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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» в рамках заходів до Дня науки в Україні щорічно проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учасників конференції новими віршами молодої поетеси Світлани Патри, випускниці Університету «Україна». Маємо надію, що і цього
разу щирі та палкі поезії Світлани Патри донесуть до Вас, шановні учасники конференції, віру, надію і безмежну любов до життя.
Організаційний комітет
ЦАРИЦЯ – ВЕСНА
Царівна – Весна прилетіла пташиною зграєю,
Промінчиком сонця зігріла усе навкруги.
Царівна – Весна розквітає у серці надією,
На те, що залишиться в серці вона назавжди.
Красуня – Весна посміхається ніжно і лагідно,
Сміється безстрашно в обличчя суворій зимі.
Сувора ж зима вже збирається сумно, безрадісно
В свій довгий похід, що затягнеться майже на рік.
Цариця – Весна знов керує своїм королівством,
Птахів перелітних додому гукає вона,
Весна – господиня дощем прибирає до блиску,
Щоб Літо – король без пригод повернувся до нас.
НЕВТОМНІ
Вони – Невтомні – лупають сі скали,
Наперекір зневіреним, «усталым»,
Наперекір болотам і туманам.
Вони невтомою тією гоять рани.
Невтомна пісня лине серед гір,
Вона душею прагне аж до зір.
А десь у полі попри долі каламуть.
– Невтомно сіють Жито. І невтомно жнуть.
Хай томляться собі на втіху
Всі ті, хто біль наш зустрічає сміхом,
Всі, хто зневірився у всьому, хто «усталый».
Невтомні – вперто б’ють життєві скали.
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А я навчусь…
А я навчусь літати
Високо-високо в небі
Я буду у хмарах ширяти,
І більше – нічого не треба!
А я намалюю життя,
В його різнобарвних обличчях,
Пізнаю столике буття
В його мудрих притчах.
А я відгадаю секрет,
Захований глибоко в серці,
Я долі малюю портрет,
Що бачу я у люстерці…

***
Душа іде до мрії навпростець,
Шукає, де початок, де кінець,
Блукає різнобарвними світами,
Малює щось у серці олівцями.
А серце стало прилистком її,
Навколо ж – очманілий буревій,
А в серці мрії сховані до пір,
Допоки охолоне отой вир.
Що жаром аж пашить несамовито…
А серце і душа мандрують світом.
Вони малюють мрії олівцями,
Словами і забутими піснями.
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Економічні перспективи України
в сучасних умовах

Секція 1

СЕКЦІЯ І
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ
ТА ПЕРСПЕКТИВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
АльМахмуд Адель Аднанович
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

В сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом ефективно функціонуючої національної економіки.
Механізм функціонування фондових ринків є досить чутливим до
суб’єктивних факторів. Порушення стану динамічного балансування у середині фондового ринку та між його відносно окремими сегментами призводить до руйнівних наслідків в усіх сферах економічного життя. Демонстрацією такого впливу фондового ринку на
сучасні економічні системи є періодичні світові фінансові кризи.
Уповільнення темпів зростання світової економіки в посткризовий період (темпи зростання світового ВВВ у 2012 р. становили 5,2%,
у 2013Jму — 3,8%, у 2014 р. прогнозувалося на рівні 3,3%) [1, с. 58]
посилює невизначеність щодо майбутнього функціонування глобального середовища. Негативним фактором розвитку є диспропорційність рівня зростання між розвиненими країнами (прогноз
зростання на 2014 р. — 1,2%) та країнами, що розвиваються (прогноз зростання 5,4%), що може поглиблювати кризові явища в бюджетному та фінансовому секторах цих країн.
Боргові проблеми Європи призвели до того, що практично на
всіх європейських біржах відбулося падіння індексів та ринкової
капіталізації. Найбільше падіння зафіксовано на кіпрській (–58%)
5
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та грецькій (–50%) біржах. Якщо 2012 р. основне зростання спостерігалося на біржах Центральної та Східної Європи, то в 2013 р. ці
біржі теж показали від’ємні результати — варшавська (–28%;
у 2012 р. +26%), українська (ПФТС — 45%; у 2012 р. +70%) [2; 3].
Попри те, що найбільш капіталізованими залишаються біржі США
та Європи, на світовому фондовому ринку чітко спостерігається
тенденція до збільшення фінансової ролі східних країн.
Отже, фондові ринки країн, що розвиваються, дедалі більше
інтегруються у світовий фінансовий простір та стають одним з основних каналів розповсюдження фінансових криз.
Посилена волатильність світового фондового ринку збільшує
нестабільність економічної системи та викликає необхідність перегляду системи регулювання національних фінансових ринків.
У 2013 році обсяг торгів порівняно з відповідним періодом 2012 року зменшився більше ніж у 2 рази, а у порівнянні з тим же періодом
у 2010 році — у 5,7 разів.
Ринок вітчизняних акцій щодо інструментів є доволі концентрованим як за обсягом торгів, так і за кількістю укладених угод.
Так, на десять акцій припадає 75,69% загального обсягу торгів
та 83,23% кількості угод, на п’ять акцій припадає більше половини
всіх укладених угод. А за акціями «Мотор Січ» укладено п’яту частину всіх угод на «Українській біржі». Подібна ситуація є свідченням молодого та незрілого ринку.
Незначну ліквідність ринку підтверджують великі спреди цін купівліJпродажу, за виключенням лише ряду акцій «індексного кошика».
При цьому витрати на купівлю строкових інструментів є незначними в порівнянні з формуванням дублюючого портфеля цінних
паперів з акцій індексу.
Так, на строковому ринку використовується механізм гарантійного забезпечення, тобто внесення на грошовий рахунок лише
20% ціни контракту.
У розрізі фінансових інструментів у 2013 році найбільшу частку в загальному обсязі зареєстрованих випусків емісійних цінних
паперів становили цінні папери ІСІ (41,17%) та акції (28,33%).
Література
1. Шкодіна І. В. Основні диспропорції розвитку світового господарства
на сучасному етапі // Фінанси України / І. В. Шкодіна. — 2014. — № 7. —
С. 58–64.
2. Відомості про фондовий ринок України (2013), [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
Бабинець Катерина Віталіївна
4 курс, спеціальність «фінанси та кредит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Основні характеристики банківської системи України
На 1 жовтня 2015 у країні функціонує 120 банків, у тому числі:
— банки з приватним українським капіталом — 22%;
— банки з іноземним капіталом (крім російських) — 17%;
— банки з російським капіталом — 21%;
— державні банки — 40%.
Станом на 1 січня 2016 у стані ліквідації знаходяться 64 банки.
До трьох банків уведено тимчасову адміністрацію.
Кількість клієнтів банків — 74,8 млн, з яких 72,7 млн — фізичні
особи (резиденти і нерезиденти).
Більшість банків є учасниками міжнародних карткових систем
та/або НСМЕП, у розвитку якої бере активну участь НБУ. Станом
на 1 жовтня 2015 року в обігу перебувало 61,81 млн платіжних карт,
емітованих вітчизняними банками, з яких майже 49% були активними; інфраструктура обслуговування карткового бізнесу налічує
33,4 тис. банкоматів і 189,4 тис. банківських терміналів; еквайрингова мережа складається з 168,7 тис. торговельних терміналів. У країні
функціонують 43 платіжних системи (у тому числі 14 внутрішньобанківських; 19 внутрішньодержавних, платіжними організаціями
яких є резиденти; 10 міжнародних).
Останнім часом помітно розвивається напрямок електронних
грошей.
Регіональна мережа банківських установ складається з більш
ніж 18 000 точок продажу (включаючи філії та дочірні компанії).
При цьому, найбільше число банків сконцентровано у промислових і столичному регіонах.
Сукупний обсяг доходів українських банків за 9 місяців 2015 року склав 153 457 млн грн, обсяг збитків — 205 685 млн грн.
Системно важливими є банки, діяльність яких впливає на стабільність банківської системи. Системна важливість визначається
7
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щорічно на основі таких критеріїв як загальний розмір активів, зобов’язань юридичних та фізичних осіб, системні взаємозв’язки в банківській системі (об’єм міжбанківського кредитування) та об’єм
кредитування найважливіших секторів економіки.

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Балабан Дмитро Костянтинович
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Соціальний захист та соціальне забезпечення — найбільша видаткова стаття зведеного бюджету України, яка за обсягом випереджає
охорону здоров’я, освіту та видатки на економічну діяльність. Впродовж 2009–2014 років, які охоплює даний аналіз, обсяг річних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення складав у середньому 22% загальної суми видатків зведеного бюджету України.
В окремі періоди видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення становили навіть більшу частку у зведеному бюджеті.
У 2014 році соціальний розвиток країни був визначений одним із
політичних пріоритетів, а відтак частка бюджетних видатків на
соціальний захист та соціальне забезпечення зросла до 28% загальної суми видатків зведеного бюджету.
Цікавим є показник обсягу певної категорії видатків відносно
ВВП (валового внутрішнього продукту). За цим показником обсяг
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2014 році був найбільшим за весь період, який охоплює даний аналіз. Так,
2014 року видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
склали 9% ВВП. У 2014 році нова урядова політика, спрямована на
економічний розвиток країни, призвела до збільшення видатків на
економічну діяльність, а відтак до скорочення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення до 24% від усіх видатків зведеного бюджету, що склало 8% ВВП у відповідному році. 2015 року
уряд України визначив своїм пріоритетом інноваційноJінвестиційний розвиток — як наслідок, видатки на соціальний захист скоротилися більше ніж на 1% у порівнянні з 2014 роком і склали 6,5%
ВВП. 2009 року було відновлено пріоритет фінансування соціальної сфери, і частка видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення знову зросла — до 7,8% ВВП.
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Аналіз динаміки зростання видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення у порівнянні з динамікою зростання ВВП
виявляє цікаву закономірність. Так, єдиним періодом, коли видатки
на соціальний захист та соціальне забезпечення зростали синхронно з показниками ВВП, були 2010–2012 роки (додаток 2). Натомість найбільш помітно видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення зросли у 2009 році, склавши 107% показника 208 року. В той сам час, зростання ВВП уповільнилося з 29% до 28% за
відповідний період. Отже, вповільнення росту ВВП відбулося на тлі
зростання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, а також скорочення видатків на економічну діяльність.
Проте обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, що відображається у зведеному бюджеті, не розкриває реального обсягу всього бюджетного фінансування, яке спрямовується
в Україні на сферу соціального захисту та соціального забезпечення. Це пояснюється тим, що відповідно до діючої системи обліку,
деякі складові видатків на фінансування соціальних послуг, соціальних виплат та інших заходів соціального захисту включаються
до інших видаткових статей бюджету, а саме: видатків на житловоJкомунальне господарство, освіту, духовний і фізичний розвиток, охорону здоров’я, громадський порядок та оборону тощо.
Видатки на сферу соціального захисту та соціального забезпечення можна знайти практично у кожній з видаткових статей бюджету
відповідно до функціональної класифікації видатків. Наприклад,
видатки за статтею «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги
дітям та молоді» фактично належать до видатків на сферу соціального захисту та соціального забезпечення, проте формально вони
обліковуються за видатковою статтею бюджету «Загальнодержавні
видатки».
Ще одним прикладом є стаття «Фінансова підтримка санаторноJкурортних закладів», за якою фінансуються державні програми
оздоровлення ветеранів війни, інвалідів, громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей і молоді та ін. Однак
ці видатки належать до видаткової статті «Охорона здоров’я», хоча,
зважаючи на цільові групи, більш доцільно було б відносити їх до
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.
Для того, щоб провести коректне порівняння видатків на сферу
соціального захисту та соціального забезпечення, які здійснює Україна, з аналогічними показниками розвинутих країн — наприклад,
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таких, як країниJчлени Організації економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР), перш за все, необхідно підрахувати загальний
обсяг відповідних видатків в Україні. Цей розрахунок має включати видатки, що обліковуються за видатковою статтею «Соціальний
захист та соціальне забезпечення», іншими видатковими статтями
бюджету, а також видатки державних цільових позабюджетних
фондів. Інші видаткові статті бюджету включають видатки на охорону здоров’я та видатки на програми житлового будівництва і забезпечення житлом, що фінансуються за рахунок державного та
місцевих бюджетів. Видатки, що здійснюються за рахунок державних цільових позабюджетних фондів, включають видатки загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ
ПРО ПОКУПКУ
Балтюк Ю.В.
ІІІ курс, група ЗМК31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна».
Науковий керівник: Ружицький А.В.,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу

Для розробки методологічних підходів до організації мерчандайзингу слід насамперед усвідомити механізм прийняття покупцем рішення про покупку. З погляду Ф. Котлера процес ухвалення
рішення про покупку включає наступні етапи: усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіантів, рішення про покупку,
реакція на покупку. Ця схема береться за основу багатьма авторами,
які працюють над питаннями вивчення купівельної поведінки.
У торговому залі магазину покупець потрапляє в особливу атмосферу. Він бачить безліч товарів, які можна подивитися, поторкати,
іноді спробувати (при дегустації зразків); знаходиться під впливом
музики, інтер’єру, інформації продавця. У цій ситуації покупець
може переглянути попередні рішення про покупку і прийняти нові.
Процес ухвалення рішення про покупку пов’язаний насамперед з видом товару, що купується. Відносно різних товарів етапи цього процесу будуть відрізнятися. У маркетингу існує кілька класифікацій споживчих товарів, в основу яких закладені відмінності
в підходах до прийняття споживачем рішення про покупку.
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Для аналізу поведінки споживачів і прийняття рішень про покупку в торговому залі магазину найбільш підходить класифікація
споживчих товарів, запропонована Л. Бакліном: товари повсякденного попиту — товари, щодо яких у споживача ще до виникнення
конкретної потреби існує карта переваг. Особливістю цієї групи товарів є те, що покупець готовий придбати будьJякий з ряду відомих
йому замінників, замість того щоб витрачати додаткові зусилля, необхідні для покупки певного товару; товари попереднього вибору —
товари, щодо яких у споживача до виникнення конкретної потреби
немає повної карти переваг, що означає необхідність доповнення її
(тобто здійснення пошуку) перед покупкою; товари спеціального
асортименту — товари, щодо яких у споживача ще до виникнення
потреби існує карта переваг. Особливістю цієї групи товарів є те, що
покупець відмовляється від придбання найбільш доступного субститутам і готовий витратити додаткові зусилля, необхідні для здійснення покупки найбільш бажаного товару.
У наведену вище класифікацію добре вписуються товари, що
реалізуються в роздрібній торгівлі, так як концепція товару виводиться з установки споживача, або його мотивів по відношенню до товару, в основі яких лежить інтерпретація покупцем дизайну виробу,
його особливих властивостей, якості, соціального статусу його марочного імені, якщо таке є. Крім того, сучасні тенденції маркетингу показують, що суб’єктивне сприйняття якості товару і суб’єктивне сприйняття його ціни повинні бути завжди ув’язані.
Таким чином, залежно від того, до якої групи належить товар
і якою мірою покупець ознайомлений про нього, в магазині процес
ухвалення рішення про покупку буде проходити різні стадії, і відповідно заходи впливу з боку роздрібного торговця на процес прийняття покупцем рішення про покупку повинні бути різними.
Література
1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ,
1998. — 268с.
2. Зозулев А.В. Поведение потребителей: Уч. пособие. — К.: Знания,
2004. — 364с.
3. Основы маркетинга / Котлер Филипп и др. — 2Jе Европ. изд. — М.:
СПб.: К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. — 1056 с.
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ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ: ОСНОВНІ ФОРМАТИ
Безелюк Л.О.
3 курс, група МК31, спеціальність «Маркетинг»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ружицький А.В.,
к.екон.н., доцент кафедри маркетингу

Основна тенденція бізнесу останнім часом — вихід в Інтернет.
На сьогоднішній день практично кожна компанія зацікавлена у збуті
своїх товарів і послуг. І з кожним днем все більше компаній використовують Інтернет для комунікації з клієнтом, віддають перевагу
просуванню товарів і послуг в Інтернеті, тобто застосовують інструменти ІнтернетJмаркетингу. Як соціальне явище Інтернет — це глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстової, графічної,
аудіо і відео інформації, забезпечує доступ до онлайнових служб без
територіальних і національних кордонів. Це ефективний інструмент маркетингових досліджень, розвитку торгівлі та бізнесу, впливу
на цільову аудиторію. Технологічні можливості Інтернету обумовлюють швидкий розвиток світового інформаційного співтовариства.
А з його розвитком змінюються і підходи до управління бізнесом
і маркетингом як одним з його складових частин. Сьогодні серед
найбільш популярних напрямків ІнтернетJмаркетингу виділяють:
1. Пошукова оптимізація сайту — напрям, що відповідає за виведення сайту компанії на високі позиції в рейтингах.
2. ЕJmail маркетинг — поштові розсилки електронних листівок
клієнтам, які знаходяться в базі даних компанії.
3. ДіректJмаркетинг — персональне виділення перспективних
покупців для встановлення з ними безпосереднього двостороннього спілкування, регулярної підтримки з цим споживачем індивідуальних зв’язків.
4. Емпіричний маркетинг — створення зв’язків між брендом
і споживачами шляхом надання останнім емоційного та інтелектуального досвіду до якого вони залучаються, тобто мова йде про власні
враження споживачів, а не про співпереживання досвіду інших.
5. Реклама на електронних дошках оголошень і форумах.
6. Партнерські програми. Це формат рекламної активності ІнтернетJмагазину або сервісу, спрямований на збільшення продажу.
Магазин надає учасникам партнерської програми посилання, банери,
тексти для реклами своїх товарів і виплачує відсоток з покупок,
зроблених після переходу з реклами партнера клієнтами.
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7. Контекстна реклама — тип ІнтернетJреклами, при якому рекламне оголошення показується відповідно до змісту, контекстом
ІнтернетJсторінки (лат. contextus — з’єднання, зв’язок). Контекстна
реклама діє вибірково і відображається відвідувачам ІнтернетJсторінки, сфера інтересів яких потенційно збігається / перетинається
з тематикою рекламованого товару або послуги, цільової аудиторії,
що підвищує ймовірність їх відгуку на рекламу. Для визначення
відповідності рекламного матеріалу сторінці ІнтернетJсайту зазвичай використовується принцип ключових слів.
8. Банерна реклама — демонстрація флешJкартинки, що рекламує сайт, на інших вебJсайтах.
Особливості ІнтернетJмаркетингу полягають в гнучкості, готовності до скорочення бізнесJпроцесів і прискореної реакції на запити клієнтів, переходу до індивідуального обслуговування. Вибір
того чи іншого методу залежить від конкретного продукту або пропозиції, цілей рекламної компанії та бажанного результату.
Література
1. Литовченко І. А., Пилипчук В. П. ІнтернетJмаркетинг: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008.
2. Холмогоров В. ИнтернетJмаркетинг. Короткий курс. — СПб.: Питер,
2012.

ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ
ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І НАПРЯМИ ЇХ ЗБІЛЬШЕННЯ
Біленко О.К.
Студентка 4 курсу
Національний авіаційний університет, м.Київ
+380958288312, meetnot_22@mail.ru
Науковий керівник: Касьянова Н.В., к.е.н.

На практиці використовують різні методи обґрунтування планової величини доходів від торгової діяльності, це:
1) методтехнікоJекономічних розрахунків;
2) встановлення планової суми і рівня доходів з орієнтацією на
забезпечення необхідної величини прибутку;
3) дослідноJстатистичний метод.
Метод техніко економічних розрахунків передбачає реалізацію
результатів розробленої цінової політики підприємства. Ми вже
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знаємо, що торгові підприємства використовують різні методи визначення торгових надбавок. Відповідно до цього підприємство визначає середній розмір торгової надбавки за основними товарними
групами, виходячи з їх рівня у попередньому періоді й коригування
цього рівня з урахуванням розробленої цінової політики на майбутній
період. За рештою товарних груп, крім основних, розрахунки доходів виконуються, виходячи з середнього рівня торгових надбавок,
який склався за перед плановий період, і очікуваного обсягу продажів у плановому періоді. Другий метод зводиться до обслуговування планової суми і рівня доходів з орієнтацією на забезпечення
необхідної величини прибутку. Цей метод дозволяє пов’язати планову суму доходів із завданнями розвитку торгового підприємства
на майбутній період.
Торгове підприємство розраховує величину прибутку від реалізації товарів і послуг у такій послідовності: спочатку визначають потребу в чистому прибутку, виходячи з напрямів її використання, враховують податок на прибуток і таким чином визначають валовий
прибуток. Далі розраховують вплив тих факторів, що характеризують
відмінності між прибутком від реалізації і балансовим прибутком.
Прибуток від реалізації можна також встановити, виходячи з його величини за поточний період у відсотках до товарообороту, до
витрат обігу і врахувати тенденції його змін за 3–5 попередніх роки.
Враховуючи всі планові показники, доходи розраховують як суму
витрат обігу плюс прибутки від реалізації та плюс ПДВ.
Третій — дослідноJстатистичний метод планування доходів від
торгової діяльності має широке застосування на практиці завдяки
своїй простоті. З метою обгрунтування середнього рівня доходів від
торгової діяльності у відсотках до товарообороту на плановий
період, ураховують досягнуту величину цього показника за поточний період і коригують його з урахуванням майбутніх змін структури товарообороту, рівня торгових надбавок, ставок податкових платежів, що включаються в ціну товару й інших факторів.
Після визначення планового рівня доходів визначається їх сума шляхом множення його рівня на плановий товарооборот і ділення на 100.
При обґрунтуванні доходів від торгової діяльності потрібно
здійснити такі заходи, які будуть сприяти зниженню ризику за рахунок обґрунтування обсягів поставок товарів, чіткого визначення
джерел їх надходження, величини ринкових і закупівельних цін на
товари.
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Основними напрямами підвищення доходів від торгової діяльності можуть бути:
— збільшення обсягів закупівель товарів безпосередньо у підприємствJвиробників і зменшення числа посередників;
— використання системи знижок за домовленістю з постачальниками за рахунок закупівлі великих партій товарів, при сезонних
і передсвяткових розпродажах за суттєво зниженими цінами, у зв’язку з встановленням постійних зв’язків і в інших випадках;
— приведення рівня торгового обслуговування у відповідність
з вимогами покупців і підвищення у зв’язку з цимцін;
— використання ефективної підприємницької політики на підприємстві;
— розширення і поновлення ассортименту товарів відповідно
до запит і в покупців, відображення цих вимог в асортиментних переліках магазинів різних типів;
— здійснення рекламної й інформаційної діяльності торгового
підприємства з урахуванням результатів маркетингового дослідження.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Білоніжка Петро Володимирович
4 курс, спеціальність «Фінанси та кредит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — установа, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладників і фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд
є економічно самостійною установою, яка не має на меті отримання прибутку. Основною метою діяльності Фонду є захист прав і законних інтересів вкладників банків.
ДиректоромJрозпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 3 жовтня 2014 р. є Ворушилін Константин Михайловіч.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено на виконання
Указу Президента України № 996/98 від 10 вересня 1998 року. При
цьому, початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Функціонування цієї інституції було врегульовано Законом України «Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». З 21 вересня 2012 року
функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та
діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб регулюється
Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб».
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На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому Законом, здійснює такі функції:
1) веде реєстр учасників Фонду;
2) акумулює кошти та здійснює контроль за повнотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учасником Фонду;
3) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;
4) здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами розміщення, визначеними Законом, і видачу фінансових векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
5) здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за
вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку;
6) здійснює регулювання участі банків у системі гарантування
вкладів фізичних осіб;
7) бере участь в інспекційних перевірках проблемних банків за
пропозицією Національного банку України;
8) застосовує до банків та їх керівників відповідно фінансові
санкції і накладає адміністративні штрафи;
9) здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків
з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації
та ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов’язань
неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку
або створення та продаж перехідного банку;
10) здійснює перевірки банків;
11) надає фінансову підтримку банку;
12) здійснює аналіз фінансового стану банків з метою виявлення ризиків у їхній діяльності та прогнозування потенційних витрат
Фонду на виведення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодування коштів вкладникам;
13) надає цільову позику банку для оплати витрат, пов’язаних із
здійсненням господарської діяльності, залученням до роботи інших
осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) та юридичних експертиз з питань діяльності банку;
14) здійснює заходи щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту
прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення
рівня фінансової грамотності населення;
15) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Бондаренко Валентин Вікторович
4 курс, спеціальність «Облік і аудит», Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна», тел.: 044 4236651
Науковий керівник: Іванова К.І., старший викладач

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових
якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація
потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Основне завдання інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні
всіх внутрішніх процесів головним цілям організації.
Надзвичайно актуальним є дослідження інформаційних технологій в національній і регіональній економіці України, оскільки вони
є одним з вирішальних факторів соціальноJекономічного розвитку.
Ось чому вивчення та систематизація інформаційних технологій,
особливості їх використання в економічній сфері повинно бути
в центрі уваги сучасних дослідників.
Інформаційні технології різним чином впливають на підвищення
продуктивності. ПоJперше, сама по собі технологія дозволяє швидше і ефективніше виконати необхідну роботу. ПоJдруге, вона перетворює сам процес виробництва продукції. Багато компаній, що
вкладають гроші у великі інвестиційні ІТJпроекти, значно поліпшують свої позиції на ринку.
Економічна система та суспільство зазнають значного впливу
інформаційних технологій, що стрімко розвиваються, та їх динамічним використанням в управління бізнесJпроцесами на підприємствах. Розвиток сучасних інформаційноJкомунікаційних технологій
(ІКТ) та збільшення кількості інформації є двома визначальними
чинниками сучасної економічної системи. Відповідно до цього
країни світу усвідомлюють необхідність нових підходів до власного
розвитку та розуміють переваги інформаційної економіки.
Інформаційні технології управління неухильно розвиваються
у відповідності з вимогами системи, застосовуваними методами
управління, прогресом у галузі інформатики та обчислювальної
техніки. В системах управління підприємствами застосовують різні
методи управління, засновані на конкретних алгоритмах підготовки і прийняття управлінських рішень з використанням інформаційних технологій.
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Прийняття правильних маркетингових рішень передбачає наявність відповідної інформації, яку збирає і обробляє маркетингова
інформаційна система (МІС). Вона є складовою частиною корпоративної (інтегрованої) інформаційної системи підприємства. Відмінною особливістю МІС є забезпечення розвитку зв’язків підприємства з ринком шляхом використання зовнішніх і внутрішніх
джерел інформації.
Розробка і впровадження автоматизованих інформаційних
систем у страховій діяльності виконується для підвищення ефективності управління страховою діяльністю, за рахунок забезпечення
керівників і фахівців страхових компаній інформацією в необхідному обсязі та якості, а також для реалізації стандартів інформаційних
технологій управління
Розробка і створення інформаційних систем бухгалтерського
обліку є першочерговим завданням автоматизації управління будьJ
якого підприємства. Характеристики об’єкта управління, особливості форми організації бухгалтерського обліку та облікової політики, масштаб підприємства та інші фактори мають вирішальний
вплив на розробку ІС, з одного боку, і вибір та підтримку інформаційних технологій бухгалтерського обліку, з іншого.
Література
1. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua.
2. Архіпова Т. Л. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та
освіті / Архіпова Т. Л. // Інформаційні технології в освіті. — 2009. — №2. —
С. 8–12.

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ У СИСТЕМІ
УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Боуш Максим Ігорович
3 курс, спеціальність «Бухгалтерський облік», Університет «Україна»
Науковий керівник: Забута Н.В., к.е.н., доцент

У системі узагальнюючих статистичних показників велику роль
відіграють відносні статистичні показники, адже за їх допомогою
можна провести більш глибоке і всебічне дослідження масових
соціальноJекономічних явищ. Однією із найважливіших функцій, яку
виконують відносні статистичні показники під час проведення статистичного дослідження, є забезпечення порівняння статистичних даних.
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Кожна відносна величина являє собою дріб, чисельником якого є порівнювана величина, а знаменником — база порівняння. Слід
зазначити, що на сьогоднішній день в українській статистичній
літературі не існує єдиного підходу до визначення поняття відносних величин.
Аналіз запропонованих у літературі визначень відносних величин виявив існування двох основних підходів до їх тлумачення.
Згідно з першим підходом відносна величина визначається як результат співвідношення (ділення) двох величин. У підручнику українського вченогоJстатистика, професора О. І. Кулинича «Теорія
статистики», опублікованому в 2013 р., сказано: «Співвідношення
абсолютних величин називають відносними величинами» [1, с. 21].
Згідно з іншим підходом відносна величина є числовою мірою
порівняння двох статистичних показників. Порівняння як засіб
пізнання широко застосовується в різних науках. Однак особливу
роль воно відіграє в статистичній науці. Підтвердженням цього положення є поширене висловлювання, що порівняння — це душа
статистики. Насправді будьJякий статистичний показник, наведений ізольовано, без порівняння з іншими, мало що означає; лише
порівняно з іншими він стає вагомим, значущим. Отже, без порівняння статистичних даних неможливо здійснити найпростіше їх
узагальнення і аналіз.
У статистиці порівняння ґрунтується на обчисленні відносних
показників. Слід зазначити, що в історії розвитку статистичної науки відносні показники поряд із абсолютними були найпершими
і найдавнішими засобами, які застосовувалися під час проведення
досліджень економікоJсоціальних явищ. Їх широко застосовували
в своїх економікоJстатистичних дослідженнях представники перших наукових шкіл розвитку статистичної науки: описової школи
і школи політичної арифметики. Найчастіше застосовувалися відносні показники у вигляді відсотків для характеристики структури
досліджуваних явищ, а також різні показники інтенсивності (показники народжуваності, смертності, шлюбності, щільності населення та інші показники демографічних явищ і процесів).
Хоча відносні статистичні показники набули широкого застосування вже в перших статистичних дослідженнях, їх теоретичне
обґрунтування як особливої статистичної категорії з’явилося значно пізніше. Правильність побудови системи відносних величин
є базою для проведення статистичного та економічного аналізу.
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ПРОБЛЕМИ СТАТИСТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Брусова Валерія Віталіївна
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Забута Н.В., к.е.н., доцент

В умовах уповільнення економічного розвитку інноваційна
діяльність аграрних підприємств як необхідна умова забезпечення
конкурентоспроможності набуває особливого значення. Важливою
проблемою, що потребує вирішення в умовах інноваційної економіки, є створення ефективного механізму інформаційного забезпечення інноваційної діяльності. Результативність цього механізму
значною мірою залежить від якості безперервного статистичного
моніторингу, який повинен охопити спостереження, аналіз, оцінку
і прогнозування інноваційної активності з метою підготовки управлінських рішень і рекомендацій, спрямованих на покращення й розвиток інноваційної діяльності. Моніторинг інноваційних процесів
створює підґрунтя ефективного управління цими процесами [1].
Органами статистики регулярно проводяться обстеження інноваційної і технологічної діяльності підприємств, які є джерелом
інформації щодо основних показників рівня розвитку інноваційної
діяльності та мають важливе значення для практичного вирішення
завдання модернізації економіки. В Україні сільське господарство
має низькі показники продуктивності та порівняно з агровиробництвом розвинених країн. Це свідчить про обмежене та неефективне
використання існуючого потенціалу, недостатність упровадження
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новітніх технологій і ресурсів, а відтак — про низькі показники
інноваційної діяльності.
На даний час проводяться лише епізодичні анкетні спостереження. Так, на основі анкети [4] було досліджено 46 підприємств
з основним видом діяльності «рослинництво», які здійснювали за цей
період інноваційну діяльність або мали потенціал для цього. Більше ніж половина підприємств (57%) виявилися інноваційноJактивними (з технологічною і нетехнологічною інновацією). Майже 90%
інноваційноJактивних підприємств займаються вирощуванням
зернових і технічних культур, тобто найбільш прибутковою діяльністю, а решта — овочівництвом. Підприємства, що займаються
садівництвом, маючи значний потенціал до впровадження новацій,
водночас позиціонували себе як інноваційноJнеактивні. Це може,
з одного боку, засвідчувати відповідність реальній ситуації, а з іншого — демонструвати відсутність глибокого розуміння проблеми,
оскільки дослідження проводилося вперше. На основі результатів
лише анкетних спостережень неможливо зробити однозначні висновки про вплив інноваційної діяльності на економічні результати
виробництва у аграрних підприємствах. Для прискорення інноваційних процесів, їх активізації при розробці державних програм
підтримки та стимулювання розвитку аграрного сектору національної економіки необхідно чітко визначити чинники, які спонукають
до ведення інноваційної діяльності чи перешкоджають їй. Тож статистичні обстеження рівня інноваційного розвитку аграрних
підприємств повинні включати такі інформаційні блоки:
1. Ресурсні показники підприємств для оцінки потенціалу їх
розвитку та ресурсних можливостей упровадження там новацій.
2. Економічні результати виробничої діяльності підприємств
для оцінки фінансових можливостей упровадження новацій.
Зазначені блоки отриманої статистичної інформації щодо аграрних підприємств нададуть можливість визначити існуючі закономірності їх інноваційного розвитку.
Література
1. Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки : [моногр.] /
[Шубравська О. В., Пасхавер Б. Й., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред.
О. В. Шубравської; НАН України, Інститут економіки та прогнозування. —
К. : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. — 496 с.
2. Oslo Manual: Guidelinesfor Collecting and Interpreting Innovation Data //
OECD, Eurostat. — [3rd Edition]. — Paris: OECD Publications, 2005. — 165 p.
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3. Шубравська О. В. Розвиток сільського господарства України в умовах
дії інноваційних чинників / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка та прогнозування. — 2013. — № 2. — С. 118–129.
4. Калачова І. В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І. В. Калачова, О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Статистика України. — 2015. — № 1. — С. 10–16. —
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2015_1_4

ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Бурлака С.О.
VІ курс, група МЕН6115,
спеціальність «Менеджмент організації та адміністрування»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент

