормам,
які встановлені для питної водопровідної води, централізованого
водопостачання, що використовується в місті Києві. 

Відбір зразків був проведений в 3 районах Києва, а саме:
у Солом’янському (50.4393, 30.4990), у Подільському (50.5094,
30.4324) та у Голосіївському (50.3535, 30.4909). Якість зразків води
досліджувалась за такими фізико-хімічними параметрами: інтен-
сивність смаку та присмаку; інтенсивності запаху; маса сухого
залишку; рН. Рівень бактеріальної контамінації зразків води визна-
чали з застосуванням двох поживних середовищах — універсально-
го для росту бактерій — м’ясо-пептонного агару (МПА) та спеці-
ального для групи кишкових бактерій — Ендо. Визначення вмісту
мікроскопічних грибів проводилося на двох поживних середови-
щах: сусло-агарі та агаризованому середовищі Чапека.
Концентрацію зразків води проводили за допомогою методу мілі-
порового фільтрування з використанням міліпорових фільтрів діа-
метром пор 0,2 мкм. Визначення грибів проводили загально при-
йнятими методами за визначниками. 

Оцінювання інтенсивності запаху зразків питної води не вияви-
ло значних перевищень норм у зразках з Солом’янського та
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Голосіївського районів, а у зразку з Подільського вона складала
3 бали. Оцінювання інтенсивності смаку та присмаку досліджува-
ної води перевищує встановлені норми і складає у зразках
Подільського району — 3 бали, і Голосіївського району — 4 бали.
Вага загального сухого залишку не перевищує встановлені норми у
всіх зразках. Виявлено невідповідність нормам за значенням pH
досліджуваних зразків води в Солом’янському районі — pH 9,6 —
сильно лужне, та в зразках Подільського району навпаки кисле —
pH 4, 5. 

У досліджених зразках питної виявлено наявність мікробної
і грибної (мікроміцети) контамінації. Проте мікробна контамінація
у всіх досліджених зразках не перевищує норми встановлені
у ДСанПіН 2.2.4-171-10. Виявлено наявність мікроскопічних гри-
бів у всіх досліджених зразках води, зокрема, з Солом’янського
району — Aspergillus niger, Penicillium cyclopium, Penicillium decumbens,
з Подільського — Penicillium waksmanii, Hormoconis resinae f. resinae,
та з Голосіївського — Penicillium cyclopium, Phoma glomerata. 

Phoma glomerata умовно патогенний мікроміцет IV группи пато-
генності в природі існує як фітопатоген і сапрофіт, у людей може
викликати феогіфомікози. 

Hormoconis resinae — у природі Amorphothecaceae існують (конта-
мінують) на (в грунті біля дерева) деревах роду Taxus — Тис,
рід хвойних рослин родини Тисові (Taxaceae). Це вічнозелені дере-
ва або чагарники з червонувато-сірою гладенькою або пластинчас-
тою корою. Рід включає 8 видів, поширених в Європі, Північній
Африці, Північній Америці та Східній Азії. В Україні росте лише
один вид — тис ягідний. Єдиний відомий вид цього сімейства,
Amorphotheca resinae (також відомий як Hormoconis resinae або
Cladosporium resinae), можуть жити в резервуарах дизельного палива
або палива для реактивних двигунів (реактивне паливо), спожи-
ваючи алкани і залишки води, утворюючи при цьому плівку(міце-
лій) на поверхні(стінках) резервуару, що може призвести до ви -
ведення з ладу авіалайнерів (літаків) і човнів аж до спричинення
аварії. Також Hormoconis resinae був виділений із зони відчуження
ЧАЕС, а саме із саркофагу (володіє радіоадаптивними властивостя-
ми). Виникає питання: яким чином Hormoconis resinae міг опинити-
ся (яким шляхом могла відбутися контамінація) в водопровідній
воді міста Києва?
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНУ 
ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Ткачева К. В. 
5 курс, група ЗЕК-5114,

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

Науковий керівник: Лисенко В. I., д. бiол. н., професор 

В другій половині літа тоненький шар води на більшій частині
площі водосховища зацвітає й починає гнити. Задихається й гине
риба, інші водні тварини. Величезне плесо підмиває береги. Вздовж
них утворюються багатокілометрові урвища, якими небезпечно
ходити й уздовж яких небезпечно плавати. В деяких місцях водос-
ховище «з’їдає» до десяти метрів берега в рік і скоро добереться до
місцевих сіл. Змінюється й хімічний склад дніпровської води. 