При розробці антикризових стратегій розвитку підприємства,
пропонуються використання антикризових заходів. Розглянемо
більш детально антикризові заходах для групи підприємств, які за
типом стійкості відноситься до «кризових підприємств». Серед антикризових заходів необхідно виділити:
1. Реструктуризацію підприємства, яка повинна включати забезпечення виробництва; оновлення технологій; оновлення устаткування; соціальну політику; оптимізацію замовлень матеріалів;
забезпечення безпеки; продаж, модернізацію основних фондів; використання реінжинірингу; імпорт продукції.
2. Реорганізацію підприємства, що передбачає злиття з іншими
підприємствами; оборотний лізинг; часткову або повну приватизацію; дроблення підприємства; продаж окремих підрозділів.
3. Фінансову санацію, яка включає реструктуризацію кредиторської заборгованості; мобілізацію внутрішніх резервів; рефінансування дебіторської заборгованості; залучення додаткових коштів;
зміну структури оборотного капіталу; зниження дебіторської заборгованості.
4. Інноваційну політику — підвищення якості продукції; інформаційне забезпечення; оцінку інноваційного потенціалу; прогнозування управлінських рішень.
5. Систему управління через створення потужної інформаційноJаналітичної системи; перепідготовку управлінської ланки; зміну
організаційної структури; зміну системи керування; реорганізацію
системи управління персоналом.
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Стратегічний напрям включає заходи тривалого характеру щодо вдосконалення організації економічної системи держави на основі вирішення теоретичних і практичних питань цієї складної
проблеми із застосуванням усього інструментарію економічних досліджень: імітаційного та математичного моделювання, економічного експериментування і прогнозування, експертних методів та
статистичного аналізу тощо. Нині економічні дослідження слід
розглядати як пріоритетні, враховуючи надто загрозливу ситуацію
системної соціальноJекономічної кризи в країні та нагальну необхідність наукового забезпечення процесів реформування [1].
Потрібно ґрунтовніше визначити пріоритети реформування
у стратегічному плані. Розв’язання проблеми покращення виробничої сфери треба здійснювати при оптимальному поєднанні великого, середнього і малого бізнесу.
Заходи тактичного напряму повинні мати характер форсованих
і чітко керованих впливів щодо подолання затяжної кризи виробничої сфери в умовах практичної відсутності інвестицій.
Підвищення ефективності управління проявляється як об’єктивний закон для будьJякої соціальної організації. Крім того, серед
основних шляхів подолання кризи виробництва слід назвати й такі,
що тісно пов’язані між собою, як створення в економіці мотиваційного механізму покращення виробництва та суттєве підвищення
сукупного попиту на продукцію вітчизняного виробництва.
Зазначені заходи (в умовах вибору антикризової стратегії) допоможуть підприємству слідувати обраній стратегії, та уникнути
банкрутства.
Література
1. Стратегія розвитку фінансовоJкредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія / І.О. Іртищева, І.С. Крамаренко —
Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. — 172 с.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Вихор А.В., Рудницька М.І.
ІV курс, група ФН41/12, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Встановлено, що вітчизняна економіка перебуває в складній
економічній ситуації, яка зберегла тенденції до погіршення в 2016 р.
внаслідок продовження геополітичного конфлікту. Визначено,
проблемами на шляху розвитку у 2015 р. стали: руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури на території
військового конфлікту; втрата міжгалузевих та логістичних зв’язків
у регіональному та зовнішньоекономічному просторі; ускладнення
міжнародних відносин із Російською Федерацією; недоступність
енергетичної сировини (вугілля); суттєве зростання інвестиційних
ризиків та негативних очікувань населення; накопичені системні
диспропорції, наслідками яких стали девальваційні та інфляційні
шоки; наявність значної корупції у всіх сферах; відсутність фіскальної стабільності; не завершена дерегуляція; обмеження НБУ; політична нестабільність. Отже, питання створення сприятливих умов
розвитку бізнесJклімату в Україні залишається одним з найактуальніших. Однак, незважаючи на вищезазначені проблеми, Україна
залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках
має свій відголос в Україні. Так, в вітчизняну економіку у 2015 р., за
даними Державної служби статистики, іноземними інвесторами
вкладено 3,76 млрд. дол. США та вилучено 0,89 млрд. дол. США
прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за
рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації за цей період становить 5,25 млрд. дол. США (у т. ч. за рахунок курсової різниці —
5,02 млрд. дол. США). Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2015 р. становив 43,37 млрд. дол. США. У 2015 р. інвестиції надходили зі 133 країн світу. Із країн ЄС із початку 2015 р.
внесено 33,15 млрд. дол. США (77,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу — 9,7 млрд. дол. США (22,6%). До
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десятки основних країнJінвесторів, на які припадає 83,0% загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр — 11,74 млрд. дол. США,
Нідерланди — 5,61 млрд. дол. США, Німеччина — 5,41 млрд. дол.
США, Російська Федерація — 3,39 млрд. дол. США, Австрія —
2,4 млрд. дол. США, Велика Британія — 1,85 млрд. дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) — 1,8 млрд. дол. США, Франція —
1,53 млрд. дол. США, Швейцарія — 1,36 млрд. дол. США та Італія —
0,97 млрд. дол. США.
Слід зазначити, протягом 2014–2015 рр. Урядом України вжито
комплекс заходів зі створення якісно нових умов ведення бізнесу,
що мають забезпечити відбудову економіки України та її стабільний
розвиток. Завдяки цьому, у рейтингу Світового банку «Doing Business 2016» Україна за показником легкості ведення бізнесу займає
83 місце серед 189 країн світу (у 2014 р. — 112 місце). Як зазначають
експерти, ключовою реформою, що сприяла підвищенню рейтингу
України, є спрощення реєстрації бізнесу. Так, у сфері реєстрації
підприємств Україна посіла 30Jте місце та покращила свої позиції
на 40 пунктів порівняно з 2014 р. В Україні скорочено час на реєстрацію підприємства платником податків та скасовано збір за державну реєстрацію бізнесу. У рейтингу інвестиційної привабливості
країн світу «International Business Compass» за 2015 р., опублікованому компанією BDO, Україна за 2015 р. піднялася на 20 позицій:
розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за 2015 р., нарівні з Білоруссю і Латвією
(у 2014 р. — 109 місце). Зазначені індекси формуються компанією
BDO спільно з Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують економічну і фінансову привабливість різних країн
світу на підставі трьох основних показників: економічних, політичних і соціокультурних умов.
Отже, для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та
організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату і формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
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НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
Вишняк Д.Л., Рябчук Ю.Л.
ІV курс, група МО41/12, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Результати дослідження свідчать, що на сучасному етапі світовими тенденціями у сфері непрямого оподаткування є: розширення
баз оподаткування непрямими податками; запровадження нових
податків на використання природних ресурсів; державне сприяння
інтенсивному розвитку митної сфери; створення глобального правового середовища для аналізу міжнародних операцій з постачання
послуг та нематеріальних активів. Відповідно до висновків експертів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
наведених у звіті «Тенденції податків на споживання 2014», в умовах економічної невизначеності уряди провідних країн світу віддають перевагу розширенню бази оподаткування непрямими податками, ніж підвищенню ставки самих податків. Це дозволить покрити
дефіцит бюджету в умовах зниження доходів населення і, відповідно, надходжень від прямих податків. Слід зазначити, що все
більше розвинутих країн вводить податки на користування природними ресурсами з метою обмеження негативного впливу виробництва на навколишнє середовище, а також в якості додаткового джерела
наповнення державного бюджету. Розвинені країни одна за одною
переходять від розширення функцій митних органів, до підвищення якості виконання вже існуючих, а саме: використання інформаційних технологій, міжнародний обмін інформацією та досвідом,
співпраця з міжнародними організаціями.
Як зазначають експерти, планується, що створення глобального
правового середовища для аналізу міжнародних операцій з постачання послуг та нематеріальних активів призведе до зростання рівня
узгодженості між підходом різних країн до аналізу потоків в рамках
таких операцій на основі принципу «країни призначення». Даний
принцип передбачає, що непрямі податки мають сплачуватися у країні кінцевого споживання товару, а не в країні його походження. Такий підхід також активно обговорюється в рамках розробки плану
дій ОЕСР з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню
прибутку зJпід оподаткування.
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Необхідність збільшення частки непрямих податків у структурі
доходів бюджету держави обґрунтовується перевагами непрямих
податків: 1) всеосяжність та обов’язковість: платниками непрямих
податків є всі фіз. та юр. особи, задіяні у процесі споживання товарів та послуг, який є неперервним. База оподаткування непрямими податками є значно ширшою за базу оподаткування прямими
податками; 2) справедливість: оскільки непрямі податки є частиною ціни товару чи послуги, покупці, які купують коштовні товари,
сплачують відповідно більше непрямих податків у абсолютному вираженні, ніж ті, хто придбає більш дешеву продукцію чи послуги.
Обсяг надходжень від непрямих податків зростає пропорційно
зростанню чисельності споживачів в державі та рівню добробуту;
3) розподіл відповідальності: бізнесJсуб’єкти виступають податковими агентами у зборі непрямих податків зі споживачів і несуть
відповідальність за вчасність та повноту сплати податків. Це значно спрощує процес адміністрування та контролю за сплатою таких
податків; 4) обмеження та стимулювання споживання: непрямі податки дають можливість державі здійснювати контроль над споживанням тих чи інших товарів і послуг, зокрема — скорочувати споживання товарів, шкідливих для здоров’я і моральності населення.
Водночас за допомогою непрямих податків держава має змогу
впливати на розвиток конкретних напрямів виробництва та послуг;
5) зручність та рівномірність: сплата непрямих податків відбувається безпосередньо під час придбання товарів/послуг і пропорційно
до обсягів такого придбання у відповідному періоді, не створюючи
надмірного податкового навантаження на споживача в конкретний
момент часу; 6) нейтральність щодо розміщення доходу: непрямі
податки (в першу чергу ПДВ) є нейтральними з точки зору вибору
місця для розміщення діяльності. Високі прямі податки (в першу
чергу податок з доходів) стимулюють переміщення місця економічної діяльності до юрисдикцій із меншим рівнем податкового навантаження/оподаткування.
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спеціальність «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Як зазначають науковці, досить ефективним інструментом державного регулювання ринкової економіки, що застосовується в усіх
розвинених країнах світу протягом багатьох десятиріч, є податки.
Здійснюючи податкове регулювання економіки, держава шляхом
зміни обсягу податкових надходжень, ставок податків, форм і методів оподаткування, застосування податкових пільг може суттєво
впливати на процеси розподілу і перерозподілу ВВП між окремими
секторами економіки, регіонами та верствами населення.
Встановлено, що в Україні у 2015 р. Міністерством фінансів
України було проведено 16 індустріальних комунікаційних платформ
та вперше вітчизняний бізнес визначив самостійно пріоритети податкової реформи. За результатами індустріальних комунікаційних
платформ було визначено 8 пріоритетів реформи, що мають вирішити спільні проблеми галузей: 1) високе податкове навантаження
на фонд заробітної плати: зниження податкового навантаження на
фонд оплати праці; 2) нерівномірне податкове навантаження на бізнес: створення рівних умов оподаткування, вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; 3) тіньова економіка
(60% рітейл, 40% фарма, 67% легка промисловість): створення податкових стимулів для поступового виведення бізнесу з тіні; 4) велика
частка контрабандної продукції на ринку: впровадження ефективних
програм боротьби з контрабандою та порушенням митних правил,
контроль за рухом товарів по всьому ланцюгу постачання, починаючи від ввезення до кінцевої реалізації (споживання); 5) введення
мораторію на внесення змін до ПКУ: нестабільність податкового
законодавства; 6) відсутність довгострокової передбачуваної акцизної
політики: запровадження довгострокової передбачуваної акцизної
політики, поступове збільшення акцизних ставок; 7) скасування імпортного збору: додатковий імпортний збір; 8) непрозоре адміністрування податків, невідшкодування ПДВ: вдосконалення системи адміністрування податків, спрощення звітності, впровадження
28

в сучасних умовах

Секція 1

додаткових сервісів, автоматизація процесів, вдосконалення
адміністрування ПДВ.
Отже, принципами податкової реформи України в 2016 р. є:
1) системність: податкова реформа має бути комплексною та включати фундаментальні зміни в правилах та структурі оподаткування
з тим, щоб знайти правильний баланс між інтересами держави та
бізнесу; 2) нейтральність: реформа податкового законодавства має
забезпечити нейтральність для всіх галузей та уникати спеціальних
податкових привілеїв або пільг, а також спеціальних вузькогалузевих податкових режимів, які ставлять у нерівні умови інші галузі;
3) простота: система оподаткування має включати лише мінімально необхідні податки, ставки, режими та якомога меншу кількість
винятків та спеціальних режимів. Правила оподаткування повинні
бути чіткими для розуміння та не мати подвійного трактування.
Податкова реформа повинна бути якомога простіша та радикальніша; 4) платоспроможність: оподаткування має виходити з об’єктивної спроможності платників платити податки; 4) інвестиційна привабливість: реформа податкового законодавства має запровадити
такі ставки оподаткування, які б забезпечили сприятливі умови для
ведення бізнесу в умовах світової економіки, залучення іноземних
інвестицій, приріст капіталу для інвестування та створення нових
робочих місць в Україні; 5) відповідальність: платник податку відповідальний за сплату податків, що надає можливість державі виконувати свої функції належним чином; держава відповідальна перед
платниками податків за свої дії. Державні звіти щодо питань оподаткування публікуються на постійній основі; 6) ефективність: податкова система має стимулювати інвестиції, створення робочих
місць, конкурентоспроможність та економічне зростання, але не за
рахунок окремих пільг та викривлень, а за рахунок створення системних умов для всього середовища. Ефективність означає також
високий рівень стягнення податків з низькими адміністративними
витратами.
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Кожне підприємство по своєму унікальне. Тому процес розробки стратегії залежить від позиції, яку воно займає на цільовому
ринку, динаміки власного розвитку, реального кадрового та виробничого потенціалу, особливостей поведінки конкурентів, специфіки
продукції, що виробляється чи послуг, що надаються, рівня якого
досягла національна економіка, культурного та соціального середовища тощо. Тому для забезпечення реалізації діяльності необхідна
маркетингова стратегія.
Маркетингова стратегія — програма маркетингової діяльності
фірми на цільових ринках, яка визначає принципові рішення для
досягнення маркетингових цілей.
По суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових цілей і передбачає:
— сегментування ринку — виділення окремих груп споживачів;
— вибір цільових ринків — визначення цільових сегментів, на
які фірма орієнтуватиме свою діяльність;
— позиціонування товару на ринку — визначення місця товару
серед товарів конкурентів;
— визначення конкурентів-мішеней,
— визначення конкурентних переваг.
Усвідомивши необхідність застосування маркетингової стратегії, підприємство переходить до процесу вибору найоптимальнішої для нього маркетингової стратегії. Її вибір здійснюють
у декілька етапів:
1. Виявлення конкурентних переваг фірми. Для оцінки можливостей успішного виходу компанії на ринок зіставляються дані аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища і на їх основі проводиться порівняння характеристик даної фірми з характеристиками
конкурентів, а також з очікуваннями споживачів та партнерів.
2. Визначення сильних та слабких сторін, що допомагає їй виділити ті напрямки, в яких вона може досягти успіху; оцінює можливості та загрози потенційних ринків, що допомагає визначити чинники,
які є необхідними для успіху на ринку. Порівняння потенційно
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успішних напрямків та важливих для успіху чинників дає фірмі уявлення про власні конкурентні переваги та робить можливим розробку стратегій.
3. Розробляється базова маркетингова стратегія — довгостроковий план підприємства, який не повинен бути розписаним детально, тому що вона може бути спростована якимись не передбаченими подіями у зовнішньому середовищі. Тому базова довгострокова
стратегія не є чимось, що визначається раз і назавжди та ніколи не
змінюється. Вона повинна регулярно коректуватися та уточнюватися залежно від змін, що трапляються на ринку, та результатів
діяльності підприємства
Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками:
1) глобальні маркетингові стратегії — стратегії, які визначають
принципові рішення щодо вибору напряму розвитку фірми;
2) базові стратегії — базуються на певних конкурентних перевагах фірми;
3) стратегії росту — визначають напрям розширення масштабу
фірми;
4) залежно від методу обрання цільового ринку — стратегії, що
дають змогу визначити які товари й для яких сегментів ринку буде
виробляти фірма;
5) залежно від ступеня сегментування ринку — стратегії вибору
комплексу маркетингових засобів для певних сегментів споживачів.
Таким чином, запровадження комплексної системи маркетингового управління реалізацією стратегій підприємств на основі
концепції збалансованої системи показників сприятиме вдосконаленню процесу реалізації стратегій підприємств і підвищенню довготермінової ефективності їхньої діяльності на ринку.
Література
1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова — К. : Центр учбової літератури,
2012. — 612 с.
2. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко — К. :
Лібра, 2002. — 712 с.
3. Турченюк М. О. Маркетинг : підручн. / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. —
К. : Знання, 2011. — 318 с.
4. Ціх Г. Особливості вибору маркетингової стратегії / Г.Ціх, І.Крамар //
Галицький економічний вісник. — 2010. — № 2 (27).— С. 79–83. — (економіка України).
5. http://www.vestnikdnu.com.ua/

31

Секція 1

Економічні перспективи України

МЕДІА АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ
Гараніна І.І.
ст. викладач кафедри маркетингу
Інститут економіки та менеджменту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Постійна необхідність у підвищенні ефективності рекламного
бізнесу спонукає до розвитку нових напрямків системи контролю.
Однією з таких систем є аудит. Медіа аудит як окрема послуга виник наприкінці 70Jх років у Великобританії в результаті розвитку
професійного рекламного, зокрема медіа ринку. Сьогодні майже 70%
клієнтів у Великобританії користуються послугами незалежних аудиторів, а в Європі в цілому — 35%. Міра проведення медіа аудиту безпосередньо залежить від особливостей ринку і менталітету регіону.
Для українського ринку рекламних послуг медіа аудит — є відносно новим напрямом діяльності. Діяльність медіа аудиторів значно
покращує якість рекламних послуг, що надаються недійними агентствами. ПідприємствоJмедіа аудитор оцінює наскільки відповідають обрані носії реклами завданням рекламної кампанії, наскільки
є оптимальними закупівельні ціни на розміщення реклами. Медіа
аудит доцільно здійснювати на етапах планування рекламної кампанії з метою її корегування та після проведення рекламної кампанії
з метою оцінки її ефективності. Послуги медіа аудиту може замовити як сам рекламодавець, так і рекламне агентство, що здійснює його повне комплексне обслуговування, перевіряючи роботу медіа
агентства — підрядника.
Таким чином, у проведені медіа аудиту зацікавленими є і рекламодавці, і рекламні агентства і безпосередньо носії реклами. Для
рекламодавців медіа аудит є інструментом підвищення ефективності роботи з агентствами, він необхідний для контролю розміщення медіа бюджету зі зрозумілими для рекламодавця критеріями, параметрами, для остаточного прийняття медіа рішень. Рекламним
агентствам медіа аудит є засобом кращого розуміння потреб клієнта, спрощення та стандартизації роботи з клієнтом, для підтвердження якості наданих послуг. А для носіїв реклами, тобто медіа каналів медіа аудит необхідний для незалежної оцінки рекламного
потенціалу носія, для визначення додаткових можливостей носія,
для перевірки та формування цінової політики.
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Застосування медіа аудиту є доцільним коли ціна помилкового
рішення перевищує вартість оплати послуг незалежного аудитора,
коли необхідно упорядкувати відносини рекламодавців з агентствами
та ввести систему зрозумілих усім суб’єктам критеріїв оцінки якості
роботи, коли існує необхідність забезпечення прозорості рекламної
діяльності. Як зазначають експерти медіа ринку щодо рівня вартості помилки медіа рішення, упущення в тактичному плануванні
можуть знизити ефективність рекламної кампанії на 10–15%, а помилковий вибір каналів може привести до збільшення вартості
контакту з цільовою аудиторією до 40%.
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МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Грабовецький Михайло Вікторович
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Поряд із законодавчо визначеною структурою банківської системи як дворівневої (Центральний банк / комерційні банки), в сучасних умовах поряд із рівнями доцільно говорити про наступні елементи банківської системи України: Національний банк України.
НБУ є центральним банком України, особливим центральним
органом державного управління. Відповідно до Конституції України
основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Національний банк у межах своїх
повноважень сприяє стабільності банківської системи. НБУ визначає
та проводить грошовоJкредитну політику, монопольно здійснює
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емісію гривні та організовує готівковий грошовий обіг, виступає
кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування та ін.
ФГВФО є установою, що виконує спеціальні функції у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення
функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фактично — другий
регулятор на банківському ринку України.
Банк — ядро системи, оскільки на підставі банківської ліцензії
має виключне право надавати банківські послуги. Банки в Україні
створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.
Банківська група — група юридичних осіб, які мають спільного
контролера, що складається: з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які
є фінансовими установами; з двох або більше фінансових установ
та в якій банківська діяльність є переважною.
Банківська холдингова компанія — фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність. Асоціація банків є договірним об’єднанням банків, створена з метою
захисту та представлення інтересів своїх членів. Небанківські установи, які наділені правом надавати окремі види банківських послуг
НБУ ліцензує (окрім, власне, банківської діяльності) валютні операції, видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів
без відкриття рахунків, сертифікує фахівців з тимчасової адміністрації і реорганізації банків, фахівців з ліквідації банків. Останніх
можна вважати окремими складовими системи.
Банківська інфраструктура — сукупність організацій та установ, що безпосередньо забезпечують функціонування банківської
системи.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ В ОБЛІКУ
Громніцька Марина Олександрівна
4 курс, спеціальність «Облік і аудит», Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна», тел.: 044 4236651
Науковий керівник: Нечипорук Н.В., старший викладач

Однією із функцій суспільного середовища як і будьJякої іншої
системи є отримання й оброблення інформації та формування на її
основі управлінських рішень, які шляхом самоорганізації визначають існування та подальший розвиток такої системи.
Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли
великий історичний шлях становлення й розвитку.
Ринок КСБО розпочав формуватися з кінця 80Jх років. Ринок
програмних продуктів КСБО пов’язаний із такими провідними фірмамиJрозробниками як: «1С:ДІАМАНТ», «ІНТЕЛЛЕКТJСЕРВІС»,
«ПАРУС», «ГАЛАКТИКА», «ДІАСОФТ», «ІНФІН», «ІНФОСОФТ»,
«ОМЕГА», «RJSTYLE SOFTWARE LAB», «COGNITIVE TECHNOLOGIES LTD».
До різноманітних програм фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних належать фінансовоJаналітичні системи, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту.
Успішне використання великою кількістю підприємств систем
«1С: Бухгалтерія» свідчить про здатність цих систем забезпечити
своєчасність і достовірність облікової інформації для прийняття
управлінських рішень підприємствами та установами.
Удосконалення обліку — це удосконалення моделі системи.
Удосконалення інформаційної моделі полягає в більш точному відображенні стану реального об’єкта, що потребує більш детального опису системи та зменшенні інтервалів часу одержання інформації про
фактичний стан системи. Здійснення управлінських рішень відбувається на трьох рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному.
На основі управлінського (оперативного обліку) та фінансового обліку, здійснення яких можливе без участі людини, відбувається й повністю автоматизований аналіз, що являє собою реалізований програмними засобами математичний механізм аналітичної
обробки підсумкової інформації. Повністю автоматизованим в даний час може бути лише оперативне управління на основі управлінського та фінансового обліку (на короткий період часу).
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Універсальні бухгалтерські системи (мідіJбухгалтерія) — належать програмні продукти, орієнтовані на бухгалтерії малих та середніх за розмірами підприємств, які в спрощеному варіанті забезпечують ведення всіх ділянок обліку. Такі системи поєднують усі
облікові функції і, як правило, розраховані для роботи на одному
комп’ютері. Винятком є розрахунок заробітної плати, який виконують окремо. Деякі програми цього класу призначені для роботи
на кількох комп’ютерах у локальній мережі. Наприклад, «1С: Бухгалтерия 7,7» («1С»), «дебет плюс» («ДИЦ»).
Локальні автоматизовані робочі місця (АРМ), програми, призначені для обліку праці та заробітної плати, основних засобів, товарноJматеріальних цінностей тощо й охоплюють окремі ділянки
бухгалтерії і, як правило, не пов’язані між собою.
АРМ можуть ефективно комп’ютеризувати окремі частини бухгалтерії без формування зведеної звітності. Наприклад, «1С: Расчёт»
(«1С»), АРМ «Зарплата» («Электронные деньги»). АРМ комплексу
підтримують розгорнутий аналітичний облік, мають глибоку
спеціалізацію і встановлені на окремих комп’ютерах. Комплекс має
засоби об’єднання даних з різних АРМ, звичайно поєднання даних
здійснюється за допомогою спеціалізованого центрального модуля —
Головної книги. При об’єднанні даних обмін інформацією може
здійснюватись як за допомогою дискет, так і в локальній мережі.
Наприклад, «парус» («Парус»), «Коплексная система бухгалтерского учёта» («Звезда»).
До класу управлінські системи входять функціонально повні
системи організаційного управління з елементами бухгалтерського
обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняття
рішень і деякими іншими. До різноманітних програм фінансового
аналізу на основі бухгалтерських даних належать фінансовоJаналітичні системи, за допомогою яких автоматизуються завдання
зовнішнього і внутрішнього аудиту. Наприклад, «1С: АФС» («1С»),
«ПОПІ» (GIJconsulting). До правових баз даних належать упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Наприклад, «Сапфір» («Динай»), Libra (Libra).
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Дегліс Микола Васильович,
к.е.н., доцент Житомирського економікогуманітарного інституту

В умовах сучасного формування глобальної економічної системи внаслідок поглиблення і динамізації міжнародного обміну товарами, послугами, інвестиціями, інноваціями тощо створюються
нові можливості для ефективного розвитку всіх галузей світового
господарювання.
Україна має багатий туристичний потенціал, але в даний час не
належить до світових лідерів. На дану ситуацію впливають ряд
внутрішніх чинників, зокрема, це низький рівень обслуговування;
технологічна відсталість галузі; низький рівень комунікації в туристичній інфраструктурі; відсутність цілісної системи державного управління туризму у регіонах; низький обсяг капіталовкладень;
практично відсутні інноваційні проекти та наукові дослідження
щодо розвитку туризму.
Головними зовнішніми чинниками, що стримують розвиток
туризму в Україні є недосконалість нормативноJправового поля, зокрема, правил і умов перетину кордонів іноземцями, і, як наслідок,
відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму через несприятливий інвестиційний клімат.
Вплив міжнародного туризму на національний бюджет України
відбувається шляхом прямого та непрямого оподаткування доходів
від туристичних витрат. Шляхом підвищення доходів від туризму
збільшуються валютні резерви країни. Такими методами частіше користуються країни які розвиваються, але вони мають короткостроковий ефект и негативно впливають на туристичну привабливість країн.
З вищевикладеного, позитивний вплив міжнародного туризму
визначається його економічними функціями, а саме, створення доходу, генерування виробничих галузей економіки, стабілізація платіжного балансу, підвищення зайнятості населення через створення додаткових робочих місць. Негативний вплив міжнародного туризму
на економіку країни має декілька аспектів: туристична залежність
економіки країни; вимушений перерозподіл факторів виробництва; невідповідність прибутків і витрат; ризик «експорту інфляції».
Узагальнюючи вищевикладене, важливо наголосити на тому, що
розвиток туризму в Україні виконуватиме позитивну роль у соціаль37
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ноJекономічному зміцненні країни лише за умови його поступового та паралельного розвитку з іншими сферами суспільного життя.
Туризм може бути не лише чинником економічного зростання і виходу країни на світовий туристичний ринок, а й засобом усебічної
інтеграції у світовий економічний простір на засадах реалізації його комунікативноJінтеграційної складової.
Стабільний розвиток туристичної індустрії є можливим за умов
співробітництва держави та бізнесу. Для цього необхідно створити
прийнятні умови для ведення бізнесу, стимулювання конкуренції,
залучення інвестицій, підвищення мобільності трудових ресурсів,
розвиток співробітництва держави та бізнесу.
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УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНИХ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЦІН
Демидова Л.В.
ІV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Існує два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення
індивідуальних цін або єдиних цін. Перший формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем та продавцем.
Другий характеризується тим, що покупці купують товар за однаковою ціною. Втілення єдиних цін для всіх покупців пов’язане найчастіше з особливостями ринку конкретного товару або з технічними труднощами чи значними витратами при диференціації цін.
Єдині ціни важливі там, де підприємець пропонує ринку стандартний продукт серійного виробництва. В такій ситуації важливо, щоб
масовий споживач знав ціну, порівнював її з ціною конкуруючих
товарів і без проблем приймав рішення про покупку.
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Мета всіх методик ціноутворення — звузити діапазон цін, у межах якого буде обрана остаточна ціна товару. Однак перед призначенням остаточної ціни фірма повинна розглянути низку додаткових умов.
1) Психологія ціносприйняття. Продавець повинен враховувати
не тільки економічні, а й психологічні чинники ціни. Багато споживачів дивляться на ціну як на показник якості. Багатьом фірмам
вдається збільшувати збут своєї продукції підвищенням ціни на
свої товари, і ці товари будуть вважатися престижними. Метод
встановлення ціни з урахуванням престижності товару виявляється
особливо ефективним, наприклад, стосовно парфумів або дорогих
автомобілів, які можуть коштувати в 10 разів дешевше, але люди
платять за них у 10 разів дорожче, оскільки вважають, що така ціна
передбачає щось особливе. Існує ще неписаний закон, якого дотримуються майже всі продавці: ціна обов’язково повинна виражатися
непарним числом. Наприклад, замість ціни $200 встановлюють
ціну $ 199, і тоді для багатьох споживачів цей товар буде коштувати
$100 і більше, а не $200 і більше. 2) Політика цін фірми. Передбачувану ціну потрібно перевірити на відповідність установкам політики цін, яку практикують. Безліч фірм виробили установки щодо
свого бажаного цінового образу, надання знижок з ціни і вживання
відповідних заходів у відповідь на цінову діяльність конкурентів.
3) Вплив ціни на інших учасників ринкової діяльності. Крім усього
іншого, необхідно враховувати реакцію на передбачувану ціну з боку інших учасників ринкової діяльності. Як поставляться до цієї
ціни дистриб’ютори та дилери? Як відреагують на неї конкуренти?
Чи не підвищать свої ціни постачальники? Чи не втрутяться державні органи, щоб перешкодити торгівлі за цією ціною? І нарешті,
необхідно знати закони країни, що стосуються встановлення цін,
і бути упевненим в «обороноздатності» своєї політики ціноутворення.
4) Ціноутворення в межах товарної номенклатури. Фірма прагне
розробити систему цін, яка забезпечувала б одержання максимального прибутку щодо номенклатури загалом. 5) Встановлення цін за
географічним принципом. Передбачає прийняття рішення про встановлення фірмою різних цін для споживачів у різних країнах.
6) Встановлення цін зі знижками і заліками. Як винагороду споживачів за певні дії багато фірм готові змінювати свої початкові ціни.
Таким чином, фірми підходять до питання ціноутворення поJрізному. Незалежно від того, яким чином формуються ціни на продукцію, до уваги беруться деякі загальноекономічні критерії, які
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визначають відхилення від рівня цін вверх чи вниз від споживчої
вартості товару.
Література
1. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової
економіки : монографія. — Тернопіль : Економічна думка, 2007. — 524 с.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Євась Т.В.
старший викладач Вінницького соціальноекономічного інституту,
к.тел. (050) 9167522

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств
раціонального використання всіх ресурсів, і в першу чергу —
фінансових. З цією метою, для ефективного управління фінансами
необхідною стає розробка ієрархічної системи оперативних фінансових планів (бюджетів) та контроль за їх виконанням як складової
економічного механізму управління підприємством.
Бюджет — це фінансовий план, що охоплює всі сторони діяльності підприємства та дозволяє порівняти понесені витрати і отримані результати на майбутній період (як правило, рік) у цілому та із
розбивкою на окремі підперіоди (півріччя, квартал, місяць). Отже,
бюджет — це основа фінансового планування на підприємстві.
Бюджетування — це процес складання фінансових планів і кошторисів та управлінська технологія, призначена для вироблення
і підвищення фінансової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.
Безпосередньо бюджетування включає технологію планування,
обліку, контролю і аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отримуваних результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг,
адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупки,
продаж та контроль якості.
Бюджетування як процес організації управління фінансовою
діяльністю базується на розробці бюджетів різного рівня та напрямків
діяльності, організації контролю за їх виконанням, аналізу відхилень
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від бюджетних показників та внесення відповідних коригувань з метою досягнення намічених результатів. Воно покликане пов’язувати
оперативні цілі структурних одиниць зі стратегічною метою всього
підприємства за допомогою мотивації керівників на виконання
бюджетів їх підрозділів [3].
Метою бюджетування є підвищення ефективності функціонування підприємства через посилення функцій планування і контролю. Завдання бюджетування — полягає в обґрунтуванні та розширенні річного плану господарської діяльності підприємства з метою
усунення непередбачуваних змін, які виникають в процесі його
діяльності, визначенні координації дій між окремими його ланками
для уникнення прийняття неузгоджених рішень, підвищенні ефективності управлінського контролю щодо виключення неефективних чинників, а також оцінки вкладеної праці, дій та прийнятих
рішень керівництвом підприємства [1].
Впровадження системи бюджетів у підрозділах підприємства
дозволяє оцінити якість управлінських рішень і забезпечує керуючу підсистему оперативною інформацією про стан справ керованої
системи. Причому ця інформація надходить у вигляді фінансових
результатів, є своєчасною і чітко вказує на доцільність вкладень коштів у розвиток тієї чи іншої діяльності. Інакше кажучи, бюджетування
виступає інструментом вимірювання результатів менеджменту.
Таким чином, одним з найбільш ефективних методів управління
грошовими потоками, складовою економічного механізму управління, орієнтованим на досягнення кінцевих цілей діяльності підприємства та його підрозділів, є бюджетування.
Література
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ
АПК В УКРАЇНІ
Єрошина Т.В.
к.геогр.н., доцент, Житомирський економікогуманітарний інститут

Україна має сприятливі природноJекологічні та соціальноJекономічні умови для виробництва екологічно чистої продукції АПК,
а також вигідне економікоJгеографічне положення для розвитку
експортної діяльності у цій сфері. Попри сприятливі умови для розвитку екологічно чистого виробництва продовольчої продукції
в Україні є низка негативних факторів, що стримують експорт цієї
продукції. Серед основних слід зазначити: низька конкурентоспроможність вітчизняної екологічно чистої продукції; недостатня державна підтримка цього виробництва; складний фінансовий стан
більшості підприємств з виробництва цієї продукції, що ускладнює
інвестування експортоорієнтованих проектів за рахунок внутрішніх ресурсів; посилення міжнародної конкуренції в цьому сегменті
ринку; недосконала система сертифікації та контролю за якістю
екологічно чистої продукції; недостатня інформаційна забезпеченість вітчизняних виробників з питань кон’юнктури світового
ринку екологічно чистої продукції. В Україні переважає сировинна
спрямованість експорту, недостатньо диверсифікована його товарна структура. Міжнародний рейтинг України є досить низьким, що
обмежує можливості використання іноземних кредитів та інвестицій для розвитку вітчизняного виробництва та експорту екологічно
чистої продукції.
Активізація експортної діяльності пов’язана з комплексом суспільноJгеографічних, структурних, регіональних, територіальних
напрямів вдосконалення виробництва екологічно чистої продукції
АПК. Тут велике значення має вибір території зі сприятливими ґрунтовоJкліматичними та екологічними умовами, де з мінімальними
затратами можна було б вирощувати цю продукцію в значних об’ємах. Важливим є врахування переваг розміщення виробництва
(транспортне забезпечення, наявність центрів споживання), вдосконалення його структури — від вирощування сільськогосподарської сировини до її реалізації, в тому числі експорту. Тобто, всі ланки
екологічно чистого аграрного виробництва мають бути пропорційно
розвиненими, узгодженими між собою і відповідати міжнародним
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стандартам. Крім цього, на всіх його етапах мають застосовуватись
інноваційні технології. Велике значення має удосконалення спеціалізації виробництва, відповідність її природноJресурсному потенціалу і водночас кон’юнктурі світових ринків.
Основні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності
нерозривно пов’язані із стратегією виробництва екологічно чистої
продукції. Вона включає комплекс взаємопов’язаних організаційноJгосподарських, фінансовоJекономічних та нормативноJправових заходів і завдань.
Експортна діяльність має бути стратегічним напрямом розвитку АПК, оскільки це дасть можливість збільшити грошові надходження до бюджету, розвивати сільську місцевість, створити робочі
місця, підвищити доходи виробників сільськогосподарської продукції. З іншого боку, це сприятиме активному впровадженню
раціонального землекористування, підвищенню родючості ґрунтів,
охороні природного середовища, покращенню здоров’я населення,
завдяки зменшенню споживання продукції, що не містить хімічні
барвників, консервантів, стабілізаторів, генноJмодифікованих організмів тощо.
Література
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ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
ІНДУСТРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Жилка А.М.
4 курс, група МК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Столбова М.А., асистент

Рівень розвитку АПК має сильний вплив на народний добробут
як через забезпечення якісними продуктами харчування населення,
так і шляхом формування доходів і, відповідно, попиту на ринку.
Важливим напрямом забезпечення розвитку АПК регіону та підвищення його конкурентоспроможності є технічне і технологічне переоснащення всіх галузей АПК шляхом впровадження інноваційних
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та інформаційних технологій у виробництво. Економічна ефективність автоматизації вимірюється ступенем зменшення сукупної
праці, затрачуваної на виробництво одиниці продукції. Розумне
впровадження подібних методів скорочує терміни підвищення
ефективності управління, дозволяє знизити позавиробничі витрати, а також вивести на абсолютно новий якісний рівень планування як економічної, так і загальної діяльності сільськогосподарського підприємства. Окрім вище перерахованого, впровадження ІТ та
автоматизація процесу управлення аграрним виробництвом дозволяє прогнозувати ситуації на ринку; проводити моделювання реальних агротехнологічних ситуацій, а також оперативний аналіз;
обґрунтовувати прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності різного роду.
Науку, яка досліджує інформаційну та господарську діяльність
людини, що передбачає широке використання електронних (інформаційноJкомунікаційних) технологій, називають інформаційною
економікою.
СервісноAгуманітарний сектор — це сукупність галузей, підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення яких у системі
національно господарства полягає у виробництві, реалізації послуг
та духовних благ для членів суспільства.
ІнформаційноAтехнологічний — це сукупність галузей виробництва, в яких створюється принципово нова інформація (для конкретно заданого періоду), а також принципово нові інформаційні та
телекомунікаційні технології.
Аналіз зібраних компанією IDC даних про економічну роль
ІТJіндустрії дозволяє визначити величину його впливу на економіку.
З ростом цього сектора пов’язані прямі переваги для працівників,
держави та економіки в усьому світі. ІТJіндустрія є двигуном глобального економічного росту і надає ряд ключових переваг:
1. Сьогодні ІТJіндустрія безпосередньо забезпечує роботою 9 млн.
високооплачуваних кваліфікованих співробітників у більш ніж 4 тис.
компаній в усьому світі. Крім того, цей сектор економіки створює
зайнятість ще для 21 млн. ІТJспеціалістів у найрізноманітніших сферах діяльності — від консалтинга до вантажних автоперевезень. Число робочих місць в ІТJіндустрії в цілому за період з 1996 по 2002 рік
виросло на 40%, а в галузі програмного забезпечення — на 76%.
2. ІТJіндустрія приносить до бюджетів своїх країн понад
700 млрд. дол. податкових надходжень на рік. Ці податкові доходи
від діяльності, пов’язаної з інформаційними технологіями, виросли
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за 1996—2002 роки на 37% і допомагають фінансувати життєво важливі державні служби і надавати державні пільги, у тому числі забезпечують суспільну безпеку, роботу шкіл і транспортної системи.
Таким чином, можна зробити висновок, що ріст ІТJіндустрії вигідний для держави і суспільства в цілому.
3. Внесок ІТJіндустрії у світову економіку складає майже
1 трлн дол. на рік, у тому числі 330 млрд. дол. надходять від галузі
виробництва комп’ютерного обладнання, 180 млрд. дол. — від галузі «тиражного» програмного забезпечення і ще 420 млрд. дол. —
від галузі ІТJпослуг.
Таким чином, у сфері телекомунікацій України склалися наступні основні тенденції:
1) зростання числа споживачів у сегменті послуг широкосмугового доступу до Інтернет, що обумовлено підвищенням активності
операторів і впровадженням нових телекомунікаційних технологій;
2) збільшення доходів операторів мобільного зв’язку, що обумовлено, перш за все, зростанням обсягів надання послуг широкосмугового доступу до Інтернет, а також наданням додаткових
сервісів;
3) скорочення доходів від надання послуг фіксованого міжміського і міжнародного зв’язку з причини розвитку конкуренції
з боку мобільного зв’язку і ринку ІнтернетJтелекомунікацій;
4) розширення абонентської бази шляхом просування різноманітних пакетів послуг і тарифних планів.
Основними стратегічними цілями розвитку інформаційної економіки України є: впровадження інформаційноJтелекомунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери життєдіяльності суспільства і держави; державна підтримка нових «електронних» секторів (торгівля,
надання фінансових і банківських послуг); створення електронних
інформаційних ресурсів, які повинні використовуватися в інформаційному обміні; використання ІКТ для удосконалення державного управління, відносин між державою і громадянами, встановлення електронних форм взаємодії між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними
особами; впровадження механізмів надання органами державної
влади і органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним
особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет.
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БРЕНДИНГ: МОДЕЛІ ПОБУДОВИ БРЕНДУ
Журавель В.І.
ІІІ курс, група МК31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Кожний продукт або послуга викликає у споживачів певні
емоції та асоціації. Для того щоб у споживачів викликати ці емоції,
необхідно формувати чітку комунікацію з споживачем, тобто створювати образ бренду. Брендинг (branding) — це процес створення та
розвитку бренду, інструмент просування товару на ринок [1, 2]. Все
це відбувається за допомогою різних заходів для створення потрібного іміджу. Необхідно розрізняти поняття «торгівельна марка»
та «бренд»: торгівельна марка — це знак, за яким товари та послуги
відрізняють від інших товарів. Бренд в свою чергу більш емоційний
критерій, ім’я, що впливає на поведінку споживача.
Для створення бренду, відбувається декілька етапів: створення
концепції нового продукту чи послуги. також, визначається цільова аудиторія майбутнього продукту (послуги); вивчення запитів та
цінностей, сформованих у споживачів, а також ступінь задоволення цих потреб потенційними конкурентами; створення концепції
бренду (основи для розвитку бренду): на цьому етапі проводиться
розробка ключових ідей та відмінностей майбутнього бренда; комплексна ідентифікація бренду (комунікативна ідентифікація, візуальна складова бренда, динамічна ідентифікація бренда); створення
документації бренда (книга бренда (brandbook), книга дизайнера
бренда); розробка стратегії виведення бренду на ринок.
На разі в сучасній науковій літературі описано декілька моделей побудови бренду. Перша модель — це колесо бренду (методика
Thompson Total Branding «ТТВ»). Вона дозволяє детально описати
й систематизувати процес взаємодії бренду та споживача. Сутність
даної моделі полягає в тому, що бренд розглядається як набір з п’яти
оболонок, укладених одна в одну: сутність — ядро бренду, центральна ідея; індивідуальність; переваги; атрибути. Ядром бренду
є продукт — те, що він собою являє. Наступний прошарок, що вміщує попередній елемент позиціонування — те, для чого цей продукт призначений і чим він відрізняється від інших марок, наступний чинник це цільова аудиторія — потенційні споживачі на яких
спрямовані комунікації, останній чинник індивідуальність бренду.
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У межах другої моделі (Brand Name Development Services) основний акцент зроблено на етапності створення бренду. В основу
побудови покладено ринкове позиціонування, наступним етапом є
розробка стратегії бренду, після чого розробляють креативну ідею
та перевіряють чистоту майбутнього бренду. Завершальним етапом
є лінгвістичне тестування та тестування під час маркетингових
досліджень із використанням якісних та кількісних методик. На цій
підставі формується сутність бренду, пов’язана з такими елементами, як визначення бренду, корисність бренду, цінність. Отже, під час
розробки бренду обов’язково слід врахувати життєвий цикл ринку,
життєвий цикл товару, життєвий цикл бренду (створення ідеї, вибір
назви, лінгвістичний характер).
Третя модель — це Unilever Brand Key (UBK). В основі створення бренду лежить визначення та фокусування на цільовій аудиторії
та аналіз конкурентного середовища. Наступний етап полягає у визначені притаманних споживачам домінантних мотивів, які можна
використати для побудови бренду. Перевагою моделі є те, що вона
прив’язана до мотивів цільових споживачів та конкурентного середовища [4].
Література
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ТОВАРНІ БІРЖІ: ВИДИ ДОГОВОРІВ
Журба О.
ІV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Товарна біржа не
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вдається до комерційного посередництва і не має на меті одержання прибутку [1; с. 123].
Товарні біржі мають такі переваги: контрагенти, добровільно
вибирають один одного; ціни формуються під впливом попиту і пропозиції; торги проводяться за єдиними, встановленими біржею, правилами; типова форма контрактів спрощує до мінімуму проведення торгів.
На товарних біржах здійснюються два основних види договорів: на реальний товар (spot) і строкові договори (futures).
Договори «спот» мають місце, коли продаєтьсяJкупується реально існуючий товар. Продавець заздалегідь завіз товар на склад біржі
і отримав на це свідоцтво, яке потім, при здійсненні угоди купівліJпродажу, передається покупцю для оплати. Договори на реальний
товар можуть бути з негайним постачанням і з відстрочкою його
постачання. Договори з відстрочкою постачання (товар обов’язково буде доставлений в майбутньому) називаються форвардними договорами. Об’єктом такого договору може бути, наприклад, урожай
майбутнього періоду [2; с. 95].
Строкові (ф’ючерсні) договори мають об’єктом не реальний
товар, а стандартні ф’ючерсні контракти, в яких уніфіковано якість
і кількість товару, умови його постачання, платежу, упаковка і маркіровка. Ф’ючерсний контракт (ф’ючерс) — договір між продавцем
і покупцем про купівлюJпродаж товару в майбутньому за узгодженою сьогодні ціною. Система гарантій, яка існує на ф’ючерсному
ринку, забезпечує виконання зобов’язань. Оскільки метою учасників
ф’ючерсної торгівлі є, як правило, не придбання товарів, а гра на
різниці цін, то зобов’язання за ф’ючерсним контрактом виконується шляхом оплати або отримання різниці в ціні. Ф’ючерсний контракт не зв’язаний з конкретним продавцем або покупцем і може багато разів передаватися із рук в руки (третьому, четвертому і т. д.
покупцеві).
Особливим видом ф’ючерсного договору є опціон з премією,
тобто договір з обмеженим, порівняно зі звичайним ф’ючерсним
договором, ризиком. Опціон є договірне зобов’язання купити або
продати певний вид ф’ючерсного контракту за завчасно установленою ціною в межах узгодженого періоду. Сучасні ф’ючерсні договори здійснюються з метою спекуляції або страхування від цінових
ризиків (хеджування). Спекулятивні операції — це гра на підвищенні або на пониженні ціни контракту. Хеджування є страхування
від цінових ризиків з метою уникнення втрат від зміни цін [3; с. 68].
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ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ
Завоєнко Владислава Артемівна,
студентка групи МК11/15
Науковий керівник: Дубас А.О.

У світогосподарському розвитку останніх десятиріч домінуючу
позицію займає економіка, заснована на принципах вільного підприємництва, конкуренції та зовнішньоекономічної відкритості.
Однією з передумов оптимального поєднання факторів виробництва для досягнення бажаних економічних і соціальних результатів
є їхнє вільне переміщення через кордони, міждержавний перелив
у формі експорту та імпорту капіталу. Відповідно формується багаторівнева система відносин між країнами, виникають нові економічні проблеми, що потребують управління цими процесами.
В умовах глобалізаційних процесів актуалізується процес міжнародного обміну людським капіталом. Міжнародна міграція робочої
сили спричиняє як позитивні, так і негативні наслідки, формуючи,
а то і нагромаджуючи таким чином негаразди як в окремо взятих
країнах, так і на світовому ринку праці в цілому. Такі тенденції ведуть
до того, що конкурентоспроможність країн визначатиметься, перш за
все, рівнем людського розвитку. Адже людський капітал є ключовою
ланкою у підвищенні конкурентоздатності національної економіки.
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як
державаJекспортер робочої сили, хоча відмічається тенденція до
зростання кількості іноземних громадян, які працюють в Україні.
Статистичні дані свідчать, що кількість останніх приблизно в 10 разів менша, ніж кількість українців, які працюють за кордоном. При
цьому йдеться лише про офіційну статистику, яка не враховує нелегальних мігрантів та біженців. За експертними оцінками, щорічно
за кордоном працює від 3 до 5 млн. громадян України, переважна
більшість з яких працевлаштовуються на території інших держав
нелегально.
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Всезростаючі обсяги еміграції з України викликані:
— високим рівнем безробіття в країні, у тому числі прихованого;
— різницею в умовах життя і рівні заробітної плати в Україні та
країнах Заходу;
— економічною та політичною нестабільністю в країні та невизначеністю шляхів виходу з неї;
— відсутністю безпеки громадян тощо.
Серед країн, в які спрямовані потоки трудової міграції з України — Росія, Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а останнім часом —
і Німеччина, Португалія, Іспанія та інші розвинені країни Західної
Європи. Потік трудової міграції у цьому напрямку обумовлений,
перш за все, близькістю кордонів та певною лояльністю місцевих
законів до працівниківJемігрантів. Введення візових режимів в окремих країнах (зокрема — Росія, Чехія тощо), де переважно працювали робітники з України, сприяє розширенню географії міграції
робочої сили. Все більше українців емігрує для роботи у США, Канаду, країни Близького Сходу тощо.
Міграція робочої сили для України на даний час має переважно негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані
спеціалісти, але лише невеликий відсоток їх має гарантовану роботу і відповідні соціальні та трудові гарантії. Виїжджають за кордон
у пошуках роботи молоді люди без певного рівня кваліфікації, які
згодні на будьJяку роботу і низьку платню без усяких гарантій.
Згубним для економіки країни, для формування її науковоJтехнічного потенціалу є виїзд за кордон науковоJтехнічних кадрів та
підготовлених на сучасному рівні молодих спеціалістів. Це може
негативно вплинути на темпи відновлення економіки України.
З метою зменшення еміграції робочої сили з України (особливо нелегальної) необхідне провадження системи заходів, які повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. До числа перших
належать заходи макроекономічної стабілізації та оздоровлення
економіки — створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані
форми виїзду працівників за кордон та можливість їх вільного повернення зJза кордону, ввезення валюти, а також гарантії нашим
співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном.

50

в сучасних умовах

Секція 1

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКІВ
З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
Зеленська Анастасія Миколаївна,
грипу ОА51, спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта», к. тел. (097)6868634.
Науковий керівник: Писанка Н.С., старший викладач

В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим
чинником, що позитивно впливає на стабілізацію фінансового стану підприємства, є дотримання та вдосконалення системи розрахунковоJплатіжної дисципліни [2].
Саме за допомогою методів бухгалтерського обліку, відображається заборгованість та розрахунки покупців або замовників за
надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).
Покупців та замовників, що в процесі господарської та іншої
діяльності взаємодіють з підприємством необхідно розділити на дві
категорії:
1) юридичні особи;
2) фізичні особи.
Розрахунки з покупцями, представниками першої категорії,
здійснюються, як правило, на договірній основі й у безготівковій
формі. Крім цього, необхідно виділити два види торгівлі. Це оптова і роздрібна. Отож, покупцям, представникам першої категорії,
реалізація товарів, як правило, здійснюється через оптову торгівлю.
Що стосується фізичних осіб, то їм реалізація товарів здійснюється за готівку, через роздрібну торгову мережу і без укладання індивідуальних договорів. Але тут, як і у вище перелічених випадках,
необхідно зробити застереження: як правило. Оскільки всі зроблені
нами вище ствердження мають виключення.
Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та замовниками відображається на рахунку обліку 36 «Розрахунки з покупцями
та замовниками». На даному рахунку ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену
продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має три субрахунки:
1) 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;
2) 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».
3) 363 «Розрахунки з учасниками ПФГ».
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За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» показується продажна вартість реалізованої продукції, яка
включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори
(обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету
й позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахунка — заборгованість покупців і замовників за одержану
продукцію [3].
Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником і кожним пред’явленим
до оплати рахунком.
Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин за товарними операціями слугують первинні документи з обліку розрахунків з покупцями та замовниками. Порядок
та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються в господарських договорах, а для обліку експертних угод —
у договорі поставки.
Актуальність розрахунків підприємства з покупцями та замовниками виникла через необхідність проведення вчасного та ефективного контролю за витрачанням фінансовоJматеріальних ресурсів
підприємства, моніторингу заборгованості суб’єкта господарювання та планування його діяльності в площині взаємодії з суб’єктами
ринкових відносин при досягненні поставлених цілей та стратегій,
внаслідок прийняття нормативних документів до умов функціонування ринкової економіки.
Література
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
2. Крупка Я. Д. Фінансовий облік [текст]: підручник / Я.Д. Крупка,
3.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк. — 2Jге вид., доп. і перероб. — К.: Кондор, 2013. — 551 с.
3. Серпенінова Ю.С. Бухгалтерський облік: загальна теорія [навч. посібник] / Ю.С. Серпенінова, С.М Гольцова, І.О. Макаренко — К.: Книга,
2015. — 336 с.
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СУТНІСТЬ БРЕНДМЕНЕДЖМЕНТУ
Зикова А.
ІІІ курс, група ЗМК31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

БрендJменеджмент — це творчість, яка заснована не тільки на
глибокому знанні ринку, але й на знанні основних правових питань
захисту інтелектуальної власності фірми, психології людини, географічних особливостей тощо. Його результатом є бренд як сукупність матеріальних і нематеріальних категорій, які формують у споживача позитивний імідж товару, послуги або фірми та викликають
бажання отримати товар з відповідним маркуванням, зробивши
вибір серед різноманітності інших пропозицій.
Бренд, на відміну від звичайного товару, впливає на споживача
з трьох сторін. З першої — функціональної — бренд надає максимум корисної інформації та гарантує стабільну суму споживчих
якостей. З другої сторони — емоційноJпсихологічної — створюються
стійкі, довгострокові позитивні відносини зі споживачем (лояльність). Третя сторона — культурна — база, основа існування бренду,
так як відбиває систему цінностей, традицій та норм, які поділяють
цільовий сегмент споживачів та компаніяJвиробник або продавець.
Сучасне розуміння бренду включає кілька аспектів: механізм
диференціації товарів; механізм сегментації ринку; образ у свідомості
споживачів (брендJімідж); засіб взаємодії (комунікації) зі споживачем; засіб індивідуалізації товарів компанії; система підтримки
ідентичності; правовий інструмент; частина корпоративної культури
компанії; концепція капіталу бренду; елемент ринку, що постійно
розвивається у часі та просторі.
Можна виокремити такі етапи брендJменеджменту:
1. Створення візуальноJсловесного вираження: фірмова назва;
товарний знак; фірмовий стиль; слоган.
2. Використання у діяльності: ділових документах; рекламних
заходах; рекламних сувенірах.
3. Формування бренду: рамки бренду; програма просування бренду; аналіз результатів програми.
4. Бренд, що вже створений та розвивається: дослідження; діагностика; програма подальшого розвитку.
Процес розвитку бренду носить безперервний характер: навіть після того, як він починає самостійно працювати на ринку та
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приносити прибуток, необхідно здійснювати його оновлення, яке
викликане змінами ринкового середовища та споживацького сприйняття.
Література
1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. — М. : Изд. дом Гребенщикова, 2003. — 440 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. ЭкспрессJкурс. 2Jе изд. / пер.
с англ. под ред. С. Г. Божук. — СПб. : Питер, 2009. — 464 с.
4. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. — Спб. :
Наука, 2006. — 156 с.

ПЕРСПЕКТИВНА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
Зугравий О.В.
ІV курс, група ФНз 4.1, напрям підготовки «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (066) 0719789,
Науковий керівник: Євтух О.О., к.е.н., доцент

Перспективна платоспроможність підприємства є складним
динамічним поняттям, в якому поєднуються здатність у повному
обсязі та у визначений термін в майбутньому розраховуватися за
своїми зобов’язаннями за допомогою грошових коштів та інших
активів та спроможність здійснювати безперервну фінансовоJгосподарську діяльність. Характерними ознаками перспективної платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів
на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Перспективна платоспроможність тісно пов’язана з поняттям
банкрутства. Фінансовий стан підприємства з погляду перспективної
платоспроможності може бути досить змінним: незважаючи на те, що
підприємство на конкретну дату характеризується як платоспроможне, вже наступного дня ця ситуація може кардинально змінитися внаслідок настання строків розрахунку, з одного боку, і відсутності коштів. Отже, можна стверджувати, що перспективна платоспроможність
є характеристикою стабільності фінансового стану підприємства.
При виявленні факторів, які визначають перспективну платоспроможність підприємства, доцільно їх підрозділити за сферою виникнення на групи зовнішніх і внутрішніх факторів.
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Зовнішні фактори є незалежними від підприємства чи ступінь
їхнього впливу на ці фактори незначна. Підприємство змушене
пристосовуватися до даних факторів. Внутрішні фактори залежать
від організації діяльності самого підприємства. Фактори тісно взаємозалежні між собою, деякі з них можуть виступати одночасно як
внутрішні і як зовнішні.
Як відзначають деякі автори, сьогодні за ступенем несприятливого впливу на перспективну платоспроможність підприємств переважають зовнішні фактори. Вітчизняні підприємства функціонують
у зовсім інших, ніж у країнах з розвинутою економікою, умовах нестабільної економіки і політики, викликаної трансформаційною кризою. Тому різко зростає роль зовнішніх, макроекономічних факторів.
Що стосується методичних аспектів оцінки перспективної платоспроможності, то у світовій практиці існує декілька підходів до
оцінки рівня перспективної платоспроможності підприємства: метод
коефіцієнтів, який базується на визначенні коефіцієнтів перспективної платоспроможності і їх подальшому аналізі; методи дискримінантних показників перспективної платоспроможності — полягають у тому, щоб на базі низки коефіцієнтів оцінити синтетичним
чином фінансову ситуацію підприємства з точки зору його
життєздатності та безперервності господарської діяльності у короткостроковому періоді; метод дослідження грошових потоків.
Оскільки одним з методів оцінки перспективної платоспроможності є діагностика банкрутства, то моделювання перспективної
платоспроможності підприємств відбувається за допомогою зарубіжних і вітчизняних моделей заснованих на використанні фінансових
коефіцієнтів: оцінка фінансового стану за показниками У. Бівера,
оцінка ймовірності банкрутства на основі ZJрахунка Альтмана,
прогнозна модель Таффлера, модель Спрінгейта, модель Романа
Ліса для оцінки фінансового стану, узагальнена модель, розроблену
на основі універсальної дискримінантної функції, метод рейтингової оцінки фінансового стану та ін.
Усі існуючі методики нездатні зробити остаточні висновки стосовно того, чи буде досліджуване підприємство платоспроможне
в майбутньому, оскільки відображають тенденції за певний період
часу. З метою усунення цього недоліку ми пропонуємо здійснити
оцінку перспективної платоспроможності на основі прогнозної фінансової звітності.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕРА
Какулия И.М.,
І курс, группа ЗЭМ11/15, специальность «Менеджмент»
Институт экономики и менеджмента Университета «Украина»
Научный руководитель: Рудюк Л.В.,
доцент кафедры финансов и банковского дела

Профессия менеджера, на наш взгляд, — одна из самых востребованных на сегодняшний день, ведь она занимает лидирующие
позиции в рейтингах самых популярных и актуальных профессий
современности. Ни одно предприятние, начиная от самих малых,
заканчивая гигантскими транснациональными компаниями, не может обойтись без менеджера. По утверждению одного из основоположников современной науки об управлении Питера Друкера, основные 5 задач менеджера: 1) постановка целей: менеджер должен
трезво оценить сильные и слабые стороны компании, сформулировать реальные цели и определить способы их достижений; 2) организация работы: класификация и разделение работы, построение
организационной структуры для координации действий; 3) мотивация и общение: создание из множества людей команды единомышленников, построение отношений с людьми, их отношения
к работе и их взаимодействия, стимулирование и вознаграждение
персонала за хорошую работу; 4) измерение показателей: установление показателей и критериев эффективности выполнения отдельной работы и работы команды в целом, анализ эффективности
каждого работника и их оценка; 5) развитие подчиненных: содействие развитию и проффесиональному совершествованию работников, помощь в раскрытии их способностей, укреплении их личностных качеств и создании условий для саморазвития. Каждая из
этих задач менеджера требует особых качеств и квалификации. Менеджер должен управлять, координировать и контролировать, то
есть это управленец, который отвечает за эффективную работу определенного направления бизнеса или бизнесом в целом. Талант
менеджера определяется многими психологическими качествами,
которые являются профессионально важными. Многогранный характер управленческой деятельности накладывает своеобразный
отпечаток и на личностные характеристики менеджера. Психологические ресурсы менеджера включают в себя стиль делового поведения и способ мышления. Источником этого ресурса является сама
личность, ее способности, темперамент, характер, волевые качества,
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эмоции и мотивации. Таким образом, в структуре профессионально важных качеств менеджера можно выделить интеллектуальные,
организаторские, коммуникационные и мотивационноJволевые
качества. Современный менеджер должен обладать способностями
по управлению бизнесом, и владеть навыками принятия решений
в условиях неопределенности.
Профессия менеджера, безусловно, сложная, но она имеет очевидное преимущества. ВоJпервых, эта профессия очень интересна
своей творческой стороной. Если следовать принципам менеджмента, то погружаешься в корпоративную культуру, разделяешь командный дух, делаешь всё, чтобы твоя компания была лучшей. ВоJвторых,
эта профессия имеет межотраслевой характер, так как получившие
эту квалификацию выпускники могут работать во многих сферах
экономики, бизнеса, торговли, производства. ВJтретьих, это высокий уровень вознаграждения: чем выше поднимаешься по карьерной
лестнице в компании, тем больше получаешь. Стать топJменеджером — это мечта любого молодого человека. Диплом специалиста
делового администрирования даёт шанс реализовать эту мечту. ВJчетвёртых, менеджеры наделены властными полномочиями, что даёт
возможность не столько удовлетворять личные амбиции, сколько
получить возможность реализовать свои способности. При этом,
успех менеджера прежде всего зависит от умения управлять персоналом для достижения намеченой бизнесJцели. ВJпятых, это престижно: в современном обществе успех человека оценивается карьерными достижениями. Вместе с тем профессия менеджера имеет
и определенные недостатки, в частности, это ответственность.
Таким образом, проведя исследовательскую работу, можем
утверждать, именно профессия менеджера обеспечивает прибыльность и управляемость бизнеса, а уровень менеджмента оказывает
влияние на экономику страны в целом. Вследствие этого, высококвалифицированные управленцы смогут повлиять на развитие экономики любой страны.
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РЕАКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ФІНАНСОВУ КРИЗУ
Калакура Б.О.
ІІ курс магістратури, спеціальність «Бізнесадміністрування»,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
тел. 0974871678
Науковий керівник: Булкот О. В., к.е.н., асистент

В умовах затяжної кризи, в якій опинилася Україна, актуальною проблемою економічної науки і практики господарювання
став пошук ефективних шляхів і методів виходу підприємств із кризової ситуації, насамперед фінансової. Мета пропонованої розвідки
полягає в тому, щоб на основі загальної теорії антикризового управління та наукових досліджень провідних вітчизняних і західних
економістів з’ясувати сутність і прояви фінансової кризи, види реакції на неї з боку підприємств, обґрунтування наукових засад стратегії і тактики подолання причин, що призвели до кризової ситуації, застосування методів антикризового менеджменту.
Сучасна наука трактує кризу як нестандартну ситуацію, що виникає внаслідок впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та призводить до негативних наслідків. Найбільш болісно позначаються кризові явища на діяльності підприємств, які складають базову основу
і є ключовою ланкою в ланцюгу економіки держави. Вони призводять до погіршення фінансових результатів діяльності підприємства, до ослаблення їх конкурентних позицій на ринку, що загрожує банкрутством. Нестандартність ситуації диктує необхідність
адекватної реакції і перехід до системи антикризового управління,
спрямованого на розробку та реалізацію комплексної програми
ліквідації небажаних для бізнесу кризових явищ, фінансового оздоровлення, відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості шляхом використання, насамперед, власних людських і матеріальноJфінансових ресурсів. Кінцевою метою антикризового
управління є відновлення стабільного розвитку підприємства, забезпечення йому належного місця на ринку товарів і послуг.
Досвід опрацювання антикризових програм вказує на необхідність враховувати два можливі види реакції підприємств на фінансову кризу: а) захисна реакція, яка передбачає різке обмеження витрат,
закриття окремих підрозділів, частковий розпродаж майна і обладнання, раціональне використання і деяке звільнення персоналу,
скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та обсягів реалізації продукції; б) наступальна реакція,
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спрямована на активні дії: модернізація обладнання, освоєння нових
засобів праці, запровадження нових технологій, ефективного маркетингу, пошук нових ринків збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління.
Як засвідчує практика, хворобу краще попередити, ніж лікувати. Ось чому антикризовий менеджмент має носити прогностичний характер. тобто передбачати: своєчасне діагностування можливого передкризового стану підприємства і вжиття необхідних
заходів щодо прогнозування кризових явищ; усунення неплатоспроможності, формування фінансової стійкості підприємства, мінімізація наслідків фінансової кризи; запобігання зниженню інвестиційної привабливості, скорочення власних коштів для фінансування
виробничоJгосподарської діяльності, оптимізація запозичень, які
можуть призвести до фінансових труднощів; моніторинг і постійний аналіз кадрової і соціальної політики підприємства, вжиття заходів щодо зменшення плинності кадрів та формування стабільності персоналу.
Отже, якісна антикризова програма — це спеціальним чином
підготовлений внутрішній документ, у якому на основі системного
підходу викладається перелік конкретних заходів організаційного,
виробничого, маркетингового, фінансового, кадрового і соціального характеру, здійснення яких покликане забезпечити досягнення
поставленої мети — виведенню підприємства з кризового стану.
Вибір правильної та найефективнішої стратегії антикризового управління, дотримання всіх правил та етапів виходу з кризи гарантує
довгостроковий успіх підприємства.

МАРКЕТИНГОВА ОРІЄНТАЦІЯ
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Калакура Я. О., VII курс, групи ЗМК-71,
спеціальність «Маркетинг»
Суровцев Р. О., VI курс, групи ТХ-61,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю.,
к. т. н., завідувач кафедри маркетингу

Заклади ресторанного господарства надають споживачам послуги харчування, дозвілля тощо.
Маркетинг послуг — це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку.
59

Секція 1

Економічні перспективи України

Підприємство харчування, надаючи послуги харчування, повинне
передбачати прибуток для себе і при цьому чітко розмежувати поняття маркетингу і комерційної діяльності. Комерційна діяльність
полягає у використанні всіх сил і коштів для активізації продаж.
Маркетинг — це взаємопов’язаний процес виробництва і реалізації
послуг відповідно до споживчого попиту. Маркетинг закладів ресторанного господарства (ЗРГ) дуже динамічний, бо змінюються попит
споживачів, вимоги до харчової продукції. Процес євроінтеграції
України, як чинник соціально — економічного розвитку держави,
суттєво впливає на всі види діяльності виробничої сфери та торгівлі, у тому числі й харчову промисловість та ресторанний бізнес.
Технології виробництва повинні бути інвестиційно привабливими
та конкурентоспроможними, відповідати українським та європейським стандартам.
Маркетинг закладів ресторанного господарства включає погляд у майбутнє, всі рішення приймаються у погодженні дій всередині підприємства з умовами зовнішнього середовища. Маркетинг
є діяльністю передбачення, включає прогнозування або формування правильного погляду на те, що в більшій мірі може знадобитися
споживачу. Маркетинг дозволяється ідентифікувати і впроваджувати засоби збільшення прибутку, тобто він є економічною категорією. Мета підприємства харчування повинна реалізовуватись за
рахунок якісного задоволення потреб споживачів у досить тривалому проміжку часу.
Маркетингова орієнтація ґрунтується на реальному аналізі побажань і потреб ринку. Теперішній ринок вимагає розширення
асортименту корисних для здоров’я продуктів. Актуальність такої
стратегії в галузі харчування зумовлена об’єктивними причинами:
погіршенням екологічних умов життя, зміною якості споживної їжі,
що призводить до сталого дефіциту нутрієнтів, які надходять з нею.
Рішення проблеми вимагає створення та активного впровадження у сучасну структуру харчування фізіологічно функціональних продуктів, які за своїм складом заповнюють дефіцит харчових
речовин та здатні ефективно захистити організм від негативного
біологічного та техногенного впливу оточуючого середовища.
У закладах ресторанного господарства основним маркетинговим завданням буде розроблення загального підходу, який міг би
найкращим чином задовольнити максимальну кількість споживачів. Це може бути виробництво і збут нового товару (інноваційні
цілі). Життєвий цикл продукції ресторанного господарства можна
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поділити на три стадії: перед виробничу (науково — дослідницьку),
виробництво, споживання.
Науково — дослідницька робота спрямована на створення
інновацій, у закладах ресторанного господарства складається план
дій щодо оновлення продукції і послуг. На цьому етапі аналізується
маркетингова діяльність закладів ресторанного господарства, вивчається попит на його продукцію і можливий попит на нові види
продукції, виявляються чинники, що впливають на формування
попиту споживачів, встановлюються можливі ринки збуту. При розробці нових видів продукції повинні бути забезпечені основні інтереси споживачів: безпека, для життя і здоров’я, екологічність,
відповідність цільовому призначенню. Інноваційні зміни прямо
впливають на фактори його виробництва.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАЙММЕНЕДЖМЕНТОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Каражова А.І.
ІV курс, група МО41, спеціальність «Менеджменту організації»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л.М., к.е.н., доцент

Всебічне ефективне управління ресурсами, що задіяні в процесі діяльності підприємства, за сучасних умов є важливою складовою менеджменту. Сучасний стан економіки в країні є достатньо
невизначеним, та постійно змінюється, підприємства які існують
на ринку повинні швидко та мобільно змінювати свою політику та
підстроюватися під сучасний стан. Для цього постійно необхідний
час, а саме для вирішення цих проблем та задач, яких ставить перед
собою організація використовують таймJменеджмент, як основний
принцип регулювання.
Актуальність проблематики управління часом на всіх рівнях
менеджменту полягає у тому, що таймJменеджмент є однією з найбільш вигідних інвестицій, це дуже перспективний ресурс пожвавлення людської праці, а отже й усього соціальноJекономічного
процесу у системі будьJякого рівня. ТаймJменеджмент включає
в себе всю сукупність технологій планування роботи співробітника
організації, які застосовуються співробітником самостійно для підвищення ефективності використання робочого часу та підвищення
підконтрольності зростаючого обсягу завдань. В ситуації, коли персонал не встигає зробити той обсяг роботи, який необхідно, в цьому
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випадку використовують «таймJменеджмент», адже лише за допомогою його методів, можна досягти тих, чи інших результатів.
Час є най обмеженішим скарбом, адже за даними дослідження
міжнародної консультаційної компанії «Chipin&Partner», 78 днів на
рік людина витрачає даремно. А при опитуванні менеджерів, тільки
один зі ста вважає, що йому достатньо часу. Тому постає питання
вдосконалення та систематизації таймJменеджменту в організації,
адже все починається саме з керівника та головного менеджера.
ТаймJменеджмент бере свій початок з корпоративної культури підприємства, наскільки злагоджено воно працює, та розподіляє обов’язки між працівниками. Тому необхідно зазначити, що одним із головних моментів у таймJменеджменті постають командні відносини
та внутрішній дух організації. Якщо працівники однієї організації
мають одну ціль на підприємстві, то їх робота буде направлена в одне коло, а саме всі співробітники будуть ділити між собою обов’язки та досягати ціль більш оперативно та якісно.
Поряд з метою організації, яка направлена на вдосконалення
продукції, або отримання прибутку, повинні стояти цілі пов’язані
з раціональним використанням часу, адже необхідно встановлювати
якісь часові рамки для досягнення інших цілей, які існують в організації. Та організація, яка має свій стратегічний план на майбутнє,
не повинна нехтувати навіть секундами, адже в таймJменеджменті
вони є досить дорогими.
Існує багато методів по управлінню часом на підприємстві, та
найголовніший — раціонального використання робочого часу. Наприклад, принцип Парето говорить про те, що лише невелика частина наших дій, а саме 20 зі 100 робить результат. Все це він доказував тим, що: 20% найменувань товарів дають 80% прибутку; 20%
людей, володіють 80% всіх грошей в світі; 20% покупців приносять
80% прибутку; 20% співробітників компанії приносять 80% користі.
Можна сказати, що принцип Парето в цілому є спостереженням
(не законом), він показує що більшість речей у житті не розподілені
рівномірно.
Систематизація та організація часу на підприємстві — одне з важливіших завдань керівництва, адже від цього залежить його конкурентоспроможність, мобільність, адаптація до різноманітних зовнішніх факторів. Тому слід звернути увагу на те, що час, як будьJяка
інша форма багатства, вимагає обліку, вивчення та контролю за його
розподілом і використанням. Першим кроком на цьому шляху є таймJ
менеджмент, здійснюваний декількома методами: застосуванням
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принципів використання часу і нормування та обліку діяльності
персоналу. Вибір методу і принципу повинен проводитися в залежності від поставлених завдань, необхідної точності і можливостей.