Крім того, є загроза прориву будь-якої з гребель Дніпровського
каскаду. Після цього, гіпотетично, хвиля води зможе дійти до на -
ступ них гребель і теж їх прорвати. Загальна місткість водосховищ —
43,8 км

3

. Цього більше ніж достатньо, щоб знищити значну частину
Києва, Черкаси, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя
й ще близько сотні невеликих населених пунктів, розміщених
уздовж берегової лінії водосховищ. 

Екологи упевнені, що водосховища Дніпра — екологічний абсурд.
саме для того, аби не спускати водосховища й не демонтувати ГЕС,
влада таки не наважиться переглянути нині чинну енергетичну стра-
тегію й перейти на прогресивні екологічно безпечні джерела енергії. 

Порівняльний аналіз р. Дніпро по пунктах спостереження
дозволяє зробити такі висновки: якість річкової води в районах
основних питних водозаборів (Аульський, Кайдакський, водовод
Дніпро — Західний Донбас, м. Нікополь) суттєво не змінилась. За
період 2000-2012 рр. по створах р. Дніпро зменшився вміст сухого
залишку в середньому в 1,1 рази, сульфатів — в 1,4, заліза загально-
го в — 4. Дещо збільшилась кольоровість — в 1,4 рази. Значний
вплив на солевміст водосховища надає високо мінералізована вода
р. Самара та зворотні води міст і сіл уздовж водосховища.
Контролем за іншими показниками хімічного та органічного скла-
ду водозаборів перевищень нормативу ГДК не виявлено. 

Підвищення рівня води у Дніпрі на 10–15, — ще одна складова
експлуатації Дніпровського водосховища — захист берегів від 
розмиву. Отже, роботи з експлуатації Дніпровського водосховища
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вистачає і їх не можна припиняти, адже наслідки будуть катастро-
фічними. В деяких випадках, хвилі сильно пошкоджували дамби 
і це вимагало їхнього негайного ремонту, навіть під час шторму.
Але, на жаль, виконати все, що необхідно, неможливо — не виста-
чає фінансування. Зокрема, з 2009 р. скорочено витрати електрое-
нергії на перекачування води із захищених масивів. 

В Україні прийнято Національну програму екологічного оздо-
ровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Ці
заходи стосуються Дніпровського водосховища. Здійснення заходів
повинно забезпечуватися:

– виконанням природоохоронних планів, розроблених об’єкта-
ми господарювання, а також галузевих науково-технічних та
інвестиційних, регіональних та місцевих екологічних програм;

– забезпеченням обліку використання вод;
– виконанням Програми поетапного оснащення житлового

фонду засобами обліку та регулювання споживання води
і теплової енергії;

– підвищенням надійності систем водопостачання питної вод. 
Крім того, з метою поліпшення санітарного стану та збільшен-

ня рибних запасів водосховища на протязі останніх років збільше-
но обсяги вирощування та вселення до водосховища риб, які харчу-
ються переважно річковими рослинами (товстолобик, білий амур),
здійснено інші природоохоронні заходів згідно з програмою
«Дніпрориба», розробленою Державним комітетом рибного госпо-
дарства та об’єднанням «Укррибгосп» і відповідним науково-
дослідним забезпеченням. 