ВНУТРІШНИЙ АУДИТ, ЯК ЧАСТИНА
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Кардаш К.Г.,
студентка 5 курсу, спеціальність «Облік і аудит»,
Рівненський інститут
Гнатюк А.А.,
к.е.н., завідувач кафедри, Рівненський інститут

Внутрішній аудит — це невід’ємна частина загальної системи
управління, створюється на середніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції, залежно від мети і завдань.
Завдання внутрішньої аудиторської служби полягає в допомозі
працівникам ефективно виконувати свої посадові обов’язки. Відділ
внутрішнього аудиту має бути складовою частиною підприємства
і функціонувати в рамках політики, визначеної керівництвом і правлінням.
Основна функція внутрішніх аудиторів полягатиме в перевірці
структури внутрішнього контролю досліджуваного товариства та
оцінці рівня її адекватності і ефективності. Виконуючи цю функцію, внутрішні аудитори можуть часто проводити фінансовий аудит,
операційний аудит та перевірку на відповідальність.
Щоб діяти ефективно, внутрішній аудитор не повинен залежати
від лінійного і функціонального управління, але він не може уникнути реальної ситуації, поки існують відносини робітникJроботодавець.
Внутрішні аудитори будуть забезпечувати адміністрацію цінною інформацією для прийняття рішень, які стосуються ефективного функціонування їх бізнесу. Також внутрішні аудитори перевіряють організацію праці та її оплати.
Вони повинні перевіряти:
— дотримання законодавства щодо організації ведення бухгалтерського обліку;
— реальність відображення у первинних документах та формах звітності чисельності працівників та середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві;
— правильність визначення обсягів виконання робіт; наявність
у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні робіт;
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— достовірність відображення у документах обліку виконання
робіт;

— ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» у оборотноJсальдовій відомості й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій справі;
— законність доплат і надбавок до основної заробітної плати;
— правильність підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
— реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість
продукції та інше.
Витрати на оплату праці є третьою після матеріальних витрат та
інших операційних витрат по значимості складовою частиною операційної діяльності підприємств більшості галузей економіки.
Значна частина цих витрат потребує досконалого обліку. Особливо
великі завдання стоять перед управлінським обліком таких витрат.
На наш погляд, він повинен включати в себе рішення таких питань:
— вибір оптимальних систем та форм оплати праці;
— визначення витрат на оплату праці в структурі майбутніх
контрактів;
— облік витрат на оплату праці по калькуляційним статтям та
видам діяльності;
— облік витрат на оплату праці у розрізі матеріально відповідальних осіб із складанням внутрішньої звітності.
На нашу думку, для отримання необхідної інформації про структуру витрат на оплату праці, їх облік необхідно здійснювати по таким калькуляційним статтям, як:
— основна заробітна плата працюючих;
— додаткова заробітна плата працюючих.
Також ми вважаємо, що облік витрат праці повинен проходити
в два самостійних етапи:
1) калькулювання заробітної плати кожного працівника, включаючи утримання із неї, а також виплати та відрахування в пенсійний фонд та інші (облік заробітної плати);
2) розподіл витрат на оплату праці по замовленням на рахунки
накладних витрат та рахунки виробництва (облік витрат на робочу
силу).
Також до зобов’язань працівників управлінської бухгалтерії
слід включати вибір оптимальних форм та систем оплати праці.
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ПОДАТКИ — ФІНАНСОВИЙ «ФУНДАМЕНТ»
БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Касянчук Б.Л., Краснопьоров Р.О.
ІІІ курс, група ФН31/13, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Зазначено, без податків нині ефективне функціонування економіки будьJякої цивілізованої держави неможливе, адже вони є дієвим
важелем регулювання та стимулювання соціальноJекономічного
розвитку суспільства. Завдяки їм акумулюються фінансові ресурси
до бюджетної системи країни у вигляді законодавчо регламентованих податкових надходжень (системи обов’язкових платежів державі, що надаються фіз. та юр. особами), формується фінансова основа доходів бюджетів різних рівнів та реалізуються головні функції
держави, яка виконує своє призначення. Водночас набуває свого
практичного втілення і публічний інтерес платників податків. Встановлено, що розвиток економіки України сьогодні відбувається
у складних, неординарних умовах кризи державних фінансів і грошовоJкредитної системи, значного послаблення фінансової стійкості та рівноваги, гострих внутрішніх і зовнішніх викликів. Усе це
знаходить відображення в падінні ВВП, загальному дефіциті торговельного і платіжного балансів, фінансових ресурсів на макроJ
і мікрорівнях, у зростанні інфляції, бюджетного дефіциту та державного боргу. Отже, у цих умовах потрібно задіяти всі реальні джерела фінансування.
Результати аналізу податкових надходжень до Зведеного бюджету України за 2010–2015 рр. свідчать, що протягом досліджуваного періоду в цілому спостерігається зростання обсягу податкових
надходжень. Це пов’язано зі зміною ставок оподаткування та збільшенням ставок на деякі підакцизні товари; розширенням бази оподаткування ПДФО за рахунок впровадження: військового збору,
оподаткування доходу у вигляді% по депозитах, оподаткування суми пенсій. Встановлено, що за оперативними даними ДФС України, у 2015 р. до Зведеного бюджету надійшло 587,1 млрд. грн., що на
162 млрд. грн. або на 38,1% більше 2014 р. До Державного бюджету
України забезпечено 487,7 млрд. грн., до місцевих бюджетів —
99,4 млрд. грн. Надходження до загального фонду Державного
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бюджету склали 486,9 млрд. грн., індикативні показники Мінфіну
виконано на 101,3%, додатково забезпечено 6,3 млрд. грн. У повному обсязі виконано завдання Мінфіну з ПДВ із вироблених в Україні товарів — 101,3% (+1,3 млрд. грн.), ПДФО — 105,8%
(+2,5 млрд. грн.), ввізного мита — 106,6% (+2,5 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 106,2% (+2,3 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів — 103,5% (+0,8 млрд. грн.),
частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету — 215,5% (+2,2 млрд. грн.). У розрізі основних платежів у 2015 р.
приріст до відповідного періоду 2014 р. забезпечено з ПДВ із ввезених на територію України товарів — на 29,3% (+31,5 млрд. грн.),
ПДВ із вироблених на території України товарів (робіт, послуг) — на
32,3% (+26,1 млрд. грн.), ввізного мита — у 3,6 раза (+28,8 млрд. грн.),
акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на 36,8% (+10,4 млрд. грн.), рентної плати за користування надрами — у 2 рази (+18,8 млрд. грн.), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів — у 8,6 раза
(+21,5 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету — у 2,2 раза (+2,3 млрд. грн.), збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності — на 48,5% (+0,9 млрд. грн.).
Отже, проведення всебічного аналізу сплати податків потрібно
здійснювати використовуючи широкий спектр статистичних методів дослідження. Виявлено резерви зростання надходжень за ПДВ,
акцизним податком, ПДФО, податком з прибутку підприємств.
Визначено особливу роль адміністрування у формуванні та сплаті
податків до бюджетів. Від того, наскільки вдало відбувається організація адміністративного процесу на місцях, залежатиме не тільки ступінь наповнення бюджетів держави, але і відношення платників податків до податкової політики в цілому.
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ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Колода О.С.
студентка 5 курсу, спеціальність «Облік і аудит»,
Рівненський інститут
Гнатюк А.А.
к.е.н., завідувач кафедри, Рівненський інститут

Для успішного управління підприємством необхідно мати як
оперативну так і облікову інформацію про наявність заборгованостей, терміни їх погашення та стан розрахунків в цілому. Частину такої інформації надає безпосередньо бухгалтерський облік.
Проблема управління кредиторською заборгованістю підприємства є актуальною завжди, оскільки вони виникають у всіх і є «болючими» для кожного. Як оптимізувати розрахунки з кредиторами,
бюджетом, працівниками, як запобігти дефіциту коштів, як забезпечити фінансову та ринкову стійкість об’єкта досліджень — це далеко не повний перелік питань, що стоять перед підприємством.
В сучасних умовах поширення набула така система контролю
як аудит. Основна задача аудиту поточних зобов’язань — це перевірка дотримання нормативноJправових актів при проведенні розрахунків з кредиторами, нарахуванні оплати праці, проведених
з неї утримань і правильності ведення бухгалтерського обліку. Серед усіх елементів управління (прогнозування, планування, регулювання, контроль, аналіз, стимулювання) саме контроль дає реальну
оцінку стану підприємства.
В сучасному нестабільному економічному становищі дуже необхідне існування такого виду діяльності, як аудит. І ця необхідність
насамперед зумовлена захистом інтересів власника, а також інвестора. Адже кожен інвестор компанії, навіть при наявності необхідного рівня знань у сфері фінансового аналізу не впевнений у достовірності показників фінансової звітності, не знає бухгалтерського
обліку.
Основним нормативним документом в Україні, який регулює
організацію процесу аудиту є Закон України «Про аудиторську діяльність» затверджений Постановою ВР №3126J12 від 22.04.93 р. Отже, згідно цього закону під аудитом розуміють перевірку публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації щодо фінансовоJгосподарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку,
67

Секція 1

Економічні перспективи України

його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
У міжнародних нормах з аудиту та супутніх послуг аудит визначається як незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової
інформації об’єкту з метою висловлення думки про неї.
Аудиторську діяльність в Україні регулює Аудиторська Палата
України (АПУ). Вона виконує ряд важливих функцій основними
з яких є: ліцензування аудиторської діяльності, кадрова сертифікація аудиторів, розробка та затвердження норм та стандартів аудиту,
контрольна функція.
Аудит виявляє негативні явища у господарюванні з метою ліквідації їх та неприпустимості в наступні періоди, тобто активно впливає на виявлення причин безгосподарності, порушення законодавства
і нормативних актів, які є нормами господарського права, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків конкретними особами.
Аудит проводиться на підставі договору між аудитором і замовником. У договорі передбачається предмет і терміни перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати і відповідальність
сторін. Замовник має право вільного вибору аудитора. Наступним
етапом процесу аудиту є планування аудиту. Тобто розробляються
головні стратегії та конкретні підходи до характеру, періоду, часу
проведення аудиту. Головною метою планування є звернення уваги
аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем,
які потрібно перевірити найбільш ефективно.
Отже, метою аудиту операцій із зобов’язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних щодо наявності зобов’язань перед кредиторами, реальності наявних зобов’язань, законності і доцільності проведених розрахунків, повноти і своєчасності
відображення даних в первинних документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов’язань і його відповідності
прийнятій на підприємстві обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, достовірності відображення стану зобов’язань у звітності господарюючого суб’єкта.
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Колядинський В.І.
ІV курс, група ФНз 4.1, напрям підготовки «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095) 8278736,
Науковий керівник Євтух О.О., к.е.н., доцент

Від структури та якості кредитного портфеля банку значною
мірою залежить його стабільність, репутація та фінансовий успіх.
Тому банку необхідно систематично проводити аналіз кредитного
портфеля, виявляти та усувати відхилення, оптимізувати структуру
та склад кредитного портфеля, вміло управляти кредитним ризиком.
У процесі кредитування клієнтів банки завжди зустрічаються
з суперечностями між доходністю кредитних операцій, ризиками
і ліквідністю вкладених у позики коштів. Чим більший дохід приносять кредити, тим вищий ступінь кредитного ризику, і навпаки.
Якщо кредитна політика банку буде спрямована тільки на забезпечення низького рівня ризику позик, то банк програє в конкуренції
з іншими банками у прибутковості, а якщо пріоритетним буде
прагнення тільки до високої доходності кредитів, то банк втратить
платоспроможність, що межує з банкрутством.
Зважаючи на неможливість уникнення ризику у процесі кредитування суб’єктів господарювання, банк повинен раціонально
й виважено підходити до вирішення проблем, пов’язаних з поверненням наданих позик та отриманням належних процентів. Для
цього він має розробляти основні напрямки аналізу та підходи до
формування кредитного портфеля, керуючись метою своєї діяльності, рівнем розвитку банківської установи, контрольованою часткою ринку кредитів, і визначати пріоритети при формуванні кредитного портфеля з точки зору генеральної мети: максимізації
ефекту від кредитних вкладень при мінімальному рівні ризику.
Робота з управління якістю портфеля кредитів передбачає, з одного боку, аналіз динаміки росту кредитних вкладень банку, а з іншого, їх якісний аналіз, котрий ґрунтується на детальному розгляді
кожної кредитної угоди, об’єкта кредитування, строків, сум, можливих ризиків за окремими позиками, забезпечення кредиту і т.д.
Серед найтиповіших помилок, якi ведуть до втрат на етапi визначення та регулювання кредитних ризикiв, до появи або збiльшення
питомої ваги проблемних позик у кредитному портфелi банку,
можна віднести:
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— агресивнiсть кредитної полiтики;
— вiдсутнiсть диверсифiкацiї кредитних операцiй банку;
— наявнiсть прихованої простроченої заборгованостi (факти
неправомiрної пролонгацiї позичок);
— значний процент неякісних банкiвських кредитiв у загальному їх обсязi;
— нерозробленiсть методiв класифiкування кредитiв за ризиковiстю;
— iстотний обсяг кредитних угод з iнсайдерами;
— недосконалiсть полiтики банку у сферi застосування методiв
регулювання кредитних ризикiв для їх мiнiмiзацiї тощо.
Тому вміле та ефективне управління кредитним портфелем досягається шляхом:
— раціонування кредитних дій банку;
— застосування зваженої, конкретно визначеної та обґрунтованої системи показників (коефіцієнтів), спроможних дати оцінку
ступеня ризику;
— розробки стратегії і тактики кредитування;
— підходу до структурування кредитів, які формують портфель
банку, з урахуванням сум, строків, доходності, ризику, необхідних
резервів та інших факторів;
— коригування дій з реалізації затвердженої кредитної політики з урахуванням змінюваної кон’юнктури ринку.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кохановський В.С.
ІІІ курс, група МК31, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І.Ю.,
к.т.н., завідувач кафедри маркетингу

На сьогоднішній день на ринку присутня величезна кількість
компаній. Споживач висуває все нові, більш вишукані вимоги до
товарів, а відповідно виробники змушені задовольняти постійно
зростаючі запити своїх клієнтів. Ось чому корекція асортименту дуже важлива сьогодні.
Товарний асортимент — це підбір або набір різноманітних товарів, об’єднаних певною споживчою, торговою або виробничою
ознакою. Розрізняють промисловий і торговий асортимент товарів.
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Промисловий (виробничий) асортимент товарів — це товари народного споживання, які виробляють промислові підприємства.
Асортимент товарів, що надходить на оптові й роздрібні торгові
підприємства, — асортимент товарів торговий. Промисловий і торговий асортимент товарів взаємопов’язані.
У торгівлі виділяють товари простого і складного асортименту.
Перші класифікують за нечисленними ознаками. Другі поділяють
за призначенням, вихідними матеріалами, способами виробництва,
конструкції та іншими ознаками, їх асортимент дуже різноманітний. Асортимент товарів торгового підприємства визначається типом підприємства (магазин, склад, оптова база). Спеціалізовані
торгові підприємства реалізують товари вузького асортименту, наприклад, однієї товарної групи, підгрупи, іноді навіть виду, але ці
товари подані у повній номенклатурі. Асортимент товарів кількісно
характеризується такими основними показниками, як структура,
широта, повнота, стійкість, ступінь оновлення. Структура асортименту — це кількісне співвідношення товарних груп, підгруп, різновидів у товарообороті. Вона вважається раціональною, якщо
найбільше відповідає попиту споживачів.Поняття «широта» товарного асортименту стосується як промислового, так і торгового асортименту й характеризується числом найменувань (видів і різновидів)
товарів певного призначення. Так, асортимент столового посуду
можна обмежити різноманітними тарілками, а можна розширити за
рахунок салатниць тарелів, ваз тощо. Розширення асортименту товарів повинно бути оптимальним і відповідати розумним потребам та
вимогам економічності.Під повнотою асортименту товарів розуміють
відношення кількості різновидів товару, що знаходиться в продажу, до
кількості товарів, передбачених прейскурантами всередині виду.
Стійкість асортименту — це коливання його широти і повноти
протягом певного часу. Оновленням асортименту товарів називають зміну товарів, які знаходяться в продажу, виробами з більш високими споживчими властивостями, що повніше задовольняють
потреби населення. Ступінь оновлення характеризується питомою
вагою (у відсотках) нових виробів у загальному надходженні товарів.
Він повинен пов’язуватися з періодом морального старіння товарів
чим цей період коротший, тим вищий ступінь оновлення асортименту. Доцільніше не стільки розширювати, скільки своєчасно оновлювати асортимент.
Відповідно до попиту споживачів для торгових підприємств встановлюється певний мінімальний набір товарів, який обов’язково
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повинен бути в наявності, — асортиментний мінімум. При формуванні промислового і торгового асортименту товарів народного
споживання виходять з принципу якнайповнішого задоволення
потреб населення на основі розвитку продуктивних сил, зростання
промислового виробництва, прискорення науковоJтехнічного
прогресу. Врахування усіх факторів, що впливають на попит, систематичне поповнення й оновлення асортименту товарів повинні
сприяти його оптимізації, що має важливе соціальноJекономічне
значення.

ВПЛИВ ІТІНДУСТРІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Кривопуський М. Ю.
ІІІ курс, група ЗКД31,
спеціальність «Комерційна діяльність», Коледж «Освіта»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Сучасна
динамічна конкуренція, заснована на інноваційному перетворенні
економічного простору, посилила роль інформації в процесі суспільного виробництва. Вона стала домінуючим чинником конкурентоспроможності підприємств, галузей, регіонів і країн, створюючи можливості людському капіталу широко використовувати свій
потенціал для досягнення взаємодоповнюючих цілей забезпечення
сталого економічного розвитку. Інформація і технології, пов’язані
з нею, визначають темпи росту економіки — темпи приросту ВВП,
а також ступінь зрілості, розвитку і становлення громадського суспільства, що, в свою чергу, визначає темпи росту економіки і соціальної сфери.
Аналіз зібраних компанією IDC даних про економічну роль
ІТJіндустрії дозволяє визначити величину його впливу на економіку.
З ростом цього сектора пов’язані прямі переваги для працівників,
держави та економіки в усьому світі.
ІТJіндустрія є двигуном глобального економічного росту і надає
ряд ключових переваг: сьогодні ІТJіндустрія безпосередньо забезпечує роботою 9 млн. високооплачуваних кваліфікованих співробітників у більш ніж 4 тис. компаній в усьому світі. Крім того, цей сектор
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економіки створює зайнятість ще для 21 млн. ІТJспеціалістів у найрізноманітніших сферах діяльності — від консалтингу до вантажних автоперевезень; ІТJіндустрія приносить до бюджетів своїх країн
понад 700 млрд. дол. податкових надходжень на рік; внесок ІТJіндустрії у світову економіку складає майже 1 трлн. дол. на рік, у тому
числі 330 млрд. дол. надходять від галузі виробництва комп’ютерного обладнання.
Завдяки більш високим темпам росту у порівнянні з традиційними галузями економіки ІТJіндустрія може забезпечити більш
значні переваги: створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень і розвиток економіки. Чим швидше цей ріст,
тим більші економічні переваги він приносить. Однією з основних
рушійних сил прискорення розвитку ІТJіндустрії є галузь програмного забезпечення.
Галузь програмного забезпечення і пов’язана з нею галузь ІТJпослуг є два основних двигуни росту ІТJіндустрії і перевершують за
своїм внеском галузь комп’ютерного обладнання.
Ріст галузі програмного забезпечення викликає каскадний або
мультиплікативний ефект, стимулюючи розвиток інших галузей
ІТJіндустрії та економіки в цілому. Це сприяє підйому місцевої
роздрібної торгівлі і розширенню місцевої сфери ІТJпослуг завдяки
розвитку компаній, що відбувається у відповідь на появу нових потреб в індивідуалізації програм.
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SWIFT (Society for World — Wide Interbank Financial Telecommunications) — співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових
телекомунікацій є провідною міжнародною організацією в сфері
фінансових телекомунікацій. Основними напрямками діяльності
SWIFT є надання оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного і захищеного від несанкціонованого доступу телекомунікаційного обслуговування для банків і проведення робіт із стандартизації форм і методів обміну фінансовою інформацією.
В даний час SWIFT об’єднує 7407 банків і фінансових організацій, розташованих в 190 країнах світу. Всі вони, незалежно від їх географічного положення, мають можливість цілодобового взаємодії
один з одним 365 днів у році.
SWIFT є системою передачі даних, організованої так, щоб банки різних країн, оснащені терміналами різних моделей з різною
швидкістю роботи, могли безперешкодно розуміти один одного.
Повідомлення системи SWIFT містять поля, що ідентифікують
всіх учасників передачі інформації і платежів. В даний час визначено 7 категорій повідомлень, що включають більше 70 типів. Кожен
тип повідомлень орієнтований на максимально повне і точне відображення вимог щодо подання та продажу даних, які можуть виникнути в практиці банків, які використовують ці повідомлення, тобто
виконуючих операції подібного роду. Текст повідомлення складається з полів, частина яких є обов’язковими, деякі поля заздалегідь пронумеровані. Додаткова інформація (для повних вказівок)
при необхідності розташовується в полях «опціональних» (необов’язкових). Повідомлення, як правило, передаються від одного користувача SWIFT, іншому, але є і «системні повідомлення», що дозволяють користувачам взаємодіяти з комунікаційною системою
і системі з користувачем. Таким чином, системні повідомлення використовуються для запиту певних дій і отримання спеціальних рахунків, для пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних цілей. Комунікаційна система SWIFT може направляти
запити й очікувати відповіді користувача або інформувати його про
стан систем, її оновлення, нових послуг та інше.
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Автоматизовані банківські системи (АБС) створюються відповідно до сучасних уявлень про архітектуру банківських додатків, яка
передбачає поділ функціональних можливостей на три рівні. Верхній рівень (FrontJoffice) утворюють модулі, що забезпечують швидкий і зручний введення інформації, її первинну обробку і будьJякий
зовнішній взаємодія банку з клієнтами, іншими банками, ЦБ,
інформаційними і торгівельними агентствами і т.д. Середній рівень
(BackJoffice) представляє собою програми за різними напрямками
внутрішньобанківської діяльності і внутрішніх розрахунків (роботу
з кредитами, депозитами, цінними паперами, пластиковими картками тощо).
Нижній рівень (Accounting) це базові функції бухгалтерського
обліку, або бухгалтерське ядро. Саме тут зосереджені модулі, що забезпечують ведення бухгалтерського обліку по всіх п’яти головам
нового плану рахунків. Основні етапи створення АБС вимагають:
проведення функціонального та інформаційного обстеження діяльності банку; формування вимог до системи та їх аналіз; розробки
структурноJфункціональної моделі банку; розробки інформаційної
моделі банку; детальної структуризації АБС, загальносистемного
проектування, постановок завдань; програмування, налагодження,
впровадження, експлуатації, супроводу.
До теперішнього часу автоматизація інформаційних технологій
більшості комерційних банків є набір різних функціональних
підсистем (модулів) і робочих місць. Система «КлієнтJБанк» належить до систем віддаленого банківського обслуговування (УБТ).
Крім неї, сюди входять ІнтернетJбанкінг та Телебанк.
«КлієнтJБанк» є програмноJтехнічним комплексом, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп’ютера, встановленого в офісі підприємства. Банки розробляють програми «КлієнтJ
Банк» самостійно, або купують уже готову програму в організації,
що володіє правами на неї, і пристосовують до власної автоматизованої банківської системи (далі — АБС), або одержують програму
при покупці АБС
Економічна інформаційна система (ЕІС) — це сукупності внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього інформаційного
зв’язку економічного об’єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть
участь в процесі обробки інформації і виробленні управлінських
рішень.
У ділової чи особистої сфері часто доводиться працювати з даними з різних джерел, кожне з яких пов’язаний з певним видом
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діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання
й організаційні навички. Microsoft Access об’єднує дані з різних
джерел в одній реляційній базі даних.
Отже, оптимальна організація банківських послуг, продуктів та
бізнесJпроцесів можлива в умовах комплексного підходу до автоматизації інформаційних технологій з урахуванням перспективи
розвитку банківської справи, на базі повністю інтегрованих АБС.

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Кулішенко Віктор Володимирович
5 курс, спеціальність «Облік і аудит», Університет «Україна»
Науковий керівник: Нечипорук Наталія Віталіївна,
старший викладач

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійноJділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Витрати на оплату праці складаються із:
— Фонду основної заробітної плати.
— Фонду додаткової заробітної плати.
— Інші заохочення та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу
згідно встановлених норм (норми часу, виробітку, обслуговування,
посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді ставок (окладів) в відпускних розцінок для робітників і посадових окладів для
службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад
встановлену норму, за трудові успіхи й винахідливість та за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантовані компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; премії,
пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них відносяться виплати у формі винагород по наслідкам роботи за рік,
премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні
та інші грошові й матеріальні виплати, які передбачені актами
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діючого законодавства або ті, що проводяться понад встановлені
затверджені акти норм.
При ведені обліку та аналізу витрат на оплату праці на
підприємстві працівники бухгалтерії повинні керуватися нормами
діючих законодавчих і нормативних документів.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини
всіх працівників усіх підприємств незалежно від форм власності, виду
діяльності і галузевої приналежності, затверджує порядок укладання
колективного і трудового договорів, умови праці, висвітлює основні
положення робочого часу, нормування праці, оплати праці та інше.
Закон України «Про оплату праці» визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами. Згідно цього Закону, заробітна плата — це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від
складності та умов виконуваної роботи, професійноJділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності
підприємства.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ:
ВИБІР ТРАЄКТОРІЇ
Купрій В.А.,
ІV курс, спеціальність «Фінанси і кредит», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна», м. Київ
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Узагальнення результатів дослідників дозволяє стверджувати,
що перевагами ринкового механізму є: автоматичне регулювання
економіки (сприяння розподілу ресурсів у галузях і сферах); забезпечення збалансованості платоспроможного попиту і пропозиції;
оперативне реагування на зміну потреб (кон’юнктуру) і сприяння їх
задоволенню; стимулювання підприємницької активності, постійного пошуку; сприяння підвищенню ефективності господарювання
(скороченню витрат і поліпшенню якості продукції). Недоліками
ринкового механізму є: нездатність протистояти монополістичним
тенденціям; обумовлення безробіття; спричинення великої диференціації населення за доходами; не забезпечення задоволення
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соціальноJекономічних потреб суспільства (наукових, освітніх,
культурних); не забезпечення надійності та ефективності обороноздатності країни; виявлення руйнівної дії на навколишнє середовище; породження неповної та асиметричної інформації.
Проведений аналіз джерел економічної літератури свідчить, що
державне регулювання економіки являє собою вплив держави на
хід економічних процесів шляхом їх корегування відповідно до
поставлених цілей соціальноJекономічного розвитку в інтересах
суспільства. Мета державного регулювання на кожному історичному етапі розвитку економіки залежить, у першу чергу, від ступеня
загального розвитку економіки. Встановлено, що організаційноJ
адміністративна складова системи державного регулювання полягає, з одного боку, в розробці та встановленні певних правил, дотримання яких є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання,
а з іншого — у встановленні відповідальності цих суб’єктів за дотримання встановлених правил. Економічна складова, характер дії
якої є більш складним, полягає в узгодженні інтересів держави та
платників податків шляхом використання економічних важелів
впливу, одним з яких виступає оподаткування. Прямі методи державного регулювання застосовуються з метою зміни обсягів виробництва, обсягів експортноJімпортних операцій, зміни структури
споживання. Головним інструментарієм такого впливу є ліцензії,
квоти, державні закупівлі, установлені державою ціни, нормативи,
комплексні програми. Непрямі методи державного регулювання
спрямовують дії суб’єкта ринку в необхідне русло не безпосередньо, а опосередковано, через створення певних економічних умов.
В якості інструментарію виступають заходи, які вживає держава
в процесі реалізації своєї фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної, інноваційної, інвестиційної, амортизаційної
та іншої політики. Ефективність непрямих методів не така висока,
як прямих, але вони більш адекватні ринку, а тому більш пристосовані до дії ринкового економічного механізму. Зазначено, що існують різні підходи до класифікації форм та інструментів державного
впливу на економіку. Найбільш наочним та вдалим, на наш погляд,
є підхід Нобелівського лауреата з економіки, американського економіста Джозефа Стігліца, котрий визначає 4 загальних регулятивних блоки, кожен з яких містить перелік певних інструментів, здатних впливати на окремі економічні процеси в країні та економіку
в цілому: 1) грошовоJкредитне регулювання: відсоткова ставка;
норма резервування; операції на відкритому ринку з державними
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цінними паперами; валютна політика; емісія грошей; 2) бюджетноJподаткове регулювання: політика доходів уряду (податкове регулювання); політика трансфертів і витрат уряду (бюджетні трансферти і витрати); міжбюджетна політика; 3) зовнішньоекономічне
регулювання: валютна політика; митна політика; міграційна політика; фіскальні інструменти, які забезпечують протекційні ефекти;
4) соціальне регулювання: соціальна політика — освіта, медицина,
соціальні гарантії, пенсії; фіскальні пільги.
Таким чином, через власну економічну політику країни самі
обирають для себе режим розвитку, а, отже, і економічну траєкторію та майбутній рівень життя суспільства. В сучасних надзвичайно
складних умовах через дієві заходи державного регулювання Україна повинна розвивати передусім науку, освіту, проводити активну
економічну політику, зокрема інноваційноJінвестиційну з метою
створення потужного потенціалу національної економіки.