УССУРІЙСЬКИЙ ТИГР В НЕВОЛІ

Чайка Ю. І. 
I курс, група 11/14 МБВ, напрям підготовки «Біологія»

факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мовчан В. О., кандидат біологічних наук

Сьогодні нам необхідно зберегти біорізноманіття, в тому числі
таких прекрасниїх, хоча і дуже небезпечних тварин, як тигри. 

Мета роботи: Аналіз і порівняння поведінки хижака на волі та 
в зоопарку, пошук шляхів поліпшення умов утримання. 
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Якщо колись Вам випаде нагода відвідати чарівні куточки ріки
Амур або її притоки Уссурі, побачити таємничий Приморський
край, будьте готові побачити найкрасивішого та водночас найне-
безпечнішого звіра — уссурійського тигра. Його ще називають
амурським або далекосхідним: це — найбільша тварина з сімейства
котячих, підвид тигра, на сьогодні найменш численний на землі,
занесений до Червоної книги. Уссурійський тигр — це єдиний під-
вид тигрів, що пристосувався до життя в умовах півночі за допомо-
гою пухнастого хутра, великих розмірів та значного (до 5 см) шару
жиру на животі. Ці кішки в середньому важать 180–220 кг (зафіксо-
ваний рекорд 384 кг), висота в загривку складає 90–110 см., довжи-
на 2,7–3,8 м, з них хвіст до 1,0 м. Уссурійський тигр здатний розви-
вати швидкість до 50 км/год по снігу. Як і більшість кішок, яскраво
виражений хижак. У його раціон зазвичай входять олені, козулі,
лосі, кабани, рідше ведмеді і рисі. Однак, при недоліку вищезгада-
ної дичини, уссурійський тигр не гребує і зайцями, птахами, миша-
ми, ховраками, лемінгами, рибою і навіть жабами та плодами. 

Американські вчені встановили, що тигр на полюванні вико-
ристовує інфразвук (звук дуже низької частоти, яку наше вухо не
сприймає), який паралізує жертву на декілька секунд. Цього
досить, щоб наздогнати здобич. 

Статеве дозрівання тигра настає на 3–4 рік після народження.
Що цікаво, спарювання та народження тигренят не залежить від
сезону, як це буває у більшості диких тварин. У самки уссурійсько-
го тигра кошенята з’являються на світ через 95–112 днів (зазвичай
3–4 дитинчати). Тигренята народжуються сліпими і відкривають
очі тільки на 9-й день. Вперше ж кошенята залишають притулок не
раніше 2-х місяців. На шостий місяць вони починають супровод-
жувати матір на полюванні. Як і будь-яка мати, самка уссурійського
тигра вчить своїх тигренят всім премудрощам полювання. В одно-
річному віці вони вперше пробують полювати самостійно, але ще
довго живуть разом з матір’ю — аж до досягненні статевої зрілості.

У природі тигр-самець безперервно обходить свої володіння, за
день долаючи до 40 км (самка — до 20 кг) та періодично по багато
годин відлежуючись у лігвах. 

Результати роботи: Спостереження за уссурійським тигром
у Київському зоопарку дозволяють зробити висновок, про значне
зниження його рухової активності у порівнянні з природними умо-
вами. Ситуацію можна поліпшити, збільшивши кількість дерев
у вольєрі, а також спорудивши містки та інші конструкції для бігу
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та лазіння. Розміщувати їжу таким чином, щоб її досяжність була
утрудненою (у кронах дерев або під покрівлею вольєра). 

Висновки. Я вважаю, що територія в зоопарку, відведена уссу-
рійському тигрові, не відповідає природним стандартам, оскільки
оптимальна територія для нього у природному середовищі — це
300–500 км2. Оскільки це неможливо (територія міста Києва всього
становить 850 км2, тобто достатня всього лише для 2 тигрів), то
варто для збереження усурійських тигрів їх утримувати в заповідни-
ках, а не в зоопарках. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
ТА ЇХ ВМІСТ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ 

ТА ГІДРОБІОНТАХ РІЧКИ МОКРА МОСКОВКА

Чуйко Р. О. 
V курс, група ЗЕК-51-13, 

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

Науковий керівник: Лисенко В. І., доктор біологічних наук, професор

Метою роботи було виявити особливості поширення важких
металів та їх вміст у донних відкладах і гідробіонтах р. Мокра
Московка. 

Різні ділянки р. Мокра Московка характеризуються різним
вмістом важких металів в донних відкладеннях. Найменша концен-
трація цинку, кадмію, свинцю була встановлена для районів (гра-
нітний кар’єр, Автовокзал № 1), де відмічено тільки незначне пере-
вищення міді від ГДК. Ділянки водотоку, які розташовані біля
мостових переїздів (траса Харків–Сімферополь і пр. Леніна) харак-
теризувались підвищеним вмістом металів у донних відкладеннях,
де вміст цинку, міді, кадмію і свинцю був підвищеним в 1,6; 3,0;
10,7 та 3,3 рази відповідно. 

Ступінь попарного вмісту важких металів у донних відкладен-
нях водотоку був не однаковий, тобто взаємозв’язок між елемента-
ми залежав від вибраної пари важких металів. Достовірний кореля-
ційний зв’язок між концентрацією металів у донних відкладеннях
на рівні (Р > 0,95) був виявлений для таких пар — Сu

2+

/Zn
2

,
Zn

2+

/Сd
2+

, Рb
2+

/Сd
2+

. 

426

Секція 17 Природа, медицина,



427

Накопичення цинку, міді, кадмію, свинцю в личинках волохок-
рильців H. angustipennis дослідженого водотоку не перевищувало
аналогічні показники щодо фонових водних екосистем. Вміст дея-
ких металів в личинках волохокрильців був більшим на нижній
ділянці ніж на верхній ділянці водотоку, де концентрація міді, кад-
мію і свинцю була в 2,6; 5,0 та 1,1 рази більшою відповідно. 

Для личинок волохокрильців річки було встановлено, що по
відношенню до цинку вони є мікроконцентраторами, до свинцю —
деконцентраторами, а по відношенню до міді і кадмію — одночас-
но є деконцентраторами та мікроконцентраторами цих елементів
в екосистемі. 

Порівнюючи вміст важких металів у донних відкладеннях
і у личинках волохокрильців водотоку в цілому було встановлено
переважання вмісту свинцю в 12,9 разів у донних відкладеннях,
а цинку — в 1,2 рази в личинках волохокрильців. Концентрація
кадмію і міді на верхній ділянці водотоку була в 1,9 і 2,0 рази біль-
шою у донних відкладеннях та в 1,2 і 1,4 рази меншою в личинках
водних комах нижньої ділянки річки відповідно. 

Вміст мікроелементів (цинку, міді, кадмію і свинцю) у молюс-
ках L. auricularia не перевищував їх фонові показники для слабо-
забруднених прісноводних екосистем, але молюски накопичували
більшу кількість іонів важких металів (цинку, кадмію, свинцю)
у порівнянні із аналогічними показниками, що були виявлені для
личинок H. angustipennis досліджених ділянок водотоку. 

Середні показники вмісту цинку, кадмію і свинцю в молюсках
L. auricularia (первинні консументи, детритофаги) перевищували
аналогічні показники цих мікроелементів в личинках волохокриль-
ців H. angustipennis (вторинні консументи, організми із змішаним
типом живлення) в 1,3; 4,8 та 1,8 рази відповідно. 

Перевищення вмісту цинку в молюсках L. auricularia в 1,4 рази
ніж у донних відкладеннях водотоку напевно можна пояснити тим,
що ці гідробіонти належать також до безбар’єрних організмів по
відношенню до цинку як і молюски L. stagnalis. 