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
НА РИНКУ ТРАНСПОРТНОЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Кутліна І.Ю.
к.т.н., завідувач кафедри маркетингу Інституту економіки
та менеджменту Університету «Україна»

У сучасних умовах розвитку нашого суспільства, кризового стану економіки виникає потреба невідкладної всебічної перебудови
й удосконалення господарської діяльності. В останні роки серед
західних фахівців у сфері логістики домінує точка зору про те, що
в сучасних умовах виробництва удосконалення управління матеріальноJтехнічним забезпеченням з орієнтацією тільки на мінімізацію витрат вже не відповідає нагальним потребам. На їхню думку,
управління стає оптимальним лише тоді, коли воно базується на
логістичній концепції, що тісно пов’язана з активною ринковою
стратегією. Логістика має працювати, перш за все, на споживача, намагаючись максимально задовольнити його попит. Все це дає змогу
зробити висновок про те, що, хоча про логістику відомо вже досить
давно, вона претендує на детальне вивчення. Логістика включає в себе управління транспортом, складським господарством, запасами
товарів, кадрами, інформаційними системами, комерційною діяльністю та іншими галузями. Принципова новизна логістичного підходу — органічний взаємозв’язок, інтеграція вищевикладених галузей у цілісну ресурсопровідну систему. Мета логістичного підходу
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полягає у наскрізному управлінні потоками ресурсів. Важливо, що
в організації виробництва виробничий та операційний менеджмент
застосовують різноманітні методи, що дають змогу використовувати
їх в практичній діяльності, що не можна сказати про логістику, яка,
маючи хороший концептуальний апарат, ще не збагатила його необхідним та достатнім для виробничої практики інструментарієм.
Підприємство як відкрита система постійно взаємодіє з навколишнім оточенням. Фактори зовнішнього середовища найчастіше
класифікують за такими групами: політичні, економічні, соціальноJдемографічні, технологічні, конкуренція, природні.
Головними параметрами зовнішнього середовища підприємства є його конкуренти, постачальники та ринки збуту.
Посилення конкуренції між учасниками даного бізнесу знижує
загальний рівень прибутковості, тому що для збереження своєї конкурентоспроможності кожна організаціяJконкурент повинна здійснити відповідні додаткові витрати (додаткові витрати на якість,
витрати на рекламу і т.д.).
Література
1. Окландер М. А. Логістична система підприємства: Монографія. — О.:
«Астропринт», 2009. — 312 с.
2. Кутліна І. Ю. Основні напрямки зміцнення конкурентоспроможності підприємства. — Місце і роль студентської молоді в прискоренні
соціальноJекономічного розвитку: Монографія / за ред. Т.М. Берднікової,
Н.О. Євтушенко. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — 277с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
В ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
Кучинська Сніжана Анатоліївна
4 курс, спеціальність «Облік і аудит»,
Університет «Україна», тел.: 044 4236651
Науковий керівник: Іванова Катерина Іванівна,
старший викладач

Економічні аспекти впливу інформаційних технологій на сфери обміну і споживання вельми неоднозначні. Поява нових інформаційних технологій — переворот, який приголомшує самі основи
традиційної економіки. Перехід до Інтернет — це нові можливості
домогтися прибутку шляхом підвищення вже наявної товарності.
Інтернет — головне інформаційне засіб виробників і споживачів.
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Інформаційні технології в загальному вигляді можна охарактеризувати як процес, що складається з чітко регламентованих правил виконання операцій, дій етапів різного ступеня складності над даними,
що зберігаються в комп’ютерах. Головна мета інформаційних технологій — в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинних даних отримати необхідну для користувача інформацію. Основним середовищем для інформаційних технологій є інформаційні системи.
Інформаційні технології в економіці — це засіб віртуальної економіки. Віртуальна економіка — це середовище, особливе економічний простір, в якому здійснюється електронний бізнес, тобто це
економіка, заснована на використанні інтерактивних можливостей.
Електронний бізнес — це діяльність компанії, спрямована на
отримання прибутку, яка грунтується на цифрових технологіях і ті
переваги, які вони надають.
Поняття «електронний бізнес» включає в себе безліч різних
інформаційних технологічних понять:
— технології електронної комерції;
— електронні банки;
— електронні брокерські послуги;
Розглянемо більш детально ці поняття.
Електронна комерція — це один із способів здійснення електронного бізнесу. Розглядаючи проблеми електронної комерції, слід
звернути увагу на двояке тлумачення самого терміна. Іноді, кажучи
про електронну комерцію, мають на увазі виключно комерційну
діяльність провайдерів ІнтернетJпослуг але набагато частіше електронної комерції дають більш широке тлумачення як сукупності всіх
можливих способів використання. Мережі в комерційних цілях
Найбільш розвиненою інформаційною технологією, на якій
може базуватися електронна комерція, вважається протокол електронного обміну даними) — це метод кодування послідовних транзакцій та їх обробки в onJline режимі.
Електронні аукціони є частиною нового типу ринків — електронних торговельних майданчиків (ЕТП), метою яких є зведення
покупців і продавців.
Онлайновим банкам передбачають прекрасне майбутнє. Ці прогнози ґрунтуються на ряді переваг, які дають своїм клієнтам електронні
банки.
Електронні брокерські послуги — послуги на ринку цінних паперів, що забезпечують угоду купівліJпродажу між можливими продавцем і покупцем.
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Інтернет дає нові можливості для здійснення брокерської діяльності. Великі банки, фондові будинки та інвестиційні фірми беруть
активну участь на ринку онлайнових брокерських послуг, причому
обсяги таких послуг стає масштабніше. Брокери також конкурують, надаючи клієнтам банківські рахунки і послуги на грошовому
ринку в Мережі.
Література
1. Семеренко М.М. Інформаційні технології в економіці. // Економічна
держава 2008 рік №6. — С. 36–41.
2. Студілко Л.М. Розвиток інформаційних технологій в економіці України. // Актуальні проблеми економіки 2009 рік. — № 1. — С. 53–57.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ
НА ПОНЯТТЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ
Кущенко О.О.
ІV курс, група МК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст.викладач кафедри маркетингу

Застосування концепції маркетингJмікс залишається популярним і ефективним способом управління і аналізу маркетингової
діяльності підприємства, адже виокремлює головні складові успіху
підприємства, що забезпечує процес планування, управління та
контролю діяльності компанії.
Комплекс сучасного маркетингу включає всі заходи, які запроваджує підприємство для створення й активізації попиту на свій товар. Це планування та розробка продукції, забезпечення цінової
політики, формування каналів розподілу продукції, інформаційне
супроводження продукції, створення товарних знаків та брендів,
забезпечення відповідної упаковки, налагодження та підтримування взаємовигідних стосунків із партнерами, клієнтами тощо. Як
універсальний маркетинговий інструментарій комплекс маркетингу слугує «ключем» практично до будьJякого ринку.
Концепція маркетингу за Дж. Маккартні містить такі чотири
складові як:товар (product), ціна (price), канали збуту (place) і просування (promotion). Перші еволюціоністи концепції «4Р» обрали
шляхом її розвитку і вдосконалення напрям збільшення кількості
слів на англійську літеру «Р» у складі концепції. Так з’явилася концепція «5Р», коли до складу традиційних» 4Р» додали ще одне — рeople
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(з англ. «люди») або рersonnel (персонал). Дана складова маркетингJ
мікс узагальнює вимоги маркетингу до персоналу підприємства для
реалізації маркетингової мети на цільовому ринку. В 1981 році
Б. Бумс и Дж. Бітнер запропонували розширити комплекс маркетингу щодо ринку послуг, перетворивши концепцію «4Р» на «7Р».
При цьому до традиційних чотирьох «Р» вони додали ще три: 1) реорlе (рersonnel) — визначає кваліфікаційний та професійний рівень
персоналу підприємства; 2) ргосess (процес) — процедура продажу —
означає дотримання стандартів якості, тобто створення певної системи та інфраструктури, які сприятимуть персоналу взаємодіяти зі
споживачами (клієнтами) ефективно і сплановано; 3) рhysical evidence (матеріальні свідчення) — оточення, що охоплює об’єктивні
чинники, під впливом яких відбувається процес реалізації продукції — фізичні риси, матеріальне середовище, фізичне оточення,
безпосереднє місце, де відбувається процес продажу.
Пізніше до семи «Р» маркетингу послуг додали ще одне — восьме «Р» — perceptual psychology — (з англ. «психологічне сприйняття») означає психологічне сприйняття споживачем.
У подальшому розвитку теорії і практики маркетингу, до складових елементів концепції «4Р» намагалися додати: рackage (упаковка
товару); рublic relations (засоби впливу на громадську думку через
масові комунікації); рublicity (популяризація підприємством власних
позитивних особливостей через засоби ЗМІ); рresentation (подання
товарів на ринок); рower (сила можливостей підприємства); рartner (посилення значення довгострокових зв’язків); рarticipants (партнерські
стосунки); рersonal selling (персональний продаж); рeriodicity (періодичність внутрішнього ситуаційного аналізу); рrofitability (прибутковість і ефективність маркетингу); рositioning (позиціювання товару на ринок); рlanning (система планування маркетингу).
Таким чином, в процесі практичного застосування, концепція
«маркетингJмікс» на підприємствах часто піддавалася критиці, і саме в наслідок цієї критики здійснювалися спроби з її доповнення чи зміни.
Література
1. Дойль П. МаркетингJменеджмент и стратегии. — СПб.: Питер, 2003. —
544 с.
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. —
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83

Секція 1

Економічні перспективи України

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ —
ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лавриненко Л.М.
к.е.н., доцент,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

У науковій літературі інтелектуалізація трудової діяльності розглядається як результат феноменального людського розуму й досвіду,
що впливає на зміни у витратах трудових зусиль, предметів і засобів
праці в процесі економічної діяльності. Поняття «інтелектуалізація
праці» пов’язане з навчанням людини, її знаннями, уміннями та
навичками творчої (інтелектуальної) праці, що потребує постійного
розвитку креативного мислення, бо головними умовами інтелектуалізації праці є генетичні особливості та креативні здібності людини.
Отже, інтелектуалізація трудових ресурсів проявляється у творчій
діяльності, яка ґрунтується на освіті, праці, накопиченому суспільством досвіді та на індивідуальних компетентностях працівників.
Інтелектуалізація трудової діяльності на підприємстві — це багатоплановий процес зростання ролі інтелектуальної творчої праці
персоналу, насичення всіх видів праці функціями творчого характеру, що супроводжує усі стадії процесу створення інноваційної продукції. Відтак, інтелектуалізація праці передбачає зростання рівня
інноваційного розвитку, для якого характерно виникнення і впровадження новинок у господарську діяльність шляхом фінансовоJ
інвестиційних, матеріальноJтехнічних, логістичних, соціальноJпсихологічних нововведень, а також скорочення термінів між появою
чергових новинок і їхнім практичним застосуванням.
Оскільки науковоJтехнічний прогрес і гуманізація суспільного
життя стрімко підвищують економічну роль знань, умінь, моральності, творчого потенціалу та інших особистих якостей працівників,
виникає необхідність інтелектуалізації трудових ресурсів. Сьогодні
в Україні суттєві перетворення відбуваються саме в соціальноJтрудовій сфері, зачіпаючи інтереси мільйонів людей і відображаючись на
результатах економічного розвитку всієї країни. Дуже важливими
в час змін є також гнучкість і мобільність, постійна адаптація населення до нових умов економічного розвитку. Розвиток економіки сьогодні ґрунтується на новітньому інтелекті трудових ресурсів, тобто
на удосконалених знаннях, уміннях і навичках працівників кожного
суб’єкта підприємницької діяльності, спрямованих на творчість, тобто на свідому, активну, цілеспрямовану колективноJіндивідуальну
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діяльність з метою вдосконалення матеріального й духовного добробуту суспільства. Відомо, що інтелект проявляється як єдність
форми креативної якості та інструментальних знарядь праці.
Ми живемо в той час, коли відбуваються значні зміни у структурі людських знань. Тепер людство не просто накопичує нові факти.
Йде повна реорганізація «виробництва і розподілу» знань, змінюються і знакові системи, які використовуються для їхньої передачі.
Можна виділити основні риси, які характеризують продуктивність
сили та сучасний стан економіки. Це: інформація та знання, які
потрібні для зростання національного багатства, можуть використовуватися одночасно різними підприємствами; вартість знань,
якими володіють працівники підприємства, залежить від ідей та інформації; творча діяльність, що залежить від інтелекту працівників
та інформації; службове зростання, яке визначається зростанням
кваліфікаційних та інтелектуальних вимог; інновації, які прогресують завдяки новим товарам, технологіям і т.п.
Наведені характеристики економіки сучасного суспільства
відображають перехід до нової системи цінностей, що відбувається
у світовій економіці. Найбільш важливою із цих характеристик є підвищення значення інтелекту та знань. Інтелектуалізація трудового
потенціалу підприємства є результатом накопичення нових знань,
вмінь, навичок, який відображає рівень професійноJкваліфікаційного розвитку персоналу. Сучасні ринкові тенденції лише підтверджують
важливість інтелектуальної творчої діяльності персоналу, необхідність інвестування підприємством такого процесу та розширення
масштабів застосування їх результатів.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Ляшенко В.В., старший викладач
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (0512) 572155

Розвиток малого і середнього підприємництва протягом усього
строку становлення економічної незалежності держави залишається одним із пріоритетних напрямів загальнодержавної та регіональної соціальноJекономічної політики України.
Правовою основою розвитку та державної підтримки малого та
середнього підприємництва є Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [1].
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Інструментом реалізації на регіональному рівні державної
політики розвитку підприємництва є Програма (надалі Програма)
розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015–2016 роки, яка розробляється згідно із Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» раз на два роки [2].
Однак в регіоні існують проблеми, що заважають прозоро і стабільно вести підприємницьку діяльність, зокрема:
— відсутність доступних фінансовоJкредитних ресурсів для започаткування малого бізнесу та його розвитку, висока вартість позикових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;
— недостатня ефективність діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва області у невиробничих галузях та сфері
послуг;
— порушення з боку частини фізичних осібJпідприємців вимог
чинного законодавства України щодо легалізації праці найманих
працівників;
— недостатній рівень кваліфікації менеджерів малого і середнього підприємництва, недостатність ресурсів для їх підвищення;
— відсутність маркетингового аналізу ринку області та прилеглих регіонів з метою збалансованого розвитку виробництва та реалізації продукції підприємствами малого бізнесу;
— недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури як
одного із потенціалів розвитку регіонального підприємництва;
— нерозвинутий земельний ринок;
— незбалансованість фахових пропозицій роботодавців та структури професійної підготовки місцевих навчальних закладів;
— недостатній рівень розповсюдження бізнес орієнтованої інформації;
— недостатнє використання суб’єктами підприємницької діяльності територіальних переваг і ресурсів для ведення та розвитку
бізнесу;
— недостатній рівень фінансування місцевих програм розвитку
малого і середнього підприємництва;
— несприятлива демографічна ситуація в регіоні, старіння населення.
Не зважаючи на наявність проблем стримуючих розвиток підприємництва в регіоні, очікується, що результатами від реалізації
Програми буде сталий розвиток малого і середнього підприємництва
регіону як дієвого механізму розв’язання економічних і соціальних
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проблем; створення нових робочих місць, збільшення надходжень
до бюджету; насичення регіонального ринку товарами власного виробництва, підвищення якості та збільшення кількості послуг;
створення сприятливого інвестиційного іміджу області тощо.
Література
1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України № 4618JVI від 22 березня 2012 року //
Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2013. — № 3. — Ст.23.
2. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2015–2016 роки: Рішення XXVIIІ позачергової сесії шостого скликання від 16.01.2015р. № 2.

ОДИН З «ТРЬОХ КИТІВ» СОЦІАЛЬНОЇ КОМЕРЦІЇ
Макарчук М.П.
начальник відділу організації наукової діяльності
НДЧ Університету «Україна»

Pinterest — головний «кит» соціальних мереж останніх років,
яка побила всі рекорди за динамікою розвитку, найшвидше в історії
подолала відмітку 10 млн. зареєстрованих користувачів і стала третьою за популярністю соціальною мережею США (після Facebook
та Twitter).
Ідею соціальної мережі, призначеної для колекціонування красивих картинок, придумали три товариші (Бен Зільберман (Ben Silbermann), Поль Скьярра (Paul Sciarra) і Івен Шарп (Evan Sharp))
в грудні 2009 року, причому в жодного з них не було профільної освіти
у сфері інформаційних технологій.
Назва сервісу Pinterest складена з двох слів «pin» (кнопка) і «interest» (зацікавленість).
Концепція сайту була якщо не революційною, то досить таки незвичною для інтернетJпроектів соціального характеру (2009–2010 рр.).
Є розповсюдженою думка, що всі люди хочуть постійно щось створювати (пости в Facebook, відео в YouTube, твіти в Twitter і т. д.) і ділитися цим з іншими «тут і зараз».
Pinterest ввів, точніше, повернув більш звичне для людського
сприйняття розміщення зображень рядами, одне під одним, як в магазинах чи музеях.
На початку засновники Pinterest прагнули створити спільноту
людей, яких об’єднував хороший смак. Вони відхилили успішну
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тактику залучення користувачів за допомогою конкуренції. У сервісі відсутні рейтинги. Вони також не прагнули до масового вірусного просування сайту. Перші користувачів повинні були задати
тон і бути прикладом для наслідування для інших учасників.
В 2012 році сервіс став третім з найбільших джерел трафіку переходів в англомовному сегменті Інтернету і стимулятором підвищення продаж в електронній комерції.
Комерційний пошук в Google поки найкраще підходить для
споживачів, які вже знають, що вони купуватимуть. Pinterest вирішує більш складну задачу, підштовхуючи користувачів звернути
увагу на товари, про які вони й не думали.
Політика сайту передбачає першочергове завантаження зображень безпосередньо з сайту або блогу виробника з дійсним посиланням на відповідну сторінку. Середній чек покупки користувача Інтернету, який перейшов з Pinterest, в американському сегменті складає
$180, з Facebook — $80, з Twitter — $70 (дані компанії RichRelevance).
Pinterest не отримує жодних відсотків з цих покупок і не розміщує на своїх сторінках рекламні банери. Фактично, компанія не має
ніяких доходів, за виключенням продаж власних мобільних додатків.
Модель монетизації від Зільбермана — коли на сайті є комерційні і некомерційні продукти, причому користувачі не відчуваються зобов’язаними сплачувати неминучу «данину» за те, щоби користуватися своїми улюбленими продуктами. На її впровадження
знадобиться час, але це буде не банерна реклама, або не тільки вона.
Венчурні інвестори, мабуть, підтримують такий підхід. Компанія залучила $138 мільйонів відряду відомих фондів і приватних
осіб. В травні 2012 року $100 мільйонів в Pinterest вклав японський
гігант електронної комерції Rakuten.
Це запитання цікавить багатьох, оскільки Pinterest і Foursquare —
найяскравіші стартапи технологічної галузі США.
Девід Лі (David Lee) з венчурного фонду «SV Angel» зразу заявив,
що фонд є одним з інвесторів Pinterest, і що вони абсолютно впевнені в майбутньому Pinterest. Вони вважають, що сервіс має потенціал стати «єдиною компанією, де користувач шукає, прицінюється і купує, і все це — на одній платформі».
На думку Девіда Тіша (David Tisch) з «BoxGroup» сервіс стане
«фантастичною» заміною пошуку комерційних запитів в Google.
Чи буде він розвиватися самостійно чи зіллється з більшою компанією, «він відбере основоположну сферу монетизації у Google»,
і зможе покращити її деякими соціальними елементами.
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ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ВИБІРКИ
ДЛЯ ОБСТЕЖЕНЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У КРАЇНАХ ЄС
Манукян Давид Самвелович
4 курс, спеціальність «Менеджмент», Університет «Україна»
Науковий керівник: Забута Нані Вікторівна, к.е.н., доцент

Під час обстежень ділової активності підприємств (далі —
ОДАП) у країнах Європейського Союзу (далі — ЄС) при побудові
статистичної вибірки виникають проблеми, пов’язані з визначенням одиниць у генеральній сукупності, різноманітністю видів
діяльності у рамках одного підприємства, створенням вертикальних і горизонтальних об’єднань. У різних країнах усі ці питання
вирішуються поJрізному, використовуються власні визначення, що
ускладнює вивчення їх досвіду та його використання. Однак кожна
країна має максимально чітку інформацію про вид діяльності, розміри й розташування підприємств.
Основні положення щодо формування вибіркової сукупності
ОДАП викладені в Об’єднаній гармонізованій програмі ЄС щодо
обстежень тенденцій ділової активності бізнесу та споживання [1].
Рекомендовано три способи організації збирання даних у ході ОДАП.
Перший — найпростіший — передбачає опитування всіх підприємств. Це дорогий і тривалий метод, якщо тільки попередньо не була
визначена невелика цільова сукупність підприємств для обстеження.
Такий варіант є небажаним, оскільки його можна реалізувати тільки
у невеликих країнах Європи з високим рівнем розвитку комунікацій.
Другий варіант організації обстеження здійснюється за допомогою
цільового відбору підприємств із генеральної сукупності. Найбільш
прийнятним є випадковий відбір із установленою ймовірністю включення (відбору) для всіх підприємств вихідної сукупності.
Випадкова вибірка може бути організована різними способами,
а її ефективність залежить від обсягу інформації про підприємства.
Для визначення обсягу вибірки є два важливих критерії. Перший —
це зручність, тобто вибирається спосіб пропорційного розподілу.
Другим критерієм є точність, що зумовлює вибір оптимального
розподілу. Обсяги вибірок зазвичай залежать від розміру країни, але
національні організатори опитувань гарантують їхню репрезентативність і можливість виконання запитів користувачів результатів.
У теперішній час країнами — членами ЄС щомісячно проводиться чотири обстеження підприємств у таких галузях, як промисловість,
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будівництво, роздрібна торгівля та послуги. Деякі додаткові обстеження щоквартально здійснюються у промисловості та будівництві.
Отже, за рекомендаціями ЄС, вибірка має бути стратифікованою
з використанням простого випадкового відбору. Більшість країн
застосовують пропорційний розподіл. У рамках узгодженої системи стратифікація проводиться за регіонами (за потреби), видами
економічної діяльності та розміром підприємства, що оцінюється
залежно від кількості працівників або інших показників (наприклад, деякі країни використовують обсяг реалізації, випуску або обороту продукції).
Дослідження досвіду формування вибіркової сукупності
країнами — членами ЄС має бути базою для відповідних статистичних розробок для ОДАП України.

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Маренич І.
ІV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

В умовах ринку встановлення раціонального співвідношення
між монополією і конкуренцією, запобігання необґрунтованому
підвищенню цін підприємствамиJмонополістами досягається шляхом розробки антимонопольного законодавства. У даний час в більшості країн світу утворено системи норм антимонопольного законодавства, спрямованого на підтримку вільної конкуренції та
обмеження монополізації. У цілому сфера контрольованого державою ціноутворення складає від 10 до 30% від загального обсягу продукції, що випускається.
Найбільшого поширення пряме державне регулювання цін
у США набуло у сфері обігу сільськогосподарської продукції. Так,
наприкінці 40Jх — у 60Jті роки в цьому секторі економіки було запроваджено паритетні ціни, що забезпечили збереження доходів
фермерів. Розрахунок таких цін ґрунтувався на умовно оптимальному співвідношенні (паритеті) промислових і сільськогосподарських
цін, яке склалося в США в першому десятиріччі XX ст. Держава
взяла на себе зобов’язання проводити закупівлі сільськогосподарської продукції за цінами не нижче паритетних, тобто на мінімально гарантованому рівні.
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Франція завжди залишалася однією з небагатьох економічно
розвинених країн з достатньо жорсткою системою державного регулювання цін. Функціонування цієї система (яка у незмінному
вигляді збереглася до цього часу) охоплювало ринковий обіг сільськогосподарської продукції, енергоносіїв, надання транспортних
послуг та ін. Окремою складовою регулювання цін у Франції є також
пряме встановлення цін на товари й послуги державних підприємствJмонополістів, що діють у галузях електроенергетика і транспорт, а також великих національних і комерційних банків, страхових компаній тощо. У 80Jті роки жорсткий контроль за цінами знов
було змінений на заходи з регулювання загальних умов цінової
конкуренції в промисловості, а саме заборона створення всякого
роду союзів виробників, імпортерів, оптових і розJдрібних торговців, а також відмова від практики укладання угод про мінімальні
й рекомендовані ціни.
В Японії працює спеціальний орган — Бюро цін Управління економічного планування. В його функції входять контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, відстеження рівня і динаміки цін на товари, підтримка попиту на необхідному рівні,
вивчення тенденцій попиту і пропозиції.
Система ціноутворення у Фінляндії (особливо — при встановленні роздрібних цін на товари і послуги) відзначається гнучкістю
і дозволяє стимулювати споживання. У соціально орієнтованій
ринковій економіці Фінляндії ця система дає змогу проводити заходи, направлені на підвищення життєвого рівня населення. Через
Міністерство торгівлі Фінляндії здійснюються планування і контроль за цінами на продукти харчування, зерно, енергоносії, винноJгорілчані вироби.
Іспанія здійснює регулювання і контроль за цінами на товари
першої необхідності, а також на товари й послуги, виробництво
яких монополізовано. Контроль за формуванням цін здійснює Вища рада з цін при Міністерстві економіки і фінансів Іспанії — робочий орган Урядової комісії з економічних питань.
Література
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91

Секція 1

Економічні перспективи України
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Інститут економіки та менеджменту,
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Основну роль у фінансовій діяльності держави, особливо у сфері
фіскальної політики й формування доходної частини бюджетної
системи країни, відіграє приватний сектор шляхом перерозподілу
частки отриманих доходів у вигляді податків та обов’язкових цільових платежів. Однак такий стан не дає підстав зменшувати значення фінансів державних підприємств.
Перед Україною, як сучасною демократичною, соціальною та
правовою державою, постає проблема розбудови власної фінансової системи. Сформована на сьогодні фінансової системи України
може розглядатися як підґрунтя для розробки та впровадження більш
ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою економіки та забезпечить життя населення на належному рівні. А функції
фінансової системи нашої держави ще раз підтверджують важливість запровадження ефективної фінансової системи, яка зможе
керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить здійснення необхідних фінансових
процесів та операцій.
В Україні спостерігається поступове збільшення масштабів місцевого господарства, їх зв’язок та залежність від великого капіталу,
розширення та ускладнення функцій місцевої влади, компетенція
якої визначається чинним законодавством України, зокрема Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації» тощо. У сфері фінансової
діяльності їх компетенцію встановлює, в першу чергу, Бюджетний
кодекс України та періодичні акти про бюджет місцевих органів.
Державний бюджет — це найбільший централізований фонд
коштів, що перебуває у розпорядженні уряду, який виконує державну політику. За його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну
частину національного доходу, що перерозподіляється фінансовими методами. Саме у цій ланці фінансової системи зосереджуються
найбільші доходи та найважливіші у політичному та економічному
відношенні загальнодержавні видатки.
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Варто зазначити, що Україна іде шляхом розвитку фінансової
системи та економіки. Зважаючи на це, є як плюси, так і мінуси у її
розвитку. Обсяги ВВП за останні 5 років зросли майже в три рази.
Зростання зовнішньоторговельного обороту свідчить про розширення співпраці між суб’єктами господарювання України з іншими
країнами, що також є позитивно.
Література
1. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96JВР // Відомості Верховної Ради України, № 30, ст. 141
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ПОДАТКИ. ВИДИ ПОДАТКІВ.
ЗМІНИ В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ
Міськів Василь Володимирович
4 курс, спеціальність «Облік і аудит», Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна», тел.: 044 4236651
Науковий керівник: Іванова К.І., старший викладач

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади
обов’язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до
бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Податок — обов’язковий, індивідуально безоплатний платіж,
що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних
осіб і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності
держави й (або) муніципальних утворень
Види податків. Загалом, податки діляться на прямі, тобто ті податки, які стягуються з економічних агентів за доходи від факторів
виробництва й непрямі, тобто податки на товари й послуги, що
складаються в самій ціні на предмети споживання. Прямими податками можна назвати такі, як податок на доходи фізичних осіб,
податок на прибуток і подібні. До непрямих податків належать податок на додану вартість, акцизи й інші.
Прямі — податки, що стягуються безпосередньо з доходів і майна платника податків. До прямих податків належать прибутковий
податок з фізичних осіб, податок на прибуток, податок на майно.
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Непрямі — податки на товари й послуги, установлювані центральними й місцевими органами влади у вигляді надбавок до ціни товарів
або тарифу на послуги й незалежні від доходів платників податків.
Зміни в податковому кодексі. Податковим законодавством
у 2015 році було передбачено, що юридичні особи, які сплачують
податок на прибуток підприємств, повинні були сплачувати
щомісячно авансовий внесок. З прийняттям змін до Податкового
кодексу сплата авансових щомісячних платежів була скасована.
Також для суб’єктів господарювання, у яких річний дохід перевищує 20 млн. грн., встановлюється квартальний звітний період.
Розмір податку на нерухомість збільшено на 1%, а саме до 3%
від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. житла. Відповідно до Державного бюджету України на 2016 рік розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 грн. Таким чином за кожен
квадратний метр нерухомості, що підлягає оподаткуванню необхідно буде сплатити 41 грн. 34 коп. Також останні зміни передбачають зміну розміру акцизного податку, зокрема, на алкогольні напої та пиво на 100%. Розмір акцизного податку на тютюнові вироби
зросте на 40% та на 3 відсоткових пункти, а на пальне — на 13%.
Відповідно до останніх змін у Податковий кодекс України розмір
податку становитиме 18% від суми доходу незалежно від розміру такого доходу. У попередній редакції Податкового кодексу було запроваджено дві ставки 15% та 20%. При чому, ставкою 15% оподатковувався дохід у розмірі до 12 180 грн. (у 2015 році), а дохід, що
перевищував зазначену суму, оподатковувався за ставкою 20%.
Аналіз наведених змін дає підстави стверджувати, що прийнятий
Верховною Радою України Закон збільшує навантаження, як на звичайних громадян (враховуючи невисокий середній розмір заробітної
плати у країні і збільшення ставки до 18% замість 15%), так і на бізнес.
В той же час, окремі зміни є виправданими та такими, що відповідають викликам суспільства. Зокрема, зменшення розміру ЄСВ
може дозволити вивести частину заробітних плат «із тіні», а зменшення максимально допустимого річного доходу для спрощенців
третьої групи, унеможливить великим підприємствам мінімізувати
розмір податку, що підлягає сплаті.
Література
1. Податковий кодекс України: від 02.12.2010р. № 2755J17 // Відомості
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94

в сучасних умовах

Секція 1

ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Назаренко І.В.
ІІІ курс, група М3113, спеціальність «Менеджмент»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (068)4343325
Науковий керівник: Євась Т.В., старший викладач

Результативність господарювання на підприємстві великою
мірою залежать від якості чинної системи управління персоналом,
що посідає чільне місце в системі управління організацією загалом.
Сутність управління персоналом полягає у встановленні організаційноJекономічних, соціальноJпсихологічних і правових відносин між суб’єктами (працівниками) та об’єктом (менеджерами)
управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи, форми і засоби впливу на інтереси, поведінку і діяльність працівників
із метою максимально ефективного їхнього використання у діяльності підприємства [1, с. 6–7].
На сьогодні виділяють три основні групи засобів управління
персоналом підприємства:
1) прямі засоби управління, які застосовують для безпосереднього управління персоналом;
2) непрямі засоби управління, які використовуються переважно з організаційних міркувань;
3) квазізасоби — це фактори, які не можна зарахувати до прямих
і непрямих, але які мають важливе значення для успішного здійснення управління персоналом.
До найважливіших прямих засобів управління персоналом належать:
— делегування повноважень і завдань;
— обговорення в колективі, бесіди з підлеглими;
— критика та заохочення;
— службовий нагляд і контроль за результатами праці;
— інформація та комунікація;
— директиви та вказівки [2, с. 29–30].
Непрямі засоби управління є допоміжними, проте вони істотно впливають на управління персоналом. До них належать:
— характеристика посади;
— оцінка робочого місця;
— оцінка співробітника.
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До квазізасобів зараховують:
— неформальні групи — створюються на основі особистих стосунків (люди можуть об’єднуватись у групи тому, що живуть в одному місці, навчаються в одному закладі, є членами одного об’єднання та з інших причин);
— робочу атмосферу — від неї залежить відчуття задоволення
і бажання працювати. Основними факторами при цьому є відносини між співробітниками, умови праці, чіткий (або нечіткий) розподіл повноважень, стиль управління, позитивний або негативний
вплив неформальних груп і відносини між керівництвом і підлеглими [2, с. 32–34].
Таким чином, усі засоби управління персоналом, які застосовуються в організації, мають взаємоузгоджуватись і поєднуватись один
з одним. Крім того, вони тісно переплетені з іншими факторами
управління виробництвом і персоналом, наприклад з принципами
управління виробництвом, організаційною системою та стилем управління, що також впливає на вибір комбінації засобів управління
персоналом залежно від умов господарювання підприємства.
Література
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ СПОРТУ В УКРАЇНІ
Нейжмак Михайло Михайлович
майстер спорту з баскетболу, доцент
Житомирського економікогуманітарного інституту

Економічна діяльність у сфері фізичної культури і спорту спрямована на виробництво та реалізацію фізкультурноJспортивних послуг.
На певному історичному етапі, а саме тоді, коли в економіці досягнуто
досить високого рівня зрілості товарноJгрошових відносин, фізкультурноJспортивна діяльність виявляє себе у формі підприємництва.
В Україні протягом двох останніх десятиліть відбувався процес
трансформації командної економічної системи у систему ринкового
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типу, який поширився і на сферу фізичної культури і спорту. Як результат було закладено підвалини національного ринку фізкультурноJспортивних послуг. На сьогодні в Україні існує обмеженість
пропозиції фізкультурноJспортивних послуг, невисока якість фізкультурноJспортивних послуг, які пропонуються, внаслідок низького
рівня матеріальноJтехнічного, кадрового, наукового, організаційного,
нормативноJправового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Також присутні повільні темпи формування
необхідних компонентів галузевого ринку внаслідок негативного
впливу на сферу фізичної культури і спорту зовнішнього економічного середовища. Характер функціонування економіки України
не сприяє створенню ринкових засад розвитку сфери фізичної культури і спорту. Економіка країни не досягла того рівня розвитку, коли
бізнес стає надзвичайно зацікавленим у використанні ринку фізкультурноJспортивних послуг, а отже, активно сприяє його розвитку.
Цим зумовлюється порівняно невелика кількість спонсорів та їх низька активність у підтримці фізкультурноJспортивних організацій. Ситуація ускладнюється і низькою зацікавленістю фізичною культурою
і спортом з боку засобів масової інформації, насамперед, телебачення.
Галузь фізичної культури і спорту є продуцентом послуг фізкультурноJоздоровчого і спортивного характеру, які спрямовані на
підвищення ефективності функціонування економікоJсоціальної
системи держави. Основними формами державного регулювання
та застосовування превентивних заходів до виникнення кризових
процесів господарської діяльності галузі є: законодавче нормативноJправове регулювання відносин у сфері господарювання; фінансове регулювання — формування бюджету галузі, кредити та позики,
податкове регулювання, тарифи, регулювання цінової політики;
вплив на кількість та якість виробництва фізкультурноJоздоровчих
послуг — державне замовлення, цільова адресна державна фінансова допомога громадським організаціям, підтримка малого підприємництва в сфері фізичної культури і спорту, компенсація витрат на
виробництво послуг продуцентом з метою зменшення їх вартості
для незахищених верств населення. Державні програми розвитку
підприємницької діяльності в галузі фізичної культури і спорту характеризуються низької ефективністю, що вимагає оптимізації
і приведення до економічних реалій законодавчої бази щодо створення сприятливих умов розвитку мережі продуцентів високоякісних послуг фізкультурноJспортивного та оздоровчого характеру.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Неправда Наталія Юріївна
4 курс, спеціальність «Облік і аудит», університет «Україна»
Науковий керівник: Іванова Катерина Іванівна, cтарший викладач

Основні засоби відіграють одну із головних ролей в необоротних
активах підприємства, що зайняті у виробничоJгосподарській діяльності. Тому в обліку основних засобів важливе значення має єдиний
принцип їх оцінки, доцільність переоцінки, економічно обґрунтований вибір методу нарахування амортизації, а також своєчасно оброблена та систематизована інформація.
Останні роки предметами дослідження виступають питання не
лише класифікації основних засобів, організації їх обліку на підприємствах різних галузей, а й сутності даної категорії. Неоднозначне трактування поняття «основні засоби» в основних нормативних актах, що регулюють облік основних засобів в Україні,
тобто в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби»та Податковому кодексі України, на данний момент ці невирішені протиріччя між податковим та бухгалтерським обліком
щодо нарахування амортизації, щодо обліку безоплатно одержаних
основних засобів, обліку поліпшення основних засобів, що призводить до виникнення різниць в обчисленні податку на прибуток.
Ця проблеми викликана тим, що дані дві системи мають за мету протилежні інтереси щодо амортизаційних відрахувань. Згідно
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» амортизація розглядається як елемент розрахунку бази оподаткування
податком на прибуток. В обліковоJаналітичній системі амортизація —
це витрати, що формують собівартість реалізованої продукції.
За податковим методом основні засоби невиробничої сфери не
є об’єктом амортизації, тому необхідно внести ряд коректив до системи рахунків бухгалтерського обліку. об’єкти невиробничої сфери —
за бухгалтерськими методами.
Таким чином, у бухгалтерському обліку відображаються всі операції і всі витрати, пов’язані з придбанням і виготовленням основних засобів. У податковому обліку відображаються не всі операції,
а тільки ті, під час яких підприємство здійснює витрати, що підлягають амортизації згідно з податковим законодавством.
Наприклад, субрахунок 131 «Знос основних засобів» може мати два аналітичних рахунки 131.1 «Знос основних засобів виробничого призначення» та 131.2 «Знос основних засобів невиробничого
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призначення». Тобто, нарахування амортизації на виробничі об’єкти буде здійснюватися за податковим методом, а на невиробничі —
за бухгалтерськими методами.
Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що
покращення обліку основних засобів, можливе за умови прийняття
на законодавчому рівні під час формування показників податкового
обліку за основу даних бухгалтерського обліку, доцільного вдосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій,
яке врахує особливості податкового обліку основних засобів для
системного відображення операцій з ними.
Література
1. Бутинець Т. А. Основні засоби: точка зору економіста // Проблеми
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2012. —
Вип. 2 (23). — 22–36 с.
2. Кузьмін Д. Л. Основні засоби та основні фонди: порівняльний аспект //
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. —
2012. — Вип. 2 (23). — 148–155 с.