Для моніторингу низьких фонових концентрацій важких мета-
лів (цинку, міді, кадмію, свинцю) у прісноводних екосистемах,
особливо малих річках, що протікають у межах промислових цен-
трів Запорізького регіону, найбільш перспективно використовувати
черевоногих молюсків L. auricularia та личинок волохокрильців
H. angustipennis, які є добрими акумулятивними біоіндикаторами
забруднення річкових екосистем. 

здоров’я Секція 17



ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ПОПУЛЯЦІЯМИ
РАТИЧНИХ ССАВЦIВ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НПП 

(О-В БIРЮЧИЙ)

Шевченко А. В. 
5 курс, група ЗЕК-51–14,

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

Науковийкерівник: Лисенко В. I., док. бiол. наук, професор. 

Природно-заповідний фонд о-ва Бiрючiй становлять ділянки
суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають
особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та
іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманіт-
ності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, під-
тримання загального екологічного балансу та забезпечення фоно-
вого моніторингу навколишнього природного середовища. Дикі
ратичні НПП представлені оленем шляхетним (асканійська гібрид-
на форма), ланью, куланом та муфлоном європейським. Всі види
є інтродукованими та існують в умовах ізоляції від материкової час-
тини країни, чому міграція надмірної кількості тварин практично
неможлива. Тому вивчення динаміки та сучасного стану ресурсів
диких ратичнихова Бiрючiй, вплив на них різних факторів (у тому
числі антропогенних) є важливою справою, що і обумовлює акту-
альність нашого дослідження. 

Завдання дослідження — розкрити актуальність необхідності
правильного планування організаційних заходів на територіях,
подiбнихову Бiрючiй, щоб уникнути неминучого катастрофічного
природного скорочення чисельності ратичних ссавцiв, яка виникає
через їх надмірну щільність. 

Тема викликана існуючою потребою заповнення «вакууму»
мисливських видiв тваринна теренах України та одночасно пер-
спективними можливостями сучасного господарювання на терито-
ріях ПЗФ країни. 

У складні часи формування нової української держави, саме
популяції копитних зазнали найбільшої руйнівної сили тривалого
безвластя та відсутності відповідного законодавства. Тому потрібно
поповнити різні угрупування в багатьох мисливських господар-
ствах для вирішення проблеми полювання на копитних. 
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Аналізуючи чисельність видів ратичних слід відмітити, що про-
блем, пов’язаних з різким зменшенням чисельності будь якого виду
на території о-ва Бiрючiй не виявлено; навпаки, в деяких угрупо-
ваннях спостерігаються небезпечні популяційні процеси (далi
табл. 1). Це, на нашу думку, пов’язано з відсутністю суттєвих антро-
погенних впливів на фауністичні комплекси територіїi низьку
активність керівництва АС НПП в законній організації:а) селекцій-
ного відбору; б) відлову тварин для реалізації їх в інші господар-
ства;в) проведення спортивного трофейного полювання. 

Таким чином, чисельність угрупувань ратичних в Азово-
Сиваському НПП перевищує оптимальну чисельність, що приво-
дить до загибелі деякої частини угрупування у зимовий період
(особливо великі в екстремальні зими). 

Ресурси ссавців завжди були предметом господарського вико-
ристання людини. Лише нещодавно сформувалися ідеї збереження
мисливських тварин, як важливих компонентів екосистем. 

Територія о-ва Бiрючий відзначається значним видовим різно-
маніттям ссавців, що вимагає від широких верств населення,
наукової спільноти та посадових осіб значних зусиль по його вико-
ристанню та збереженню для майбутніх поколінь. 

Зараз кількість шляхетного оленя, ланiта кулана на о-ві
Бірючий сягає доволі великої позначки, але в угрупованнях спосте-
рігаються небезпечні популяційні процеси, що потребує виважено-
го управління, направленого на підтримання оптимальної чисель-
ності та поліпшення якості трофеїв. 

здоров’я Секція 17

Таблиця 1. Чисельність угруповань на о-ві Бірючий

№ Вид
Першi випуски Фактична чисельність

рік кількість 2007 р. оптимальна 12.02.2015 р.