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Нечипоренко Владислав Андрійович,
Групи ОА51 спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта» к. тел. (097) 6868634
науковий керівник: Писанка Н.С., старший викладач

Облік товарних запасів можна здійснювати за двома показниками: перший — кількісноJвартісний облік наявності та руху товарів
за купівельними цінами за кожною назвою: видом, типом, гатунком;
другий — загальні транспортноJзаготівельні витрати, що їх обліковують на всю масу товарних запасів (або за окремими групами).
Товари є видом запасів. На підприємствах їх обліковують за
первинною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Придбані (отримані) товари зараховують на баланс підприємства
за первинною вартістю.
Первинною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що складається з таких фактичних витрат:
— суми, що сплачуються згідно із договором постачальникові
(продавцеві), за вирахуванням непрямих податків;
— суми ввізного мита;
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— суми непрямих податків у зв’язку із придбанням запасів, що
не відшкодовуються підприємству;
— транспортноJзаготівельні витрати (витрати на заготівлю товарів, оплата тарифів (фрахту) за вантажноJрозвантажувальні роботи і транспортування товарів усіма видами транспорту до місця їх
використання, включно із витратами зі страхування ризиків транспортування запасів);
— інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів
і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання
із запланованою метою.
Первинною вартістю товарів, внесених до статутного капіталу
підприємства, визнають узгоджену засновниками (учасниками) підприємства їхню справедливу вартість.
Первинною вартістю товарів, одержаних підприємством безоплатно, визнають їхню справедливу вартість.
Первинна вартість одиниці товарів, придбаних внаслідок обміну
на подібні товари, дорівнює балансовій вартості переданих товарів.
Якщо балансова вартість переданих товарів перевищує їхню справедливу вартість, тоді первинною вартістю отриманих товарів є їхня
справедлива вартість. Різницю між балансовою та справедливою
вартістю переданих товарів включають до складу витрат звітного
періоду.
Первинною вартістю товарів, придбаних в обмін на неподібні
запаси, визнають справедливу вартість отриманих товарів. Справедлива вартість товарів — це їхня ціна реалізації після вирахування витрат на реалізацію і суми надбавки (прибутку) виходячи із
надбавки (прибутку) для аналогічних товарів.
Не включаються до первинної вартості товарів, а належать до
витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені): понаднормові втрати й нестачі товарів; відсотки за користування позиками; витрати на збут; адміністративні й інші аналогічні витрати,
безпосередньо не пов’язані із придбанням і доставкою товарів та
приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання
із запланованою метою.
Придбання товарів оформлюють договором постачання (купівліJ
продажу) між постачальником і покупцем. Договір постачання є правовим документом, що визначає права й обов’язки сторін. Основними його реквізитами є: найменування сторін, їхні розрахункові
реквізити, найменування та кількість товарів, ціни, термін постачання, порядок розрахунків, зобов’язання, що мають підприємства.
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Порядок документального оформлення надходження товарів
залежить від місця приймання товарів.
Література
1. Карпенко Є. А. Фінансовий облік: [текст] навч.Jметод. посібник /
Є.А. Карпенко. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 359 с.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕМІЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Одинчук Є.О.
ІІІ курс, група ЕП3, спеціальність «Економіка підприємства»,
Рівненський інститут, к.тел. (096)7126596
Науковий керівник: Матвійчук А.Д., викладач

Одним з головних завдань розвитку ринкової економіки є формування притаманної ринковим відносинам системи стимулювання
праці. Фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства
просто залежить від ефективності праці персоналу, а вона, насамперед, від організації та механізмів формування заробітної плати.
Важливим складовим елементом управління трудовим потенціалом підприємства є вибір оптимальної системи стимулювання, що дасть
змогу збалансувати міру витрат праці та її кінцеві результати, а також
особисту мотивацію працівника та мету діяльності підприємства.
Під ефективним стимулюванням праці необхідно розуміти створення такої системи стимулювання, яка б могла забезпечити поєднання високих економічних результатів діяльності підприємства
та оптимізувати його витрати на досягнення цих результатів.
За умов, коли необхідний темп роботи та інтенсивність праці
забезпечуються самою її організацією, робітника не треба преміювати за виконання й перевиконання планових показників. Виконання
забезпечується системою управління та організації, а перевиконання нікому не потрібне. Тому в стимулюванні праці наголошують на
підвищенні професійної майстерності, розкритті та максимальному використанні інтелектуального потенціалу працівників, їхньої
ініціативи і творчості.
Звертаючись до практики преміювання в конкретних фірмах зарубіжних країн, наведемо такі приклади. У фірмах США вже тривалий
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час досить поширеними є дві системи, названі прізвищами їхніх авторів — Скенлона і Ракера.
Перша з них ґрунтується на розподілі між працівниками і компанією економії витрат на заробітну плату, отриманої в результаті
підвищення ефективності праці. Ця економія розподіляється в пропорції від 1 до 3 між компанією і працівниками. Із суми, що призначена для преміювання працівників, одна п’ята спрямовується
в резервний фонд, а решта розподіляється між персоналом залежно
від трудового внеску кожного в загальні результати діяльності компанії. За своєю суттю ця система спрямована на зниження частки
витрат на заробітну плату в розрахунку на одиницю продукції, забезпечення випереджальних темпів зростання продуктивності
праці стосовно зростання заробітної плати, а отже, вона є найприйнятнішою для підприємств, де частка «живої» праці висока.
Система Ракера базується на формуванні преміального фонду
залежно від збільшення умовноJчистої продукції в розрахунку на
один долар заробітної плати. Застосування цієї системи передбачає
встановлення так званого стандарту Ракера — частки фонду оплати
праці в обсязі умовноJчистої продукції, яка визначається як середня величина за кілька останніх років. Розмір преміального фонду
визначається так: фактичний обсяг умовно продукції помножують
на «стандарт Ракера».
З розрахованої величини виключається фактично виплачена
працівникам заробітна плата. Сума, що залишилась, розглядається як
результат підвищення ефективності виробництва, і значна її частка
спрямовується на преміювання персоналу. Для визначення розміру
премій конкретним працівникам до уваги беруть переважно якісні
показники їхньої діяльності.
Отже, комплексна система мотивації та оцінки результатів праці персоналу підприємства має широкі можливості для покращення результативності роботи як окремого працівника, так і всього
колективу підприємств в цілому.
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Науковий керівник: Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент

Поступовий вихід економіки України із кризового стану пов’язується з проблемою підвищення ефективності управління витратним механізмом. Одним із важливих елементів даного механізму є інформаційний ресурс, у якому значна питома вага належить
інформації, що формується у системі бухгалтерського обліку.
Нині українська економіка потребує реформи, основною метою якої має бути підвищення ефективності діяльності як народного господарства в цілому, так і окремих галузей чи підприємств.
Проведення вказаної реформи вимагає формування та вдосконалення нових підходів до забезпечення ефективного функціонування об’єктів господарювання.
Наявність різних точок зору щодо сутності витрат обумовлена різними підходами в поглядах на природу економічного буття взагалі,
і виробничого процесу, зокрема. Можна виділити два основоположних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя
з позицій трудової теорії вартості, яка передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів: робочої сили, предметів
праці та засобів праці з відповідною інтерпретацією поняття вартості, її складових і структури. Другий підхід базується на ресурсному
розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість всіх
видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування. Даний
підхід передбачає, що місце та роль витрат розглядається та розкривається в прикладному аспекті як складовий елемент ціни, яка формується в ринковій системі на основі зміни попиту та пропозиції.
Окрім достовірності визначення фінансового результату, обґрунтований облік витрат дозволяє керувати діяльністю підприємства,
досягати зменшення витрат і збільшення накопичень шляхом надання даних про фактичні витрати. Надзвичайно важливою є правильна обробка та впровадження на підприємстві тих методів обліку
витрат, які дозволяють контролювати рух продукції, збереженість
та раціональне використання матеріальних цінностей і майна підприємства в цілому.
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Важливою рисою витрат як у виробничій, так і в невиробничій
сфері є характер їх зв’язку з певним об’єктом: продуктом, підрозділом, проектом тощо. Залежно від характеру цього зв’язку витрати
поділяють на прямі та непрямі.
Прямі витрати — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом.
Непрямі витрати — це витрати, що не можуть бути віднесені до
певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом.
Основою здійснення обліку, аудиту та аналізу на підприємствах
різних типів і організаційноJправових форм власності повинна стати нормативноJправова база. Вона покликана акумулювати всі
інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих
умов господарювання.
Взагалі, слід відмітити мінливість нормативної бази з обліку витрат. В діючому на сьогодні законодавстві порушено основні вимоги
до нормативних документів: точність, лаконічність, однозначність
трактування.
Як у національній так і у міжнародній практиці порядок відображення доходів та витрат ведеться за методом нарахування. Згідно
до якого доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент
їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.
Облік витрат та собівартості виробництва продукції підприємства є однією з найважливіших ділянок обліку, тому від правильної його організації залежить достатність інформації, що надається
різним користувачам для прийняття управлінських рішень. Грамотна організація обліку витрат в умовах застосування інформаційних
систем дає можливість підприємству зменшити витрати і тим самим збільшити прибуток, тобто підвищити ефективність діяльності
підприємства.
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3. Петрович Й. М. / Навч. посібник. — Управління діяльністю організаційноJвиробничих систем: — К.: Знання, 2013. — 510 с.

104

в сучасних умовах

Секція 1

ПОДАТКОВА СИСТЕМА:
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ
Оропай О.П., Чубко І.С.
ІV курс, група ФН41/12, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову
базу держави, а з іншого — виступає головним знаряддям реалізації
її економічної доктрини. У результаті проведеного дослідження виділено три основних етапи розвитку форм і методів оподаткування:
1) від Стародавнього світу до Середньовіччя — держава не розглядає податки як основне джерело доходів і не має фінансового апарату для збору податків; податки вводяться несистемно, збір їх доручається місту або громаді; 2) XVI — початок XIХ ст. — у ряді країн
виникає мережа фінансових установ і держава бере частину функцій на себе, встановлює ставки, базу оподаткування, слідкує за збором
податків; 3) сучасний етап — держава встановлює і збирає податки,
визначає правила оподаткування, відносини між центральною і місцевою владою.
Встановлено, що еволюційний шлях генезису податкової системи України характеризується достатньою тривалістю, періодичність
якої можна розглядати як сукупність таких етапів: 1) найдавніша
податкова система Київської Русі (ІХ–ХІІІ ст.); 2) податкова система ЛитовськоJПольської доби (ХІV–початок ХVІ ст.); 3) податкова
система козацької держави (1648–1654 рр.); 4) МосковськоJросійська податкова система (середина ХVІ–початок ХХ ст.); 5) податкова система за часів радянської влади (1917–1991 рр.); 6) податкова система незалежної України (1991 р. — теперішій час).
Результати аналізу основних етапів становлення податкової системи України свідчать про те, що в основу розвитку податкової системи закладені засади пошуку оптимальних форм та методів оподаткування. У різні періоди розвитку суспільства змінювались види
оподаткування, форми їх стягнення. Результати історичних аспектів дослідження генезису податкової системи мають використовуватись для створення та розвитку ефективної системи оподаткування
в Україні, так як сьогодні повторюються ті ж помилки та прорахунки, що негативно впливають на економічний розвиток держави.
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Маючи неефективну економіку, Україна змушена була формувати
податкову систему для переходу на новий рівень ефективності, при
цьому неодноразово стикалася з негативними економічними і податковими наслідками невдалих реформ, що посилювало дисбаланс
між запозиченими із світової практики податковими інструментами та реаліями вітчизняного господарювання.
Встановлено, що реалізація податкової реформи в Україні, розпочатої в 2014 р., відбувається системно, відкрито, цілеспрямовано,
виважено та поступово у часі. Ключовими пріоритетами податкової
реформи для бізнесу в Україні в 2016 р. є: зниження податкового
навантаження на заробітні плати та бізнес в цілому; спрощення податкового законодавства та процедур; боротьба з корупцією у податкових органах; підвищення прозорості, справедливості та спрощення податкової системи; подальша економічна та фінансова
стабілізація. Основною концепцією чергової податкової реформи
в Україні є: 18% — ставки податку на прибуток підприємств та доходи фізичних осіб; 20% — ставки ПДВ; 22% — ставки єдиного соціального внеску (для роботодавця).
Таким чином, застосування історичного методу дало змогу нам
виокремити в хронології становлення податкової системи Україні
у шість етапів. Ретроспективний аналіз етапів становлення та розвитку податкової системи України засвідчив, що організація системи
оподаткування в Україні на різних етапах залежала від рівня розвитку держави, проте і нині виступає однією із найскладніших проблем національної економіки. В контексті гармонізації з принципами
європейської податкової політики Україна продовжує вдосконалювати податкову систему шляхом зміни податкової політики, максимально врахувавши сучасну специфіку економічних відносин
у суспільстві. Шляхами перспективного розвитку податкової системи України є використання світового досвіду, однак з урахуванням
реалій національної економіки.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Перелигін Микола Миколайович,
к.е.н., доцент Житомирського економікогуманітарного інституту

Трансформація соціальноJекономічних відносин пов’язана з розвитком ринкової економіки, вона призвела до появи нових суб’єктів
господарювання, у тому числі й такої важливої складової ринкової
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економіки як мале підприємництво. Не дивлячись на складні економічні умови та нестабільність політикоJправового середовища, українське суспільство усвідомило необхідність розвитку малого бізнесу.
Помітний внесок малого бізнесу і у вирішення проблеми зайнятості. ПоJперше, малий бізнес не тільки створює, прямо і побічно
ініціює появу додаткових робочих місць, а й розширює поле ділової
активності, залучаючи в трудову діяльність тих громадян, які не володіють високою конкурентоспроможністю на ринку праці. Більш
«гнучкі» умови праці, включаючи особливі режими робочого часу,
на малих підприємствах роблять їх привабливими для працівників.
Набір нестандартних форм зайнятості різноманітний і може включати: неповну зайнятість; понаднормову зайнятість; тимчасову зайнятість на основі трудових договорів, розрахованих на певний термін;
випадкову зайнятість, виступаючу способом отримання додаткового
заробітку при недостатніх трудових доходах або низькій оплаті праці
на основній роботі; зайнятість на основі договорів цивільноJправового характеру; зайнятість в компаніях, що здійснюють лізинг персоналу; вторинну зайнятість, що характеризується наявністю постійного додаткового (другого і т.д.) місця роботи; неформальну зайнятість.
ПоJдруге, оперативно реагуючи на зміну ринкової кон’юнктури, малі
підприємства стають учасниками інвестиційного процесу, сприяють
якісному поліпшенню робочої сили, формують робочі місця на базі
нових технологій. Слід зазначити, нарешті, роль малого бізнесу
в пом’якшенні соціальної напруги, оскільки саме мале підприємництво є фундаментальною основою формування «середнього класу», а, значить пом’якшення притаманних ринковій економіці тенденцій соціальної диференціації (стратифікації суспільства).
Всі ці властивості малого підприємництва роблять його розвиток істотним чинником сталого соціальноJекономічного розвитку
і складовою частиною реформування економіки тієї чи іншої країни:
створення регульованого, соціально орієнтованого ринкового механізму, подолання нинішнього падіння виробництва, стабілізації
економіки та забезпечення передумов для швидкого і стійкого економічного підйому. Потрібно пам’ятати, що це можливо лише в умовах існування малого підприємництва в органічній єдності із середнім і великим підприємництвом в умовах проведення активної
політики державного сприяння.
Таким чином, сектор малого підприємництва є невід’ємною частиною соціальноJекономічної системи країни, оскільки забезпечує
відносну стабільність ринкових відносин, завдяки своїй гнучкості
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демонструє оперативне реагування на постійно мінливі умови
зовнішнього середовища. Малий бізнес відіграє важливу роль
у збільшенні чисельності робочих місць і вирішенні проблем зайнятості населення, тим самим, пом’якшуючи негативні наслідки
(структурне та фрикційне безробіття) науковоJтехнічного прогресу
та коливань на ринку праці.
Література
1. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»
№ 2063JІІІ від 19.10.2000 р. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2063J14.
2. Красота О.В. Мале підприємництво: економічна сутність та роль
у подоланні кризи / О.В. Красота // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія
«Економіка». — 2010. — № 7. — С. 37–40.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ РЕКЛАМИ
Пінчук А.І.
ІV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Зростання конкуренції товаровиробників в умовах міжнародного ринку, посилення інтернаціоналізації міжнародної економіки,
її глобалізація підвищують актуальність проблеми просування товарів та послуг на світові ринки, а разом із цим — використання
міжнародної реклами для конкурентного позиціювання міжнародних компаній. Міжнародну рекламу можна визначити як вид маркетингової діяльності міжнародної компанії, метою якої є розповсюдження інформації про експортований товар, сформованої таким
чином, щоб здійснювати посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію цільової аудиторії зарубіжних покупців.
Особливості міжнародної реклами вивчалася як зарубіжними,
так і вітчизняними науковцями. До найвідоміших можна віднести
Ф. Котлера, Ф. Джефкінса, К. Бове, У. Аренса.
Цілі стандартизації реклами в міжнародному маркетингу спрямовані на створення іміджу товару у світовому масштабі, скорочення витрат на розробку реклами, забезпечення впізнаваності та
сприйняття реклами як чогось вже знайомого, прискорення виходу
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на ринки різних країн, що особливо важливо для синхронного міжнародного життєвого циклу товару. Для стандартизації більше
підходять високотехнологічні товари та вироби, такі як автомобілі,
комп’ютери, аудіоJ та відео обладнання, а також товари із категорії
предметів розкоші, орієнтовані на емоційне та образне сприйняття
(парфуми, одяг, коштовності). Прикладами можуть слугувати напої
CocaJCola, джинси Levi’s, японські, американські та європейські
автомобілі. Стандартизація реклами є ефективною, якщо рекламні
обіцянки переваг товару однаково сприймаються на різних національних ринках, тим більше, якщо це підкріплюється універсальним
позиціюванням товару (пральні порошки, лікарські засоби, кава, чай
тощо). Необхідно правильно обрати канал розповсюдження: найдоцільніше використовувати міжнародні засоби масової інформації
(супутникове телебачення, міжнародні друковані видання), оскільки
національне законодавство встановлює чимало обмежень на рекламу в національних ЗМІ.
Так, реклама парфумів «Miss Dior Cherry» та «J’adore Dior» демонструвалася в країні без будьJякої адаптації, тобто це є приклад
застосування стратегії стандартизації реклами, де адаптація є недоцільною і може лише зіпсувати цілісний образ марок, сприйняття яких залежить від емоційного ставлення до них.
Література
1. Жарлінська Р.Г. Реклама в міжнародному маркетингу: стратегії стандартизації та адаптації // Р.Г. Жарлінська, Ю.О. Морозова [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010
/Economics/76396.doc.htm
2. Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу, 9Jе изд.: Пер. З англ. /
Ф. Котлер, Г. Армстронг. — М.: Изд. Дім «Вільямс», 2013. — 787 с.
3. Бове К., Аренс У. Современная реклама / Пер. С англ. — Тольятти:
Издательский Дом Довгань, 1995. — 704 с.
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SWOTАНАЛІЗ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
Повх О.М.
ІV курс, група МЕН4112, напрям підготовки «Менеджмент»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент

ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» є одним
з найбільших вітчизняних підприємств по переробці молока, а також одним з лідерів з виробництва згущеного молока в Україні.
У теперішній час, крім молочних консервів: молока згущеного
з цукром, молока згущеного з цукром і какао, молока згущеного з цукром і кавою, вершків гущених з цукром, комбінат випускає різну
продукцію з незбираного молока: кефір, ряжанку, молоко пряжене,
йогурти, сметану, сир кисломолочний; сири м’які: «Адигейський»,
розсільний «Сулугуні», розсільний «Сулугуні» копчений, розсільний «Бринза», сичужний «Моццарелла»; сири тверді: «Російський»,
«Голландський», «Звенигородський»; масло: «Солодко вершкове
селянське», «Вершкове з какао «Шоколадне», «Солодко вершкове
селянське «Солоне», Продукцію комбінату добре знають не лише
в Україні, а й за кордоном.
Молоко згущене з цукром ГОСТ з 2008 по 2010 року отримувало
оцінку «відмінно» в тестуванні продукції НауковоJдослідним Центром Незалежних Споживчих Експертиз «ТЕСТ». Щорічно комбінат бере участь у виставках, ярмарках — продажах, що проводяться
на місцевому, обласному, регіональному і національному рівнях. За
результатами загальнодержавного рейтингування підприємства,
ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» зайняло:
3Jе місце в Миколаївській області та 29 місце в Україні за сумою
місць 4Jх номінацій фінансовоJгосподарської діяльності і має право називатися «Лідером Галузі 2013».
Надалі скористаємося методикою SWOTJаналізу для виявлення
привабливих напрямів стратегічних зусиль підприємства, на яких воно може здобути конкурентні переваги в міжнародному конкурентному середовищі (таблиця 1).
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Таблиця 1 — SWOTAаналіз ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбiнат»
S
Сильні сторони
— достатня сировинна база
— персонал з досвідом роботи
— значна відносна частка ринку
— значний асортимент продукції,
який постійно розширюється
— достатньо високий рівень якості
продукції
— впровадження нових технологій
— наявність структурних підрозділів
з маркетингу

Слабкі сторони
W
— низький рівень готовності
працівників до змін
— невисокий термін зберігання продукції
— недостатні фінансові ресурси, що
не дозволяє підприємству
постійно оновлювати виробничу
базу, підвищувати якість продукції
та охоплювати нові сегменти ринку

O
Можливості
— збільшення числа лояльних споживачів
— розширення кола інформування
потенційних покупців
— розширення ринку збуту продукції
— нарощування товарообігу
— підвищення рівня професійності
кадрів
— розширення асортименту продукції
— удосконалення дилерської мережі
— експорт продукції в країни близького та далекого зарубіжжя

Загрози
T
— великий рівень конкуренції в галузі
— перенасичення ринку
— технологічне відставання
— зниження рівня кваліфікації кадрів
— недостатній рівень платоспроможності покупців
— неможливість залучити інвестиційні
ресурси у достатніх об’ємах, високий рівень економічної та
політичної нестабільності всередині країни

Діагностика конкурентоспроможності досліджуваного підприємства свідчить про нагальну необхідність застосування профілактичних регулюючих заходів, основною метою яких є збереження частки ринку та недопущення втрати існуючих конкурентних позицій.

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Придибайло Марина Анатоліївна
V курс, група ФН51, спеціальність «Фінанси та кредит»
Інститут економіки та менеджменту, к. тел. 067 13 36 374
Науковий керівник: Куліш Г.П., доцент

Функціонування суб’єктів господарювання в умовах сучасного
економічного розвитку країни, який визначається нестабільністю
економічної системи й іншими дестабілізуючими чинниками,
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впливом жорстокої конкуренції, зростанням рівня фінансових ризиків, вимагає забезпечення стабільного фінансового стану підприємств, що потребує налагодження системи ефективного фінансового управління основними напрямками й аспектами діяльності
суб’єктів господарювання і вмілим управлінням нею щодо забезпечення платоспроможності, прибутковості та фінансової стійкості
як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Цьому
сприяє розроблення обґрунтованої фінансової політики підприємства, яка базується на плануванні, ресурсному збалансуванні, всебічному аналізі й контролі за її реалізацією.
Необхідність оцінки, аналізу й управління фінансовим станом
викликана збитковістю та неплатоспроможністю значної кількості
вітчизняних підприємств, незадовільною структурою їх капіталу.
Реальне відображення фінансового стану суб’єктів господарювання досить часто на практиці ускладнюється недосконалими методичними підходами до його оцінки. Ці проблеми є актуальними для
підприємств України незалежно від їх організаційноJправових
форм і форм власності [1].
Вітчизняні підприємства з метою виходу з кризи, в першу чергу, повинні звернути увагу на підвищення ефективності управління
власним капіталом і джерелами його формування.
Враховуючи низький рівень самофінансування вітчизняних
підприємств і сучасні умови господарювання, особлива увага має
приділятись формуванню достатнього обсягу фінансових ресурсів;
забезпеченню ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів за найважливішими напрямками господарської
діяльності; оптимізації грошових потоків; максимізації прибутку
(усунення збитковості) в умовах прийнятного рівня комерційного
ризику; досягненню фінансової стійкості та платоспроможності; прискоренню оборотності капіталу; удосконаленню структури капіталу
підприємства; пришвидшенню руху грошових коштів та ефективніше їх використання; збільшенню обсягу грошових надходжень
від реалізації продукції при одночасному покращенні якісних параметрів господарської діяльності; одержанню позитивних фінансових результатів від усіх видів діяльності та стабілізації фінансового
стану підприємства [3].
На стратегічному рівні об’єктом управління є конкурентоспроможність підприємства та його ринкова вартість. Критеріями ефективності слід використовувати оцінювання динаміки показників
рентабельності та ділової активності. У свою чергу, це припускає
112

в сучасних умовах

Секція 1

проведення моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища
функціонування підприємства, а також середовища його найближчого оточення. На цьому рівні в умовах фінансової кризи розробляються довгострокові плани боротьби з кризовими проявами
у фінансовоJгосподарській діяльності підприємства [2].
Завдання антикризового фінансового управління на підприємстві: побудова ефективної системи зі збору, обробки та інтерпретації
інформації фінансового і антикризового характеру на підприємстві;
своєчасне діагностування передкризового стану суб’єкта господарювання; розробка та реалізація комплексу превентивних заходів з попередження фінансової кризи на підприємстві; діагностика причин
настання та глибини фінансової кризи на підприємстві; розробка
механізмів антикризового фінансового управління підприємством
при загрозі банкрутства; подолання неплатоспроможності та збитковості підприємства; відновлення фінансової стійкості підприємства
за рахунок підвищення рівня самофінансування; мінімізація негативних наслідків фінансової кризи на підприємстві; критична оцінка досвіду боротьби з фінансовою кризою на підприємстві; удосконалення системи управління підприємством з інтеграцією елементів
антикризового фінансового управління [4].
Література
1. Стеців Л. П. Теоретико — методичні аспекти управління фінансовим
станом підприємства / Л.П. Стеців // Наукові записки. — № 1–2. — 2014. —
С. 44–48.
2. Ванькович Д.В. Організація системного підходу в управлінні фінансовими ресурсами / Д.В. Ванькович // Регіональна економіка. — 2001. —
№ 3. — С. 225–231.
3. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник./
І.Б. Гевко. — К.: Кондор, 2009. — 187 с.
4. Єлецьких С.Я. Удосконалення процесу управління фінансовостійким
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ІНВЕСТИЦІЙНОІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВ
Придибайло Марина Анатоліївна
6 курс, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Чуніхіна Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент

На сьогоднішній день в умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу увагу
інвестиційноJінноваційному розвитку, адже саме він впливає на
рівень ефективності діяльності інституційної одиниці. Недосконалість
ринку та законодавчої бази свідчать про наявність значних проблему
правління, що виступають головними факторами гальмування інвестиційноJінноваційного розвитку вітчизняних підприємств [2, с. 156].
Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки неможливий
без залучення інвестицій. Відповідно до законодавства України, інвестиції спрямовані на відтворення основних фондів і на приріст матеріальноJвиробничих запасів, здійснюються у формі капіталовкладень [1].
Інвестування — цілісний процес капіталовкладень, протягом якого
відбувається послідовна зміна різних форм вартості та реалізується динамічний зв’язок між взаємозалежними елементами інвестиційної
діяльності: ресурси — витрати — дохід. Інновації — це впровадження
нових форм організації праці та управління, а також використання результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих
на удосконалення соціальноJекономічної діяльності.
Проаналізувавши взаємозв’язок та напрямки взаємодії між
інноваціями та інвестиціями, необхідно зазначити, що:
— інвестиції забезпечують реалізацію інноваційного процесу,
а інновації породжують додатковий капітал, і, відповідно — нові
інвестиції;
— інновації складають окремий сегмент інвестиційного ринку
і в певній мірі є його об’єктом;
— вважається, що в умовах стабільної економіки всі інвестиції
бажано мають бути інноваційної спрямованості, а в умовах кризи
інвестиції повинні бути спрямовані на підтримку діючих технічно
відсталих виробничих фондів;
— інвестиції без інновацій призводять до відтворення ресурсовитратного та застарілого обладнання, відповідно — до орієнтації економіки на екстенсивний шлях розвитку, який, як доведено дослідженнями закордонних та вітчизняних економістів, не має майбутнього.
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Таким чином, інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а в комплексі, що призводить до необхідності побудови інноваційноJінвестиційної моделі, яка поєднує інвестиційні
та інноваційні принципи, методи та механізми реалізації, критерії
прийняття інноваційноJінвестиційних рішень [3].
Проблеми інвестиційноJінноваційного розвитку підприємств
в умовах сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства за обставин структурних і функціональних
змін економіки завдяки інвестуванню в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних показників, зокрема зростання
прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.
Отже, реалізація інвестиційноJінноваційної моделі розвитку
підприємств дасть можливість системно вирішувати проблеми, що
виникають при зміні методів і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, раціоналізації механізмів управління
процесом залучення інвестицій в інновації.
Література
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РОЛЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Пшегоцька О.А.
V курс, група ОА52, спеціальність «Облік і аудит»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел. (050)6850038.
Науковий керівник: Карпенко О.В., к.е.н.