1. Олень 1957 30 1321 680 857

2.
Лань 

європейська
1960 25 2461 956 1720

3. Кулан 1992 20 94 87 121



АНАЛІЗ ПРАВОПОРУШЕНЬ
В ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Шульга М. М. 
V курс, група ЕК-51 (М),

спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
факультет біомедичних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Корінько О. М., канд. бiол. наук

Рибальство є одним з основних видів користування об'єктами
тваринного світу, метою якого є одержання різноманітних видів
харчової, кормової, технічної та медичної продукції для задоволен-
ня потреб населення і народного господарства. 

Ведення рибного господарства здійснюється у рибогосподар-
ських водних об'єктах, до яких належать канали, водосховища, озера,
ріки, моря, включаючи води континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України та інших держав. Контроль за
дотриманням правил господарювання та правовим використанням
водних ресурсів як джерел рибної сировини покладено на Головне
управління у сфері рибоохорони, яке має своє представництво у
кожній з областей України.

Управління у сфері рибоохорони з одного боку, передбачає
цілеспрямований організуючий вплив самої рибоохоронної служби
на правовідносини, пов’язані з використанням, відтворенням вод-
них біоресурсів та регулюванням рибальства, з іншого, органи
рибоохорони виступають в якості управлінської системи і має влас-
ні суб’єкт і об’єкт управління.

Метою державних органів рибоохорони є контроль у сфері охо-
рони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулюван-
ня рибальства. Важливе місце у здійсненні цієї політики займають
органи охорони у сфері рибного господарства.

Однією з проблем природоохоронного рибного інспектування
сьогодні є активний розвиток рибного браконьєрства через недос-
коналість законодавчої бази та високий рівень корумпованості цієї
галузі господарства. 

У дослідженні було проаналізовано статистичні дані правопо-
рушень добування водних біоресурсів та встановлено, що за період
2014 р. їх кількість скоротилася на 39,5% (з 69262 фактів до 41845
порушень) порівняно з 2013 р. Лідерами за кількістю зафіксованих
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правопорушень є Херсонське, Азовське, Західно-Чорноморське,
Черкаське, Київське, Дніпропетровське та Запорізьке управління,
що пояснюється наявністю великих площ водних угідь на їх тери-
торіях (водосховища та морська акваторія).

Головними правопорушеннями у видобування водних біоресур-
сів є порушення норм Кодексу України про адмінстративні право-
порушення. Зокрема, найбільша кількість порушень зафіксована у
сфері порушення правил лову риби – 15 511 фактів, грубе пору-
шення правил лову з використанням заборонених знарядь – 11 191
факт та порушення правил продажу виловленої риби або ж продаж
рибних ресурсів без дозвільних документів – 13 873 факти. 

Загалом, за 2014 р. було порушено 19 181 справ про притягнен-
ня до адміністративної відповідальності та 488 справ про відкриття
кримінального впровадження, що є нижчим за показники 2013 р.
на 35% та 42% відповідно.

Економічна складова наслідків незаконного вилову риби стано-
вить збитків держави майже на 102 млн. грн., що є втричі більшим
за показники 2013 р. Проте з нарахованої суми з порушників було
стягнено лише біля 2,5 млн. грн., що становить взагалі лише 2,4%.
Економічні збитки держави очевидні, а, відповідно, й галузь недо-
отримує знаної кількості коштів на ведення належних заходів охо-
рони та відтворення біоресурсів, а також на  розвиток галузі.

В зв’язку з вищевикладеним, було розроблено та охарактеризо-
вано перелік заходів щодо вдосконалення галузі рибальства та риб-
ного господарства в Україні, який складається з 14 розгорнутих
пунктів. Основною метою запропонованих заходів є суттєве зни-
ження рівня рибного браконьєрства в Україні та відтворення до
належного рівня водних біоресурсів у морських та прісних водой-
мах України. 

Першочерговими заходами є:
– припинення «одноосібності» державних природоохоронних

служб, об'єднавши всі відомчі інспекції – рибну, мисливську, лісо-
ву, екологічну – в одну природоохоронну інспекцію.

– створення спеціального підрозділу - екологічної міліції.
– повернення громадським рибним, лісовим, мисливським

інспекторам право складати протоколи за порушення правил
полювання та риболовлі відповідно до КУпАП.

– підготовка та перепідготовка кадрів держінспекторів з охоро-
ни живої природи у вузах і коледжах.

– створення системи невідворотності покарання за браконьєрство.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
В СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

Яцюк І. М. 
IV курс, група ПЗ-51 , спеціальність «Правознавство»,

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Вітовська І. В., к. ю. н., доцент

Атмосферне повітря і озоновий шар, без сумніву, є однією з ос -
нов них умов існування життя на Землі, її невід’ємною складовою.
Існування живих організмів неможливе без атмосфери. На жаль,
навести приклад позитивного впливу людини на атмосферне повіт-
ря досить складно. Натомість негативних прикладів більш ніж
достатньо. Не будучи власником атмосферного повітря, яке знахо-
диться в конкретний момент над територією держави вона має на
нього суверенні права. Ці права випливають з належності державі її
природних ресурсів. Тобто будь-яка держава в межах свого повітря-
ного простору користується всіма правами територіального верхо-
венства, державного суверенітету, виключним правом на викорис-
тання атмосфери. Але більш ніж будь-який інший природний
ресурс атмосферне повітря не визнає політичних кордонів. В зв’яз-
ку з цим основна проблема, яка в першу чергу вимагає міжнародно-
правового регулювання — це транскордонні негативні наслідки
екологічного характеру [1]. Україна ратифікувала Конвенцію про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані у 1980 році,
і для неї Конвенція набула чинності в березні 1983 року. Конвенція
про охорону озонового шару, ратифікована Україною в 1986 році,
Монреальський протокол — в 1988 році [2]. Рамкова конвенція
ООН про зміну клімату є визнанням спільного занепокоєння люд-
ства про глобальний характер змін клімату, що вимагає максималь-
но широкого міжнародного співробітництва й участі всіх країн у
діяльності з ефективного міжнародного реагування на зміну кліма-
ту та пом’якшення наслідків такого процесу. До зобов’язань Сторін
відноситься співробітництво у розробці, застосуванні та розпов-
сюдженні методів, процесів і технологій, які дають можливість зни-
зити або припинити викиди парникових газів у всіх відповідних
секторах, включаючи енергетику, транспорт, промисловість, сіль-
ське господарство, лісове господарство і видалення відходів.
З метою ефективної реалізації був розроблений і прийнятий Кіот -
ський протокол [3]. Основним досягненням Протоколу є визначен-
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ня кількісних зобов’язань щодо зменшення викидів парникових
газів і встановлення конкретних термінів їх виконання. Кіотський
протокол дозволяє використання різних гнучких механізмів: між-
народна торгівля квотами, спільна імплементація та механізм чис-
того розвитку. Цей механізм дозволяє розвинутим країнам фінансу-
вати проекти зі скорочення викидів у країнах, які не брали на себе
зобов’язань згідно з Кіотським протоколом. 

Отже, на даному етапі розвитку як людства, так і України зокре-
ма, збільшенні негативного впливу на природне середовище і на
атмосферне повітря як його складову, важливими є організаційно-
правові заходи щодо збереження біосфери придатною для люд-
ського існування. Так, найбільш раціональними національними
напрямками удосконалення організаційно-правової системи щодо
захисту атмосферного повітря є: співробітництво з міжнародними
організаціями системи ООН у галузі охорони навколишнього при-
родного середовища; участь у регіональних природоохоронних
заходах; участь у міжнародних програмах ліквідації наслідків
Чорнобильської аварії тощо. 
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