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені в результатах його функціонування.
На основі доступної їм звітньоJоблікової інформації вказані особи
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намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього є економічний аналіз, за допомогою
якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини
об’єкта, що аналізують: охарактеризувати його платоспроможність,
ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку,
а потім по його результатам прийняти обґрунтовані рішення. Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів
діяльності [1]. Таким чином, головною метою економічного аналізу
є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.
Економічний аналіз дає можливість оцінити майновий стан
підприємства, ступінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами, достатність
капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій, потребу в додаткових джерелах фінансування, здатність до нарощування капіталу, раціональність залучення коштів, обґрунтованість
політики розподілу і використання прибутку, обґрунтованість вибору інвестицій та ін. [2].
Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансовоJгосподарської діяльності. Насамперед
це пов’язано із зростаючим впливом зовнішнього середовища на
роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності
контрагентів (постачальників і покупців), ускладнення організаційноJправових форм функціонування.
Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств, як
правило, вже не задовольняються констатуванням величини показників звітності, а розраховують отримати конкретний висновок
про достатність платіжних засобів, співвідношення власного і залученого капіталу, швидкість обігу капіталу і причини її зміни, типи
фінансування тих чи інших видів діяльності. На сучасному етапі
аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому
розвитку і вдосконаленню, але ще не відповідає повністю новим
вимогам проведення фінансової роботи підприємства [3].
В умовах постійної зміни інформації багато фінансовоJекономічних показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою цінність для аналізу. Основним завданням проведення
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економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності
за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно
чи негативно вплинули на кінцевій показник роботи підприємства.
Література
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Радзевіл Каріна Віталіївна
4 курс, група ФНК4112(з), спеціальність «Фінанси і кредит»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (097)1499449
Науковий керівник: Жукова О.А., ст. викладач

Управління ресурсами банку є складовою загального процесу
управління в банку, що організовано з метою ефективної діяльності
всіх його структурних підрозділів для розв’язання поставлених перед
банком завдань. У сучасних умовах існує проблема дефіциту фінансових ресурсів у діяльності банківських установ. Належний обсяг
яких забезпечує ліквідність, ефективність діяльності, фінансову
стійкість банківської установи. Теоретичне осмислення сутності
фінансових ресурсів банку, ресурсів банку та ресурсної бази банку
полягає в характеристиці наукових підходів та сприяє покращенню
економічного стану установи, розширенню шляхів раціонального
їх використання, що, своєю чергою, підвищить довіру до банківської системи суб’єктів господарювання.
Ресурсна база банку — це частина грошового ринку, представлена сукупністю виведених із обігу коштів господарських суб’єктів
і грошових доходів населення, які мобілізуються банком на умовах
виникнення зобов’язання власності та боргу для подальшого розміщення серед юридичних і фізичних осіб, яким необхідні банківські
ресурси з метою одержання прибутку
Банківські кризи — це невід’ємна риса ринкової економіки. Вони
супроводжують процес поступового розвиту суспільства. БудьJякі
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потрясіння у банківській сфері призводять до повної або часткової
паралізації платіжної системи, коливань курсу національної валюти, загострення політичних обставин. При цьому слід зауважити,
що в основі банківських криз зазвичай лежить дисбаланс у ресурсній базі. Наслідками кризи є різноманітні стани банківської системи або окремого банку, ситуації та проблеми, які пов’язані з низкою
якісно нових змін та трансформацій, руйнацією або виникненням
нової кризи.
У сучасній економічній літературі немає однозначного визначення поняття «фінансові ресурси». Так, у фінансовому словнику
фінансові ресурси визначаються як сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб’єктів господарювання і є джерелом їх виробничого й соціального розвитку.
Згідно зі статтею 4 Закону «Про банки і банківську діяльність»
держава самостійно формує та використовує власні банківські ресурси, які складаються з коштів банків, залишків коштів на поточних рахунках підприємств, установ та організацій, вкладів населення, коштів на бюджетних рахунках, коштів у міжбанківських
розрахунках та інших грошових ресурсів. Згідно з існуючими
у банківській практиці традиціями ресурси комерційних банків
поділяють на власні, залучені та позичені кошти.
Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, частка яких в середньому по банківській системі України складає 80%
від загальної величини ресурсів, а решта (20%) припадає на власний капітал.
Таким чином, управління фінансовими ресурсами комерційного банку це дуже складний і цікавий процес, і чим ефективніше
проводиться фінансовий менеджмент в комерційному банку тим
більший прибуток отримує банк, а також отримує еластичність у своїх
діях під час негативних явищ у економіці.
Література
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3. Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової
стійкості банківської системи : монографія / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — 198 с.
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VІ курс, група ЗМО71, спеціальність «Менеджмент організації»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л.М., к.е.н., доцент

Головним завданням управління людськими ресурсами є ефективне використання здібностей співробітників відповідно до цілей
підприємства і суспільства в цілому. При цьому важливим є збереження здоров’я кожного окремо взятого індивіда і встановлення
відношень конструктивної співпраці між членами трудового колективу, незалежно від приналежності до різних соціальних груп. Управління людськими ресурсами є одним із найважливіших компонентів
менеджменту. В свою чергу мотиваційний менеджмент передбачає
створення пріоритетних умов для творчої та високопрофесійної
діяльності безпосереднього виробника товарів послуг.
Менеджмент персоналу можна визначити як систему взаємодії
персоналу з метою досягнення максимальної ефективності діяльності організації за рахунок забезпечення інноваційної поведінки
персоналу на основі формування адекватної організаційної культури, розвитку людського потенціалу і побудови відповідної системи
мотивації інноваційної поведінки. Основа (база) мотивації складається з певної низки заходів, які у разі успішної реалізації здатні
збільшити ступінь якості робіт осіб майже в два рази. Мотиваційний менеджмент є процесом управління, побудованим на пріоритетах мотивації ділової поведінки, тобто на створенні умов зацікавленості в результаті та прагненні до його досягнення.
Мотиваційний менеджмент, в межах якого розробляються, впроваджуються та використовуються основні інструменти мотиваційного впливу на персонал, розуміється як один з найефективніших
типів сучасного керування. Головними методами, що повсякчас
застосовують мотиваційному менеджменті є: прямі економічні (заробітна плата в різноманітних формах; премії за продуктивну працю і раціоналізаторську роботу; участь в прибутках; заохочувальні,
компенсаційні та гарантійні виплати), непрямі економічні (нагороди цінними подарунками; пільгове харчування; кредити на житло
і придбання престижних товарів), соціальні (просування по службі;
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профілактичне та лікувальноJоздоровче медичне обслуговування;
зміна соціального статусу працівника та інші не грошові стимули),
моральноJпсихологічні (подяка; нагорода почесними відзнаками та
інше), організаційноJвиробничі (охорона праці; покращення умов
праці; підвищення якості праці), адміністративні (гнучкі робочі
графіки; зміни у режимі праці; творчі відпустки). Кількість та обсяг
використовуваних методів обиралася залежно від результатів фінансовоJгосподарської діяльності підприємства, чисельності і кваліфікації персоналу, організаційної культури і навіть життєвого
циклу підприємства.
В управлінській науці розроблені та знайшли широке практичне застосування в провідних фірмах розвинених країн різні мотиваційні моделі. Найширше розповсюдження серед них отримали такі:
раціональна мотиваційна модель, яка в своїй основі ґрунтувалась
на широкому використанні матеріальних стимулів, тобто за допомогою нагороджень або стягнень за наслідками роботи; мотиваційна
модель самореалізації, яка реалізується через активізацію внутрішніх мотивів людини, можливості самовираження, творчість у праці,
визначення заслуг, розширення самостійності і відповідальності,
перспективи кар’єри і професійного зростання; мотиваційна модель співучасті (причетності), яка втілюється через розвиток
співпраці, партнерства, участь в управлінні, власності, делегування
повноважень.
Кожна із розглянутих моделей має певні особливості, певні переваги і недоліки. Під впливом дії цих моделей у провідних фірмах
світу склалася нова філософія управління персоналом, в яких знайшли віддзеркалення як традиційні, так і нетрадиційні підходи до
питань впливу на поведінку людей шляхом використання цілої системи форм, методів і факторів активізації трудової діяльності. Це
позитивно впливає на рентабельність підприємств у разі реалізації
мотиваційної складової, яка охоплює як стимулюючі дії загалом,
так і окремо менеджмент персоналу.
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Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Узагальнення результатів дослідників дає підстави стверджувати, що фінансовий ринок має визначальний вплив на функціонування фінансової системи країни і від того наскільки стабільно він
функціонуватиме та інтенсивно розвиватиметься, залежатиме і стабільність фінансової системи в цілому. Основним завданням фінансового ринку є трансформація капіталу з наявних грошових коштів
у інвестиційну їх форму з метою наповнення тих секторів економіки, що потребують додаткового фінансування для подальшого
розвитку. Визначено основні сегменти фінансового ринку України:
банківська система, фондовий ринок та ринок небанківських фінансових установ.
Проведений аналіз фахової літератури дає змогу зазначити найгостріші проблеми фінансовоJбанківської системи: довготривалість
неефективної макроекономічної політики уряду; низькі темпи
зростання ВВП; низький рівень ліквідності національної валюти;
нестача розвинутих фінансових ринків та якісних інструментів для
заощаджень; несприятливе інституційноJправове середовище, яке
стримує приплив іноземного капіталу; зростаючий рівень державного боргу, інфляції; значний дефіцит держбюджету і платіжного
балансу; відтік капіталу; відсутність належних умов для функціонування альтернативних каналів грошової трансмісії; неадекватна,
недосконала нормативноJправова база; застарілі форми і підходи
до банківського регулювання і нагляду; неякісний ризикJменеджмент банків; проблеми координації у взаємодії між НБУ та урядом;
суперечність заходів підтримки банківського сектору в умовах кризи; неконтрольоване використання кредитів рефінансування на валютному ринку; відсутність механізмів залучення довгострокових
гривневих ресурсів; значний дефіцит довіри до вітчизняного банківського сектору; недостатність обсягів золотовалютних резервів
та пошук нестандартних джерел їх наповнення; високий рівень корупції.
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Встановлено, що розвиток фінансового сектору протягом досліджуваного періоду мав дискретний та непропорційний характер.
Так, розвиток небанківського фінансового сектору було ускладнено відсутністю ефективного законодавства, систем регулювання та
пруденційного нагляду, що призвело до появи значної кількості
кептивних фінансових установ та «фінансових пірамід», стримувало розвиток ринку фінансових послуг і призводило до поглиблення
кризи недовіри до фінансового сектору в цілому. Внутрішні та зовнішні шоки призвели до погіршення якості кредитних портфелів
банківської системи, що зумовило необхідність очищення банківської системи, що почалося у 2014 р., та потребувало додаткового
збільшення капіталу в банки для створення значних резервів під активні операції. Слід зазначити, на початку 2016 р. на валютному
ринку посилився девальваційний тиск, зокрема через зниження експортних надходжень та політичну нестабільність. Обсяг депозитів
у банківській системі знизився, кредитна активність залишалася
слабкою. Формування профіциту платіжного балансу разом із отриманням фінансування від МВФ зумовило зростання міжнародних
резервів України до 13,4 млрд. дол. США (станом на 31.01.2016 р.).
Крім того, позитивно на стан фінансового рахунку вплинуло вливання прямих іноземних інвестицій обсягом 3,1 млрд. дол. США.
Водночас близько 75% цих надходжень були направлені на докапіталізацію банків материнськими установами.
Таким чином, зазначений перелік нагальних проблем має стати
основою для розробки системного антикризового плану дій, впровадження і реалізація якого дасть змогу зменшити втрати банківського сектору та оздоровити фінансовий ринок України. Здійснення
ефективної монетарної та фіскальної політики допоможе знизити
рівень інфляції, а впровадження глибоких і комплексних реформ
(фінансових та економічних) забезпечить поліпшення бізнесJклімату, залучення більшого притоку інвестицій, підвищить конкурентоспроможність держави, забезпечить повернення довіри до фінансового ринку, відновить доступ до ринків капіталів для державного
та приватного секторів, що зробить Україну привабливим об’єктом
для інвестицій і поліпшить перспективи країни.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
СУЧАСНИХ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Рудюк К.Б.,
V курс, група ФН51/15, спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Аналіз джерел економічної літератури дає підставу зробити висновок, що складовими цілей державного регулювання економічно
розвинутих країн є: економічне зростання; повна зайнятість; економічна ефективність; стабільний рівень цін; економічна свобода;
справедливий розподіл доходів; економічна забезпеченість; збалансованість зовнішньоекономічних відносин. Узагальнення результатів
дослідників дозволяє виділити 2 найбільш поширених підходи до
трактування регулювання економіки: 1) неокласичний; 2) кейнсіанський. Проте, як зазначають дослідники, сучасні моделі регулювання, взяті на озброєння у більшості країн світу, є синтезом неокейнсіанських теорій, монетаризму, інституціоналізму. Протиріччя
концептуальних підходів «фундаментальних ринковиків» та «державників» полягають у зміні підходів щодо методів та інструментів
регулювання економіки. Особливості окремих сучасних світових
моделей державного регулювання наведено в табл. 1.
Таблиця 1 — Особливості окремих сучасних світових моделей державного регулювання економіки
Модель
Форми, засоби та характер державного втручання
1
2
АмериЕкономічні процеси з боку держави регулюються за залишковим
канська: принципом: розв’язуються лише ті проблеми, які не під силу вирішиСША.
ти ринковим структурам. Основними важелями державного регулювання економіки є фінансовоJбюджетні та податкові інструменти,
спрямовані на заморожування інфляційних процесів. Особливості:
система заохочення підприємницької діяльності, збагачення найбільш активної частини населення, забезпечення прийнятного рівня
життя для малозабезпечених груп за рахунок перерозподілу частини
національного доходу і податкових функцій. Характерне недопущення монополізму, контроль за реалізацією антимонопольного законодавства, стимулювання передових технологій.
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Продовження табл. 1
1
2
Німець ка Форми державного впливу: монетарна політика; фіскальна полі(неолібе- тика; політика доходів і зайнятості; заохочення експорту і сприянральна) ня імпорту для насичення внутрішнього ринку; зміцнення внутрішньої грошової одиниці. Особливості: значна роль держави
у вирішенні соціальних проблем та збереженні суспільних благ.
ВеликаБританія, Франція, Італія.Основними важелями державного регулювання є: державний бюджет, як чинник впливу на попит
шляхом концентрації перерозподілу доходів (зміна обсягу і структури попиту, ціни); розробка державних програм. Особливості
французької моделі: значна роль держави у вирішенні проблем
економічного розвитку країни.
Шведсь- Об’єктом регулювання є трудові відносини на загальнонаціональка:
ному рівні. Форми впливу: державні трансфертні платежі з бюджету,
Швеція, соціальні програми, державні замовлення. Негативною стороною
Іспанія, є високий рівень податків, що спричиняє підвищення цін на внутПортурішні товари, звідки виникає необхідність захисту внутрішнього
галія,
ринку від експансії дешевих товарів. Особливості: виражена соГреція.
ціальна спрямованість, скорочення майнової нерівності за рахунок
перерозподілу на користь малозабезпеченим верствам населення.
Японська Регулювання здійснюється переважно через кредитноJбанківську
систему і меншою мірою — через фінансовоJбюджетну. Застосування адміністративноJекономічних методів регулювання. Особливості: керівна дія держави на основі напряму розвитку економіки,
рішення про заохочення соціальних завдань підприємцями. Модель базується на переконанні, що саме експорт — основа економічного зростання, що певні галузі економіки потрібно виділяти
і підтримувати, тому що саме вони можуть забезпечити зростання
економіки, експорту та рівня життя. Основні елементи моделі: визначення пріоритетних галузей для прискорення економічного
зростання; агресивний розвиток експорту; виборчий протекціонізм
з метою захисту внутрішнього ринку; обмеження прямих іноземних
інвестицій; м’яке антимонопольне законодавство; реструктуризація промисловості під керівництвом уряду; офіційний дозвіл картелів; жорстке регулювання фінансових ринків і обмежений вплив
рад директорів корпорацій; зрозуміла макроекономічна політика.
Китайсь- Орієнтація на інноваційний шлях розвитку; забезпечення сталого,
ка
збалансованого та якісного розвитку; збереження бази соціальної
рівності в суспільстві; збереження національної самобутності;
в центрі реформ — соціальні зміни, поліпшення життя населення,
ніяких гасел і закликів жертовного характеру; якісні позитивні
Англійська (європейськоJкейнс
іанська)
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Закінчення табл. 1
1
2
Китайсь- досягнення за принципом «крок за кроком» (step by step). Стрижнем
ка
моделі є поєднання твердої авторитарної влади та ринкової економіки. Синтез нових форм державного регулювання з механізмом
вільної ринкової конкуренції, які у свою чергу сприяють створенню
якісно нового технологічного суспільства і розвитку наукомісткої
ринкової економіки. Три джерела технологічних інновацій у Китаї:
1) ввезення нових закордонних технологій за допомогою зовнішньої торгівлі, включаючи передачу авторських прав та їх ліцензування, а також імпорт високотехнологічних засобів виробництва;
2) отримання зарубіжної техніки і технологій у процесі освоєння
прямих іноземних інвестицій; 3) власні технологічні інновації, отримані за рахунок зростання національних витрат на НДДКР.
Моделі
Характерна для таких країн, як Південна Корея, Тайвань, Кувейт,
країн, що Гонконг, Сінгапур, ОАЕ. Процеси переходу здійснюються за рахурозвива- нок державних коштів, які вкладаються безпосередньо державою
ються
або іноземним інвестором у розвиток економіки. Особливості моделі у Південній Кореї: для стимулювання експорту і залучення
іноземного капіталу урядом був намічений ряд заходів з лібералізації економічної діяльності: створення режиму найбільшого сприяння для ввезення імпортної сировини і комплектуючих виробів,
необхідних для виробництва експортної продукції; зниження податків або звільнення від них підприємств, що здійснюють експортне
виробництво; надання пільгових кредитів експортуючим фірмам;
створення економічних зон, орієнтованих на експорт товарів;
створення організацій, що сприяють розвитку експорту. Ці та інші
заходи дозволили колись третьорозрядній країні здійснити перебудову економіки за рахунок отримання величезних доходів від
експортного виробництва і потрапити до когорти так званих нових
індустріальних країн, уникнувши «боргової ями» на відміну від
Бразилії, Аргентини та Мексики.
* доповнено автором на основі [1; 2, с. 82].

Таким чином, порiвняльний аналiз сучасних світових моделей
державного регулювання економіки дає основу для розробки методологiї формування державної економiчної полiтики в Україні, яка
опинилася в епіцентрі світових трансформацій, відповідно до поставлених цілей соціальноJекономічного розвитку в інтересах суспільства.
Реалізація системи надзвичайно глибоких за своїм змістом економічних реформ та програм розвитку в Україні повинні орієнтуватись
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передусім на інтелектуальний потенціал країни та розвиток наукомісткої ринкової економіки.
Література
1. Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / заг. ред. проф. М.О. Кизима і проф. Ю.Б. Іванова. — Х. : ВД
«ІНЖЕК». — 2014. — 288 с.
2. Мельник А.Ф. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. — К. : Знання, 2011. — 463 с.

БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Рудюк Л.В., доцент кафедри фінансів та банківської справи
Університет «Україна», м. Київ

Світовий досвід засвідчив, що високоризикове управління державним боргом може призвести до різкого погіршення економічного
та фінансового стану навіть у країнах зі стабільною макроекономічною ситуацією. Зарадити фінансовому краху Україні з розбалансованою системою державних фінансів можливо лише за допомоги
найпотужніших міжнародних фінансових організацій, зокрема
і МВФ. На жаль, нинішня політика управління державним боргом
України потребує підвищення ефективності та вдосконалення. Сучасний стан державних фінансів та рівень платоспроможності держави як позичальника значною мірою залежить від злагодженого
процесу управління державним боргом (при тісній взаємодії і співпраці КМУ, Мінфіну, НБУ, що несуть відповідальність за розробку
та реалізацію ефективної боргової стратегії держави, мета якої —
забезпечення фінансової стабільності та боргової стійкості країни).
Проте даний процес останнім часом носить ситуативний характер
без проведення поглибленого перспективного аналізу та узгодження інтересів всіх учасників даного процесу.
Як зазначають аналітики, вітчизняна економіка, за версією
агентства Bloomberg, посіла п’яту сходинку в рейтингу найбільш нещасних економік світу. Результат наших досліджень засвідчив, що
для обслуговування і погашення боргу, що збільшується, необхідно
нарощувати величину запозичень та/або посилювати податковий
тягар. Зростання державного боргу призводить до порушення монетарної стабільності, створює загрози для макроекономічної рівноваги в країні та виступає одним з базових факторів гальмування
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розвитку вітчизняної економіки (табл. 1, табл. 2). Слід зазначити,
що протягом 2015 р. сума державного та гарантованого державою
боргу у доларовому еквіваленті зменшилась на 4,32 млрд. дол. США.
Безумовно, проведена боргова операція — великий успіх нинішнього уряду (списано 20% держборгу обсягом 18 млрд. дол. США, який
підлягає реструктуризації), проте це тільки важливе відтермінування існуючої проблеми. Водночас, державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті збільшився на 470,93 млрд.
грн. через девальвацію національної валюти. Отже, важливими завданнями боргової політики України є пошук оптимального співвідношення між витратами на обслуговування боргу і ризиками,
пов’язаними з держборгом, оцінювання масштабів і джерел ризиків.
Таблиця 1 — Динаміка прямого та гарантованого державного боргу України впродовж 2008–2016 рр. (на початок періоду)
2008 2009
млрд. грн.
88,7 189,4
у % до ВВП
12,3 20,0
у розрахунку
на 1 мешкан- 1 928 4 117
ця, грн.

2010 2011 2012
317,9 432,3 473,1
34,8 39,9 36,3

2013
515,5
36,5

2014 2015 2016
584,4 1 100,8 1 571,8
40,2
72,4
85,0

6 885 9 395 10 285 11 204 12 697 23 923 34 170

*складено автором за результатами дослідження.
Таблиця 2 — Виплата відсотків за держборгом України за 2008–2015 рр.

млрд. грн.

2008
3,8

2009
9,0

2010
16,5

2011
25,1

2012
24,2

2013
31,7

2014
48,0

2015
84,5

*складено автором за результатами дослідження.

Слід зазначити, що нинішній уряд зробив низку кроків, які уможливили стабілізацію управління державним боргом. Зокрема, нині
Мінфін працює в межах нової Розширеної чотирирічної програми
обсягом 17,5 млрд. дол. США з МФВ. Сьогодні Україна і МВФ узгоджують широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.
За позитивним рішенням Ради директорів МФВ Україна очікує отримати третій транш кредиту обсягом 1,7 млрд. дол. США.
Звичайно, зовнішні запозичення збільшують валютні ризики
управління держборгом, проте така співпраця дає змогу отримати
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фінансові ресурси на стабілізацію та відновлення економіки, реалізацію програми структурних реформ. Нові кредити технічно необхідні для наповнення золотовалютних резервів НБУ як позитивний сигнал для іноземних інвесторів (станом на 01.03.2016 р. ЗВР
НБУ склали 13, 54 млрд. дол. США). Без політичної стабільності,
економічного росту та залучення іноземних інвестицій Україну
очікує ймовірний дефолт без можливих реструктуризацій, оскільки
зовнішні кредити держава зобов’язана повертати з 2019 р.

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Рудюк Л.В., доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Волосовська О.А., ІІІ курс, група БО31/14,
спеціальність «Бухгалтерський облік»
Коледж «Освіта» Університету «Україна», м. Київ

Встановлено, що в умовах низької фінансової результативності,
платоспроможності та ліквідності вітчизняних підприємств, необхідність та доцільність впровадження і застосування бюджетування
як прогресивної управлінської технології є безумовною, оскільки
основою будьJякого оперативного чи поточного фінансового плану
є система відповідних бюджетів. Бюджетування дозволяє заздалегідь
оцінювати фінансову доцільність окремих видів бізнесу та розробляти заходи щодо забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Впровадження бюджетування на підприємствах дозволяє отримувати всю фінансову інформацію про рух грошових коштів, активи
і пасиви підприємства у максимально зручній для фінансового менеджера формі для прийняття ним ефективних управлінських
рішень. Отже, бюджетування — це технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів та витрат, які отримуються від бізнесу. Таку систему фінансового планування пропонується подавати
у вигляді основних операційних, фінансових та інвестиційних бюджетів, які прийняті в зарубіжній практиці фінансовоJгосподарської
діяльності (бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет доходів
і витрат, бюджет руху грошових коштів, касовий бюджет, плановий
баланс тощо). Однак, методологічні та практичні засади бюджетування потребують ретельного опрацювання, оскільки зарубіжні розробки, які не враховують особливостей розвитку національної економіки, не можуть знайти застосування на вітчизняних підприємствах.
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Зазначено, невдалий досвід використання системи бюджетування
на багатьох вітчизняних підприємствах є наслідком концептуальних, методологічних, управлінських та фінансових проблем.
Обгрунтовано, необхідність формування системи бюджетування на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах визначається
такими чинниками: 1) розвитком конкуренції між суб’єктами господарювання, що призводить до необхідності отримання додаткових конкурентних переваг, в тому числі і за рахунок більш ефективної системи управління фінансами; 2) зростання нестабільності
зовнішнього середовища, що висуває додаткові вимоги до системи
управління підприємством, яка обумовлює необхідність безперервного відстеження змін ділового середовища, швидкої реакції на ці
зміни та підвищення гнучкості підприємства; 3) потребою виявлення внутрішніх резервів зниження витрат на підприємстві та
вирішення завдань, пов’язаних з удосконаленням системи фінансового планування; 4) відставання системи управлінського обліку
багатьох вітчизняних підприємств від сучасних завдань і вимог до їх
розвитку, потребами значного обсягу первинної інформації, яка
знаходиться у різних підрозділах підприємства, і в цьому зв’язку
впровадження цільової та комплексної системи фінансового планування всередині підприємства; 4) потребою підвищення інноваційної
привабливості підприємства, оскільки іноземні інвестори готові
вкладати фінансові ресурси в підприємства з високим рівнем організації управління фінансовою діяльністю; 5) постійним дефіцитом
оборотного капіталу вітчизняних підприємств, що є типовою ситуацією, і в результаті, як наслідок, має місце нестача грошових коштів
для погашення кредиторської заборгованості; 6) ускладненням
системи управління підприємством і його організаційною структурою (злиття окремих підприємств у групи), що вимагає конкуренції
взаємозв’язків між знову створеними і вже існуючими підсистемами системи управління; 7) потребою в освоєнні нових методів планування управлінського обліку і контролю, економічного аналізу;
8) необхідністю оперативного отримання підприємством необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 9) потребою своєчасної ідентифікації ризиків підприємства у майбутньому.
Отже, впровадження і застосування ефективних систем бюджетування не лише підвищить якість аналітичної роботи фінансових менеджерів у сучасних умовах, але і дозволить мінімізувати ризики вітчизняних суб’єктів господарювання.
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БІЗНЕСПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Рудюк Л.В., доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Могульський А.М., І курс, група ЕМ11/15,
спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Сьогодні бізнесJпланування є досить дієвим інструментом кожного суб’єкта господарювання з метою стимулювання розробки,
обґрунтування та впровадження нових бізнесJідей. Від того, наскільки грамотно організовано процес бізнесJпланування на підприємстві, багато в чому залежать і його кінцеві фінансові результати.
БізнесJплан дозволяє найбільш ефективно оцінити інноваційну
бізнесJідею, її реальність, потенційну прибутковість та можливі ризики. Успішна реалізація інноваційних проектів в процесі ведення
бізнесу дозволяє досягати конкурентних переваг, підвищувати прибутковість діяльності підприємства, мінімізувати ризики бізнесу та
розвиватися у довгостроковій перспективі.
Досвід та практика засвідчують, що успіх підприємницької діяльності визначається трьома факторами: правильним розумінням
реальної ситуації в даний момент часу; чіткою постановкою цілей,
яких хоче досягнути підприємство; якісним плануванням процесів
переходу з одного стану в інший. Тому бізнесJплан з його конкретними комерційними цілями та програмою дій для їх досягнення
виступає в ролі засобу, здатного керувати бізнесом [1, с. 8].
Узагальнення результатів дослідників щодо складання бізнесJ
плану дає змогу зробити висновок, що основною метою розробки
бізнесJплану є створення документа, який дозволяє авторам проекту ефективно пояснювати його суть потенційним інвесторам і партнерам. Тому бізнесJплан повинен бути, з одного боку, грамотним
аналітичним дослідженням, а з іншого боку — переконливим маркетинговим обґрунтуванням, які переконують інвестора в продуманості і привабливості проекту. БудьJякий бізнесJплан, незалежно від
його структури, типу проекту та інших індивідуальних особливостей, повинен ефективно вирішувати такі головні завдання: 1) уявити
інвестору ініціатора проекту і викласти аргументи, що дозволяють
вважати його здатним успішно здійснити задумане; 2) ознайомити
інвестора з поточним станом справ, розкриваючи всю інформацію,
необхідну для розуміння маркетингових, операційних і фінансових
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процесів, що впливають на проект або створюють передумови до
його здійснення; 3) проаналізувати ринкові перспективи проекту,
сформулювати і обґрунтовувати ринкову стратегію, побудувати переконливі висновки про можливі доходи; 4) описати необхідні для
реалізації проекту ресурси і важливі організаційні питання, представити напрямки розвитку бізнесу; 5) розкрити «економіку проекту»,
показати принципи формування його бюджету і вигоди для учасників; 6) оцінити ризики, пов’язані з реалізацією проекту, і по можливості прорахувати наслідки, до яких можуть призвести ці ризики.
В основу всіх досліджень і висновків бізнесJплану повинні бути
покладені базові принципи, що дозволяють, як правило, домогтися
реальних практичних результатів при реалізації проекту: 1) корисність інформації; 2) обґрунтованість та об’єктивність; 3) здоровий
консерватизм; 4) прив’язка до реальності; 5) особливості проекту;
6) єдність термінів і понять. Крім загальних вимог до якості дослідження та подання проекту, важливо розуміти інтереси кожного
інвестора та учасника проекту і включити в бізнесJплан інформацію, цікаву для цього учасника та важливу для нього при прийнятті рішення.
Отже, в умовах ринку будьJякий інноваційний захід на підприємстві, спрямований на впровадження та комерціалізацію новацій,
прийнято розпочинати зі складання бізнесJплану, за допомогою
якого забезпечується комплексне бачення цілей та способів їх досягнення, оцінюються комерційні ризики та підвищується прибутковість діяльності підприємства.
Література
1. БізнесQпланування [Текст] : навч. посіб. / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак. — К. : Знання, 2013. — 173 с.
2. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для дистанц.
навчання / Л.В. Рудюк; за ред. Л.Ф. Романенко. — К. : Університет «Україна», 2005. — 226 с.
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ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Рудюк Л.В., доцент кафедри фінансів та банківської справи;
Червоноока А.О., ІV курс, група ФН41,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

Без сумніву, сьогодні Україна переживає найбільшу за свою новітню історію економічну кризу. Стан банківської системи як «кровоносної системи» відбиває стан вітчизняної економіки. Як зазначають аналітики, вітчизняні банки визнано найбільш ненадійними.
Так, у Глобальному рейтингу конкурентоспроможності Україна
зайняла 79 місце з 140 країн світу, при цьому надійність банків оцінили найнижчим показником — 140 з 140.
Проведений аналіз функціонування вітчизняної банківської
системи засвідчив, що основними проблемами банківського сектору є недосконалість існуючої системи регулювання, значний розмір
банківських ризиків, низька якість активів та низький рівень капіталізації. Встановлено, що банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, в 2015 р. отримала рекордний збиток
на рівні 66,6 млрд. грн. (для порівняння: у 2014 р. — 52,97 млрд. грн.).
Проте результати аналізу засвідчили, що невеликі банки більш оперативно адаптуються до стресових умов і здатні генерувати прибуток. Протягом 2014–2016 рр. вітчизняна банківська система перебуває в стані активної структурної трансформації: кількість банків
зменшується (табл. 1), підвищуються вимоги до прозорості діяльності банків та капіталу банку.
Таблиця 1 — Кількість банків, які мають банківську ліцензію в Україні
01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.02.
2008
2009
2010
2011
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2016*
175
184
182
176
176
176
180
163
117
116
* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку.
** складено за результатами дослідження.

Отже, 2015 р. суттєво змінив вітчизняний банківський ринок —
майже 30 банків було оголошено неплатоспроможними, а діючі фінансові установи зобов’язані відновити достатній рівень капіталізації. З метою відновлення довіри населення та бізнесу до вітчизняної
банківської системи регуляторні зусилля НБУ спрямовані на те, щоб
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на ринку залишилися лише платоспроможні банки, які й будуть визначати архітектуру фінансового сектору в майбутньому [2, с. 3].
Проте зниження кількості учасників ринку та посилення нерівності між ними призводять до підвищення концентрації, яка, з одного боку, сприяє зростанню ефективності та потужності банківського ринку, а з іншого — може зумовити формування олігополії чи
монополії на регіональному або продуктовому ринку з багатьма негативними наслідками. Тобто, концентрація генерує як позитивні
результати для банківської системи та клієнтів банків, так і може
створити загрози для конкуренції [1, с. 6].
За даними регулятора, заборгованість банків за кредитами
рефінансування перед НБУ станом на 01.02.2016 р. становить
103,1 млрд. грн.: заборгованість неплатоспроможних банків становить 51,1 млрд. грн., банків, які працюють в нормальному режимі —
52,0 млрд. грн. Необхідно зазначити, що НБУ планує запровадити
новий інструмент підтримки ліквідності банків замість стабілізаційних кредитів під назвою Emergency Liquidity Assistance (ELA) —
відновлювану короткострокову кредитну лінію, якою банки зможуть скористатися в разі відпливу депозитів.
Слід наголосити, що нині НБУ вирішив пришвидшити графік докапіталізації вітчизняних банків уже з 2017 р. та вніс корективи в попередній графік. Так, відтепер банки мають привести статутний капітал
до розміру не меншого, ніж 120 млн. грн. до 17.06.2016 р. і поступово
збільшити його до рівня 500 млн. грн. до 11.07.2024 р. Як зазначає регулятор, це дасть змогу підвищити їх фінансову стійкість, спроможність протистояти ризикам. Крім того, збільшення капіталу дасть
змогу почати відновлення кредитування національної економіки, що
є одним із чинників прискорення економічного зростання країни.
Отже, невід’ємною умовою забезпечення розвитку банківського
сектору України стає управління банківськими ризиками. Діяльність вітчизняних банків в умовах невизначеності потребує підвищення ефективності функціонування національного регулятора
через відновлення довіри до його дій.
Література
1. Рашкован В. Концентрація банківської системи України: міфи та факти [Текст] / В. Рашкован, Р. Корнилюк // Вісник НБУ. — 2015. — №234. —
С. 6–38.
2. Сологуб Д. Вступне слово Голови Редакційної колегії журналу «Вісник Національного банку України» [Текст] / Д. Сологуб // Вісник НБУ. —
2015. — №234. — С. 3–4.
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ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Русецька Тетяна Василівна,
групи ОА51 спеціальність «Бухгалтерський облік»,
Коледж «Освіта» к. тел. (097) 6868634.
Науковий керівник: Писанка Н.С., старший викладач

У бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю. Але
оскільки вартість продукції може бути визначена лише після збирання усіх витрат і калькулювання її фактичної собівартості, постає
потреба в щоденному обліку наявності та руху готової продукції для
визначення її вартісних характеристик. При визначенні первісної
вартості продукції (робіт, послуг) керуються також П(С)БО 16 «Витрати». В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до П(С)БО 9 «Запаси» за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 16 «Витрати».
П(С)БО 16 «Витрати» визначає два поняття собівартості готової продукції:
1) собівартість реалізованої продукції;
2) виробнича собівартість продукції [2].
Основними завданнями обліку готової продукції на підприємствах в системі організації є:
— систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт
та послуг;
— вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг);
— контроль за виконанням плану договорівJпоставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями;
— вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх облік.
Виконання цих задач залежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства,
вчасного документального оформлення господарських операцій [4].
Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової
політики підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При
цьому можуть застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 «Запаси».
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При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському
обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з обліковою політикою, — первісна вартісна (по дебету
рахунку 901 «Собівартість реалізації готової продукції»), та оцінка,
що визначаються за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701
«Дохід від реалізації готової продукції «).
Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою
вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції,
порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.
Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймальноJздавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху
і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці
виміру, кількість, ціна за одиницю.
При відображенні в бухгалтерському обліку реалізації готової
продукції зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з Наказом про облікову політику, — первісна вартість
(за дебетом рахунку 901 «Собівартість реалізації готової продукції»),
та оцінка, що визначається за домовленістю сторін (за кредитом рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції»).
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ В США
Сарапулова Є.Г., к.пед.н., доцент кафедри
гуманітарних та соціальних дисциплін
Київського славістичного університету.
Кучерявий І.Т., д. філос.н., професор,
перший проректор Університету «Україна».
Куприков С.І., к.тех.н., професор,
перший проректор Київського славістичного університету

Не дивлячись на значні проблеми, пов’язані з системою освіти,
вища освіта в Сполучених Штатах Америки на сьогодні вважається
однією з найкращих у світі. Вищу освіту у США, як правило, отримують за схемою: 4 або 4+2. 4 роки — навчання у коледжі чи університеті (бакалаврат). Далі можна продовжити освіту в університеті
ще на 2 роки (магістратура). Як і в Україні, проблема фінансування
вищої освіти в США — надзвичайно важливий аспект. Вища освіта
і наука відіграють вирішальну роль в усіх сферах розвитку людства.
Тому рівень соціальноJекономічного розвитку суспільства, фінансовий, матеріальний і духовний стан населення країни, розвиток
науки і техніки безпосередньо залежать від уваги уряду і суспільства
в цілому до освіти. Відповідно, досвід США заслуговує ґрунтовного вивчення і, за можливістю, запозичення.
Вища освіта у США платна. Проте рівень оплати у різних навчальних закладах істотно різниться, а частина студентів може розраховувати на повністю безкоштовне навчання. Деякі штати (наприклад: Джорджія, Флорида) пропонують стипендії, що дозволяють
студентам навчатися або безкоштовно, або за значно нижчою ціною. Багато приватних коледжів і університетів пропонують фінансову допомогу, засновану на потребах. Це означає, що студенти будуть платити за навчання стільки, скільки їхні сім’ї можуть собі
дозволити. Деякі з найпрестижніших університетів можуть пропонувати найдешевші варіанти оплати навчання для студентів з сімей
з низьким рівнем доходів.
В США широко розповсюджені ще дві форми фінансової допомоги студентам: грантові програми і програми кредитування.
Грантові програми складаються з коштів, що їх отримує студент
для оплати вищої освіти і які не потрібно буде повертати. Кредитні
програми складаються з коштів, що їх студент отримує для оплати вищої освіти та які повинні бути повернені. Гранти і кредитні програми
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фінансової допомоги надають і державні, і приватні вузи й коледжі
США. Гранти для державних вузів і коледжів розподіляються через
федеральні і загальнодержавні структури і безпосередньо через навчальні заклади. Гранти для приватних структур розподіляються через приватні навчальні заклади. Гранти також надходять від благодійних організацій і корпорацій. Державні навчальні заклади
отримують кредити через спонсоровані урядом програми, а приватні — через незалежні кредитні установи.
У більшості випадків університети зі значним фондом можуть
надавати винагороду за сумлінне навчання. У цьому випадку усі
студенти, незалежно від їхнього матеріального стану, можуть розраховувати на однакову фінансову допомогу.
У більшості штатів діють урядові програми фінансового заохочення на основі особистих заслуг. Заохочення надаються студентам, які мають особливі здібності, корисні нахили, уміння і приймають участь у громадському житті навчального закладу. Зазначена
фінансова допомога не залежить від економічного становища студентів.
Уряд кожного штату активно забезпечує студентів роботою під
час навчання із подальшим постійним працевлаштуванням. Програма «роботаJнавчання» дає молодим людям шанс заробити гроші
на витрати, пов’язані зі здобуттям вищої освіти.
Існує страхова програма позик для студентів «The Guaranteed
Student Loan Program» («GSL») дозволяє студентам позичати гроші
під невеликий відсоток у комерційних структурах шляхом страхування позик державними агентствами та подальшого повторного
страхування (перестрахування) з гарантіями федерального уряду.
При цьому федеральний уряд виплачує замість студентів, які досягли успіхів у навчанні, їх відсотки за позикою протягом усього їх навчання у коледжі чи вузі. Після того, як студент закінчив навчання,
починається повернення грошей. Причому він має повернути одержану позику разом із відсотками.
Розповсюджена також «The Parent Loan to Undergraduate Students
Program» («РLUS») — програма батьківських позик для студентів,
які навчаються у бакалавратурі. Вона надає можливість родинам
отримати для навчання дітей позики із невисокими відсотками. Уряд
не виплачує відсотків за програмою «РLUS», і батьки несуть відповідальність за виплату позики із нарахованих за час навчання відсотків відразу ж після закінчення їхніми дітьми вищого навчального закладу.
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Численні компанії США оплачують навчання своїм співробітникам щоб підвищити їхній рівень кваліфікації.
В цілому щорічно для допомоги студентам в США виділяються
десятки мільярдів доларів, у тому числі — понад мільярд доларів на
оплату навчання у вищих навчальних закладах США іноземних студентів, оскільки уряд зацікавлений у «притоці інтелектуалів» з інших країн.
Національним бюро економічних досліджень США встановлено, що підвищення доступності будьJякої суми фінансової допомоги студентам позитивно впливає на підвищених показників набору
до вузу. Результати досліджень також засвідчують, що доступ до фінансової допомоги також збільшує наполегливість студентів у навчанні, а це, в свою чергу, веде до отримання державою висококваліфікованих спеціалістів.

ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
І ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СахарнацькаПавелко М.О.
4 курс, спеціальність «Фінанси», університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Виділяють наступні специфічні функції банківської системи
України:
а) створення грошей і регулювання грошової маси;
б) трансформаційна функція;
в) стабілізаційна функція.
Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей
в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту
на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), і вона стосується всіх напрямів банківської діяльності. Для банківської системи характерна
трансформаційна функція, яка полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх
іншим, мають можливість змінювати (трансформувати) величину
й строки грошових капіталів та фінансові ризики. Банківська система також виконує стабілізаційну функцію, тобто функцію забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку. Для
банківської діяльності характерна висока ризикованість і банки
працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей
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та банкрутства, тому боротьба з ризиками є важливим завданням не
лише окремих банків, а й усієї банківської системи [17].
Кандидат наук Данило Гетманцев зазначає, що банківська система бере участь у виконанні основних функцій фінансової системи України, зокрема, шляхом:
забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі, через кордони держав та між окремими галузями тощо;
розробки та забезпечення способів управління ризиками;
забезпечення механізму об’єднання фінансових ресурсів та їх
розподілу між окремими суб’єктами господарювання;
забезпечення безперебійного функціонування платіжних систем, зокрема, шляхом удосконалення способів клірингу та здійснення розрахунків, що сприяють торгівлі;
забезпечення насичення ринку ціновою інформацією, що дозволяє координувати децентралізований процес прийняття рішень
в окремих галузях економіки.
На 1 жовтня 2015 у країні функціонує 120 банків, у тому числі:
— банки з приватним українським капіталом — 22%;
— банки з іноземним капіталом (крім російських) — 17%;
— банки з російським капіталом — 21%;
— державні банки — 40%.
Станом на 1 січня 2016 у стані ліквідації знаходяться 64 банки.
До трьох банків уведено тимчасову адміністрацію. Кількість клієнтів банків — 74,8 млн, з яких 72,7 млн — фізичні особи (резиденти
і нерезиденти). Більшість банків є учасниками міжнародних карткових систем та/або НСМЕП, у розвитку якої бере активну участь
НБУ. Станом на 1 жовтня 2015 року в обігу перебувало 61,81 млн
платіжних карт, емітованих вітчизняними банками, з яких майже
49% були активними; інфраструктура обслуговування карткового
бізнесу налічує 33,4 тис. банкоматів і 189,4 тис. банківських терміналів; еквайрингова мережа складається з 168,7 тис. торговельних
терміналів. У країні функціюють 43 платіжних системи (у тому числі 14 внутрішньобанківських; 19 внутрішньодержавних, платіжними організаціями яких є резиденти; 10 міжнародних).
Регіональна мережа банківських установ складається з більш
ніж 18 000 точок продажу (включаючи філії та дочірні компанії).
При цьому, найбільше число банків сконцентровано у промислових і столичному регіонах. В цілому банківська система України характеризується високим рівнем конкуренції і має потенціал розвитку. Системно важливими є банки, діяльність яких впливає на
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стабільність банківської системи. Системна важливість визначається щорічно на основі таких критеріїв як загальний розмір активів,
зобов’язань юридичних та фізичних осіб, системні взаємозв’язки
в банківській системі (об’єм міжбанківського кредитування) та об’єм
кредитування найважливіших секторів економіки.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Серединська К.І., ІV курс, група ФН41,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

На сьогодні для більшості комерційних компаній головною
стратегічною метою є максимізація вартості, досягнення якої сприяє
добробуту власників, що складається з поточних доходів — прибутку за рахунок виплати дивідендів і доходів від капіталізації компанії.
Таким чином головними цілями акціонерів компанії є максимізація
вартості бізнесу, збільшення прибутку та дивідендів, укріплення
іміджу компанії, інвестиційна привабливість, безпека (економічна,
соціальна, юридична, фінансова) та стійкий розвиток компанії. Виділяють дві групи факторів створення вартості бізнесу: фундаментальні показники і корпоративне управління, яке трактується як
спільна діяльність власників бізнесу і менеджерів із забезпечення
справедливого балансу інтересів.
В свою чергу менеджери зацікавлені в отриманні високої заробітної плати, отриманні прав власності, кар’єрному зростанні, покращенні іміджу компанії, оскільки розвиток компанії зазвичай
пов’язують з результатами роботи топJменеджерів. Результативність
роботи менеджерів вимірюється великою кількістю різних економічних показників, які визначають окремі аспекти діяльності компанії. Головними мотивами персоналу є достойні та безпечні умови
праці, справедлива оплата праці, можливості кар’єрного і професійного росту, соціальні гарантії, пільги працівникам, екологічна
безпека, соціальна стабільність, стійкий розвиток компанії. Отже,
одним з факторів створення вартості компанії є управління ефективністю роботи персоналу, забезпечення якої можливе за рахунок
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формування і функціонування відповідного організаційноJекономічного механізму управління персоналом.
Враховуючи особливості діяльності промислових підприємств,
теоретичні основи формування та сутнісні характеристики організаційноJекономічного механізму запропоновано наступні напрями
його розробки: 1) формування й обґрунтування інформації для розробки управлінських рішень в рамках взаємоузгодженості цілей зацікавлених сторін; 2) розробка етапів реалізації організаційноJекономічного механізму управління персоналом з точки зору взаємодії
зацікавлених сторін на основі збалансованої системи показників;
3) розробка комплексної системи показників ефективності управління персоналом; 4) визначення напрямів і особливостей впровадження та реалізації управлінських рішень від керуючої підсистеми
до керованої підсистеми промислових підприємств; 5) встановлення зворотних зв’язків між елементами організаційноJекономічного
механізму управління персоналом.
Впровадження оцінки ефективності управління персоналом
сприятиме оптимізації процесів управління персоналом, підвищенню рівня вмотивованості та відповідальності співробітників, встановленню справедливого рівня оплати праці. Але для її ефективної
реалізації необхідно розробити методику організації функціонування та інтеграції цього механізму в систему стратегічного управління
підприємством.
Отже, впровадження оцінки ефективності управління персоналом — це комплексний процес, який стосується майже всіх функціональних сфер діяльності підприємства. Як зазначають дослідники,
«основний фокус стратегії управління персоналом полягає в конкретних намірах компанії щодо здійснення необхідних дій та змін».
Це пояснює думку, що ідеальним варіантом є підхід «зверху вниз»,
коли ініціатива розробки та впровадження інтегральної оцінки
ефективності управління персоналом виходить від вищого керівництва підприємства. Також існує підхід «знизу догори», але в чистій формі
він майже нездійснений та пропонується компромісний підхід,
який полягає у поєднанні двох вищезазначених підходів.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Сивун Тетяна Миколаївна
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Сучасний етап розвитку України характеризується гострою необхідністю створення цілісної програми соціальноJекономічного
розвитку суспільства, а також забезпечення необхідних умов реальних перетворень фінансової, кредитної та грошової систем, адаптації
їх до специфіки ринкових відносин. При цьому у сфері фінансового забезпечення економічної реформи подальшого вдосконалення
потребує фінансове та податкове законодавство. З цієї позиції істотне значення має питання удосконалення правового регулювання банківської системи України.
В процесі становлення банківської системи, а також розвитку
економіки України реєструються все нові комерційні банки, а ті
банки, які не виживають в таких жорстких умовах ліквідуються або
банкрутують, їх виключать із «Республіканської книги реєстрації
банків, валютних бірж та інших фінансовоJкредитних установ».
На протязі останніх років пройшло інтенсивне зростання загальної кількості комерційних банків, склалася інфраструктура
ринку, в обіг були введені основні інститути, задіяна система державного регулювання і контролю діяльності, необхідна законодавча
база, підготовлена достатня кількість кваліфікованих банківських
кадрів, склались базові передумови для повноцінного функціонування інститутів в умовах ринкової економіки.
У 1995–1996 рр. завершився етап екстенсивного розвитку банківської системи, її діяльності характеру взаємодії з іншими економічними структурами, відомствами і організаціями, включаючи
державу. Таким чином, сучасна банківська система України була
сформована і створена в цілому в період з 1989 по 1994 р.
Саме слово «банк» походить від італійського banko, що означало стіл міняли на якому той викладав пригошні монет.
Банкам передували середньовічні міняли — представники грошовоJторгового капіталу; вони приймали грошові вклади у купців
та спеціалізувались на обміні грошей різних міст та країн. З часом
міняли стали використовувати ці вклади а також власні грошові
кошти для надання кредитів і отримання процентів, що означало
перетворення мінял у банкірів.
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Українська банківська система, не дивлячись на ще недавній
строк її автономного існування все ж має свою історію, котра органічно пов’язана з історією банківських систем Російської та Австрійської імперій, Польщі та Румунії, тобто тих держав, в склад яких
входили землі сучасної України.
На сьогоднішній день, як вже зазначалось вище, банківська
система України має дворівневу структуру:
— Перший рівень — Національний банк України;
— Другий рівень — система інших банків.
Перший рівень банківської системи займає НБУ який має статус юридичної особи. Основна його функція полягає в забезпеченні
стабільності грошової одиниці — визначила Конституція України.
Повноваження і принципи організації НБУ визначаються законодавством.
Статутний капітал Національного банку є загальнодержавною
власністю. Банк функціонує як економічно самостійна державна
установа, здійснює видатки, як правило за рахунок своїх коштів. При
перевищенні доходів над видатками банк суми перевищення відраховує в державний бюджет.
Комерційні банки різних видів і форм власності на акціонерних або пайових засадах створюються відповідно з Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську
діяльність», «Про господарські товариства і фондову біржу» та Інструкціями Національного банку України. Створювати банки можуть
українські та іноземні юридичні та фізичні особи (не менше трьох),
крім Рад народних депутатів всіх рівнів, їх виконавчих органів, державних підприємств, політичних, профспілкових організацій і об’єднань, партій, громадських фондів.
Забороняється бути засновниками військовослужбовцям усіх
правоохоронних органів, державних організацій, покликаних здійснювати контроль за діяльністю банків.
Не можуть бути засновниками банку особи, яким суд заборонив
займатися певною діяльністю до закінчення терміну, встановленого
вироком. Не дозволяється бути засновниками особам, що мають непогашену судимість за крадіжки і хабарництво, вони не можуть також
займати керівні посади, що пов’язані з матеріальною відповідальністю.
Національний банк України встановлює мінімальний розмір
статутного фонду акціонерного банку.
Статутний капітал акціонерного банку може формуватися тільки
за рахунок власних коштів акціонерів. Забороняється збільшувати
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статутний капітал і створювати нові банки за рахунок нерозподілених прибутків або коштів інших фондів.
Головні проблеми, які стають перед банківською системою на
даному етапі. Однією з важливих проблем діяльності банків у цьому році була проблема мінімального розміру статутного фонду.
Асоціація українських банків займає позицію захисту права на
існування всіх фінансовоJстійких банків, незалежно від розміру їх
активів.

ОГЛЯД НАЙДОРОЖЧИХ СВІТОВИХ БРЕНДІВ
2015 РОКУ
Сіденко О.
ІV курс, група МК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Бренд — це символічне втілення інформації, що включає: назву,
товарний знак, логотип, певні візуальні елементи (шрифти, кольорову гаму, символи). За умови успішного просування бренду компанії (товару, послуги) у цільової аудиторії виникає певний набір
асоціацій та очікувань, що пов’язані з ним. Брендинг реалізується
за допомогою дії на аудиторію шляхом вибору товарного знаку, упаковки (товару), комплексу рекламних звернень. Метою брендингу
є не лише популяризація товару чи послуги з метою отримання швидкого прибутку, але й важлива інвестиція в майбутнє бренду [1].
Цiннiсть бренду — це додаткова вартiсть, яку бренд надає продуктовi над набором функцiональних переваг. Цiннiсть бренду має
два основнi компоненти: 1) впiзнаванiсть бренду — знання та впiзнавання бренду; 2) iмiдж бренду — асоцiацiї, пов’язанi з брендом,
стiйкiсть асоцiацiй бренду та їх унiкальнiсть [2].
Щорічно журнал Forbes публікує рейтинг найдорожчих брендів
світу. Так, в першу «десятку» 2015 року увійшли наступні найдорожчі бренди.
1. Apple ($145,3 млрд, зростання за рік: на 17%). На поточний
момент бренд компанії Apple — найдорожчий на планеті. Компанія
має високі фінансові показники: за 2015 рік їй вдалося заробити понад $182 млрд і вперше з 2011 року посунути Samsung з першого
місця з поставок смартфонів на ринок. Нова мета для Apple — ринок «розумних» годинників Apple Watch.
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2. Microsoft ($69,3 млрд, зростання за рік: 10%). Компанія інвестує величезні гроші в дослідження і розробку нових продуктів,
активно просуває нову операційну систему Windows 10.
3. Google ($65,6 млрд., зростання за рік: 16%) Компанія Google
котрий рік утримує лідерство на ринку пошуку за рахунок стрімкого розвитку мобільної операційної системи Android.
4. CocaJCola ($56 млрд., зростання за рік: 0%) За останній рік
споживання напою в світі впало на 0,1%.
5. IBM ($49,8 млрд., зростання за рік: 4%). Керівництво компанії прийняло стратегічне рішення — повністю перейти в «хмару»,
доходи від якої в 2014 році зросли на 60%. Також компанія уклала
партнерство з Apple на спільну розробку нового програмного забезпечення для корпоративного ринку.
6. McDonald’s ($39,5млрд., зростання за рік: — 1%). Щодня мережа ресторанів McDonald’s обслуговує 69 млн відвідувачів у сотні
країн світу.
7. Samsung ($37,9 млрд зростання за рік: 8%). Для компанії
Samsung головним конкурентом нової моделі Note у 2015 став
iPhone 6 Plus. Але компанія вивела на ринок Galaxy S6 і S6 Edge, які
вже успішно продаються.
8. Toyota ($37,8 млрд., зростання за рік: 21%). Японська компанія Toyota на поточний момент займає перше місце серед дорогих автомобільних брендів. У 2015 році компанія продала 10,23 млн
автомобілів, що стало новим рекордом і робить Toyota лідером автомобільної індустрії.
9. General Eletric ($37,5 млрд., зростання за рік: 1%). В планах
у керівництва — виплатити акціонерам компанії близько $90 млрд
дивідендів і викупити власних акцій компаній на $50 млрд.
10. Facebook ($36,5 млрд., зростання за рік: 54%). Компанія показала найвище зростання за 2015 рік щодо вартості бренда —
відразу на 54%. Загальна кількість користувачів Facebook зросла до
1,44 млрд, а кількість активних користувачів піднялася до 936 млн.
Сьогодні компанія активно працює над розвитком відеонапрямку
і намагається співпрацювати зі світовимиі онлайнJвиданнями для
публікації контенту [3].
Література
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сідорова Р.А.
ІІ курс, група ФНК21, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (063)0655659
Науковий керівник: Омельченко О.В., викладач кафедри бізнесу і права

Нормальне функціонування і розвиток сфери підприємництва
в економіці будьJякої країни вимагає наявності певних умов, що
забезпечують ці процеси. Одним з найважливіших умов виступає
безпеку підприємництва.
Радикальні соціальноJекономічні перетворення, що відбулися
в українському суспільстві в останнє десятиліття, викликали
суттєві зміни суспільних відносин. Сьогоднішні реалії свідчать про
те, що центральною фігурою в недержавному секторі економіки
нашої країни є підприємець. Підприємець — головна дійова особа
ринку і стрижень будьJякої економічної системи, заснованої не так
на державноJмонополістичної, а на конкурентних засадах.
Фахівці з безпеки вважають, що одним із шляхів створення для
недержавних підприємств передумов для економічного виживання
в умовах ринкових відносин є виявлення і нейтралізація загроз економічній стабільності підприємства, що і є суттю діяльності щодо
забезпечення безпеки підприємств.
З економічного боку проявляється в стабільних або мають тенденцію до зростання основних фінансовоJекономічних показниках
діяльності фірми (таких як власний капітал, обсяг річного обороту,
прибуток, рентабельність). Сюди можуть входити такі показники,
як відсутність штрафів, санкцій з боку державних органів за порушення законодавства (наприклад, податкового, антимонопольного),
відсутність втрат від операцій з недобросовісними контрагентами.
Таким чином, в найбільш загальному вигляді про безпеку фірми
свідчать збереження її як цілісного структурного утворення і юридичної особи та стійкі (або зростаючі) значення основних фінансовоJекономічних показників. Стосовно ж до конкретної стороні
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діяльності фірми, можуть використовуватися специфічні показники її безпеки.
Однак в процесі господарювання суб’єкти підприємницької
діяльності можуть відчувати впливу різних фізичних і юридичних
осіб, які несуть негативні наслідки, насамперед для економічного
стану фірми. В цьому випадку виникає поняття загрози безпеки
підприємництва. Причому найбільш важливе значення для суб’єкта підприємницької діяльності набувають загрози економічній безпеці, оскільки всі втрати в кінцевому рахунку виражаються саме
в економічних втратах, тобто втрати фінансових коштів.
Об’єктом системи забезпечення економічної безпеки виступає
стабільний економічний стан суб’єкта підприємницької діяльності
в поточному і перспективному періоді. Саме від об’єкта захисту багато в чому залежать основні характеристики системи забезпечення
економічної безпеки.
Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємництва — це сукупність взаємопов’язаних заходів організаційноJправового характеру, що здійснюються з метою захисту підприємницької діяльності від реальних або потенційних дій фізичних або
юридичних осіб, які можуть призвести до суттєвих економічних втрат.
Отже, економічна безпека — це універсальне поняття, акцентує увагу на необхідності захисту суб’єктів підприємницької діяльності на всіх рівнях — від держави до кожного громадянина Тому
збільшення кількості підприємств з високим рівнем економічної
безпеки, її стійкістю від можливих загроз сприяти зміцненню економічної безпеки України.
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1. Барановський О.І. Фінансова безпека / О.І. Барановський. — К.:
Фенікс, 2009. — 338 с.
2. Васєлков Р.С. Проблема інформаційноJтехнологічного розвитку
Європи / Р.С. Васєлков //Акт. пробл. клін., експерим. та профілак. медицини. Розділ «Гуманітарні науки»: МатJли весукр. наук.Jпракт. конф. студентів та молодих вчених. — 2002. — С. 29–30.

147

Секція 1

Економічні перспективи України
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ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ
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ІV курс, група ФН4.1., напрям підготовки «Фінанси і кредит»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (066)1276918
Науковий керівник: Смолярчук Н.Ю., ст. викладач

Комерційний успіх реалізованих девелоперських проектів досягається тільки за умови вдалої маркетингової концепції інвестиційноJбудівельного проекту та ретельного проектного управління.
Практично всі найбільш цікаві та вдалі об’єкти комерційної нерухомості відрізняються індивідуальністю і функціональністю. Для
досягнення успіху девелоперу також важливо мати чітке розуміння
умов розвитку міста, його динаміки та кордонів, необхідне розуміння не тільки того, яким чином можна здійснити вдалий проект
девелопменту нерухомості, але й уміння передбачати його наслідки
для навколишніх територій та міст.
Саме тому девелопмент — надзвичайно ризикований напрямок
інвестиційної діяльності. Тривалість бізнесJпроектів об’єктів девелопменту в умовах конкурентного середовища вимагає особливо
ретельного підходу до розробки і визначення маркетингової концепції девелоперського проекту. Якщо проект виявиться недосконалим чи погано продуманим, втрати понесуть не тільки девелопер
та інвестори, а й усе суспільство. Девелопмент нерухомості — це
мистецтво збільшення вартості нерухомості шляхом управління
ризиками девелопменту. Управління девелоперським процесом —
це, в першу чергу, урахування значення різних джерел фінансування та довгострокової оцінки можливої дислокації об’єкта нерухомості в різних частинах міста.
Зазвичай визначають девелопмент п’яти основних типів нерухомості — землі, будівель роздрібної торгівлі (торговоJрозважальних),
а також житла, офісних і промислових споруд. Девелопмент фактично
формує справжнє культурне середовище для суспільства. Будівництво
більш зручних для життя і діяльності поселень може бути здійснено
виключно висококваліфікованими девелоперами, які в змозі ефективно співпрацювати з професіоналами у сфері нерухомості, офіційними особами органів управління та представниками населення.
Для успішної реалізації девелоперського проекту необхідно
прекрасно орієнтуватися в питаннях архітектури і містобудування,
професійно розбиратися в особливостях будівництва, законодавства,
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в процедурах отримання початковоJдозвільної документації чи
правовстановлюючих документів. Вкрай необхідно мати уявлення
про тонкощі інвестиційного процесу, а також володіти стандартними
для професіоналів у сфері нерухомості навичками в області фінансування, маркетингу та управління нерухомістю. Зростання суспільного інтересу до розвитку міст і прилеглих територій дає підстави
вважати, що попит на кваліфікованих девелоперів буде відчуватися
постійно. Тому, для успіху девелоперу необхідно не тільки бездоганна підготовка, а й постійна робота над підвищенням власної кваліфікації для розуміння динамічних процесів розвитку міського середовища та вміння прогнозувати ризики проекту та можливі наслідки
його впливу на прилеглі території, і населені пункти. Девелопери
управляють ризиками, прагнучи мінімізувати їх ще на ранній стадії,
бажаючи упевнитися, що ризики первинних інвестицій виправдані
майбутньої високою ймовірністю успіху.
Політичні, соціальноJекономічні, фінансові та організаційноJ
правові умови сучасного ринку нерухомості чи не найгірші. Нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, відсутність іпотечних
установ та інституалізації інвестиційного процесу в Україні на тлі
загального скорочення багатьох традиційних джерел фінансування
девелоперських проектів, спровокували кризові явища в індустрії
девелопменту. За багатьма ознаками будівельноJвиробничий комплекс країни знаходиться в одній з нижніх точок довготривалого
економічного циклу. Можливо тому зараз настає найкращий час для
виходу на ринок девелопменту добре підготовлених професіоналів,
які сповідують основоположні принципи девелопменту та ринкових відносин.

ФIНАНСОВI СТРАТЕГIЇ ПIДПРИЄМСТВ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сосненко А.В., ІV курс, група ФН41,
спеціальність «Фінанси і кредит»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л.В.,
доцент кафедри фінансів та банківської справи

Сучаснi економiчнi перетворення вносять значнi змiни в економiку країни, зокрема й у фiнансову сферу. БудьJякий суб’єкт господарювання наразi пiдпадає пiд дiю цих змiн. Саме тому здатнiсть
вчасно й адекватно реагувати на зовнiшнi подразники в ринковому
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середовищi (фiнансова криза, полiтична нестабiльнiсть у державi,
змiна тарифiв на iмпортноJекспортнi операцiї чи зміна податкового законодавства та iн.) є запорукою успiшного функцiонування
пiдприємства на ринку. Висока конкурентоздатнiсть, платоспроможнiсть, фiнансова стiйкiсть i прибутковiсть пiдприємства досягається за рахунок правильного ведення фiнансiв, що передбачає
управлiння активами, витратами, iнвестицiями, обiговим капіталом,
прибутком у коротко та довгостроковому перiодах, планування основних фiнансовоJекономiчних показникiв на поточний перiод i на
перспективу. Єднiсть цих складникiв формує фiнансову стратегiю,
базис i вiдправну точку в управлiннi пiдприємством.
На сьогодні потреба формування фінансової стратегії є важливим
складником успішного функціонування будьJякого підприємства —
незалежно від розміру, організаційноJправової форми та виду діяльності. Проте аналіз окремих публікацій дав змогу виявити, що дотеперішні науковоJметодичні підходи стосовно питань формування
фінансових стратегій належно не розроблені як у науковому, так і в організаційноJпрактичному аспекті. Про це свідчить відсутність обґрунтування єдиної послідовності етапів процесу формування фінансової
стратегії, принципів його здійснення, методичних рекомендацій,
які б комплексно враховували різні характеристики підприємств.
Встановлено, що головною метою фінансової стратегії підприємства є максимізація його ринкової вартості та підвищення ефективності діяльності. Вона досягається шляхом конкретизації цілей
з урахуванням завдань та особливостей майбутнього фінансового
розвитку підприємства. Система стратегічних фінансових цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високу рентабельність використання власного
капіталу; оптимізацію структури активів та обігового капіталу; встановлення прийнятного рівня фінансових ризиків у процесі здійснення виробничоJгосподарської діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.
Оскільки фінансову стратегію розробляють на тривалий термін,
то її найважливішим завданням є визначення обсягів, джерел та форм
залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства. Джерела фінансових ресурсів можуть бути
внутрішніми та зовнішніми. Отримати фінансові ресурси із зовнішніх
джерел можна за рахунок банківських позик, комерційних (товарних)
кредитів, коштів, інвестованих у підприємство зовнішніми інвесторами, бюджетних дотацій, безповоротної фінансової допомоги тощо.
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Вибираючи ту чи іншу форму залучення фінансових ресурсів,
потрібно враховувати вартість позикових коштів та особливості
діяльності суб’єкта господарювання: рівень налагодженості логістичних зв’язків, організацію постачання та збуту, тривалість виробничого циклу, структуру кредиторської та дебіторської заборгованості, середній обсяг виручки від реалізації та собівартості продукції, розмір
власного капіталу тощо. Отже, забезпечення достатніми обсягами
фінансових ресурсів є однією з найважливіших умов досягнення
цілей та завдань, передбачених фінансовою стратегією підприємства.
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Сьогодні прийнято думати, що розвиток мережі INTERNET став
вирішальним кроком на шляху до інформаційного суспільства. Тому
теперішнє суспільство, у якому мережа INTERNET та інші засоби
масової комунікації відіграють усе помітнішу роль, прийнято називати інформаційним — на противагу вчорашньому індустріальному.
Сучасне розуміння інформаційного суспільства дещо змінилося. В його основі лежить нове відношення до інформації. Щоб зрозуміти це, потрібно чітко розрізняти повідомлення, інтерпретацію
і комунікацію. Повідомлення — це «річ» або ж «матеріалізований продукт» інтелектуальної діяльності людини. Інтерпретація — це «думка»,
тобто знання, що одержується. Комунікація — це лише операція передачі, трансляції. Сьогодні в комп’ютерних мережах саме ця опера151
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ція трансляції стала визначальною ланкою в тріаді повідомлення —
комунікація — інтерпретація. Неважко зауважити, що більше
поінформована людина — це не та, яка найбільше знає, а та, яка
здійснює найбільше число своєчасних комунікацій. Тільки інформація, як комунікація, а не, як знання або предмет, спроможна викликати нові операції. Це відбувається тому, що інформація не стільки ресурс, скільки мотив діяльності. Тому в сучасному суспільстві
інформація — це двигун та основа діяльності, тоді, як у традиційному суспільстві, вона ніяк не могла претендувати на таку роль.
Мета створення, функціонування та широкого розповсюдження інформаційних технологій полягає у вирішенні проблем інформатизації суспільства і всієї життєдіяльності в країні. Під інформатизацією суспільства будемо розуміти повсюдне впровадження
комплексу заходів, які спрямовуються на забезпечення повного
і своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених
знань у всіх соціально значимих видах людської діяльності. Ці заходи забезпечать не тільки зростання економічних показників розвитку народного господарства, але і отримання якісних наукових
досягнень у фундаментальних та прикладних науках.
На сьогодні в інформації найважливіше — це комунікація, що
спонукає до дії. Головним феноменом нашої епохи стали не гігантські
електронні банки даних і штучний інтелект, а Internet, у якому не
створюється ніякого знання, але який зате багаторазово збільшує
можливості здійснення комунікацій.
Література
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
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Науковий керівник: Дубас А.О.

На сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та
становлення економічної, правової та соціальних структур. Такі
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зміни в масштабі цілої країни потребують залучення чималих фінансових і матеріальних надходжень. Перші можуть використовуватися у вигляді капіталовкладень та інвестицій, які нині розглядається як джерела виходу з економічної кризи та стабілізації економіки
України загалом. Разом з тим, вони здатні принести ще більш вагому ефективність, якщо будуть скеровані у пріоритетні галузі і виробництва власного народного господарства, що повинна забезпечувати сприятлива інвестиційна політика України.
Слід розглядати такі пріоритетні напрями розвитку економіки
України, які передбачають здійснення багатьох програм, конкретних заходів, приведення в дію багатьох чинників соціального та
економічного розвитку, зокрема:
— розвиток паливноJенергетичного комплексу;
— структурні зрушення в машинобудуванні;
— розвиток базових галузей;
— розвиток агропромислового комплексу:
а) виробництво харчової продукції;
б) розвиток сільськогосподарського машинобудування;
— розвиток імпортозамінного виробництва;
— прискорення інноваційного оновлення виробництва [4].
Одночасно з розвитком агропромислового комплексу України
необхідно створити умови для переливання капіталу до пріоритетних
сфер виробництва, перш за все у структуроутворюючі галузі промисловості, провідне місце серед яких займає машинобудування.
Реструктуризацію та технологічне переозброєння підприємств машинобудування України необхідно здійснювати на основі переходу
від випуску працеJ, енергоJ, та матеріаломісткої до науково місткої
високотехнологічної продукції, якою слід заповнити внутрішній та
зовнішній ринки [2].
Донедавна в нашій країні недооцінювалася важливість розвитку
соціальної сфери. Соціальна сфера — одна з найважливіших сфер
життя суспільства, яка забезпечує необхідні умови праці та побуту,
здоров’я і дозвілля. Вона охоплює галузі, на базі яких здійснюється
житлове будівництво, реалізуються потреби людини у зміцненні здоров’я, підвищені освітнього і культурного рівня. Вихід України на
якісно новий рівень розвитку передбачає радикальне переосмислення значущості соціальної сфери. Її пріоритетний розвиток —
невід’ємна складова удосконалення всіх сфер життя суспільства.
Щодо стану і перспектив інвестиційної діяльності в Україні, то як
показали результати аналізу, відстежується тенденція до її поступо153
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вого зниження, що обумовлено існуючими економічними та політичними проблемами в країні. Тобто, керівництву країни необхідно
створити таку законодавчу базу, яка б кардинально поліпшила
інноваційний клімат в країні та дозволила збільшити обсяги як вітчизняних, так і зовнішніх інвестицій. Такий підхід до інвестиційної
діяльності допоможе подолати кризу в економіці України та обумовить соціальноJекономічний розвиток суспільства [1].
Література
1. Бондар О.В. Актуальні аспекти управління інноваційною діяльністю
машинобудівних підприємств в період трансформації економіки України //
Регіональні перспективи. — 2002. — № 3–4 (22–23). — С. 36–37.
2. Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України. — 2002. — №10. —
С. 48–52.
3. Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі //
Інтелектуальна власність. — 2003. — № 12. — С. 34–39.
4. http://ebooktime.net.
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У світовій практиці ринкового господарювання серед інших форм
організації торгівлі важливе місце належить біржовим торговельним операціям. Свідченням цього може бути той факт, що сьогодні
30% усього світового товарообороту припадає на біржовий ринок.
Біржова торгівля забезпечує стабілізацію діяльності підприємств
через механізми біржового клірингу та цінового регулювання. Завдяки цим механізмам учасники біржових торговельних операцій
мають гарантії виконання угод, володіють абсолютно прозорою інформацією, на базі якої будують власні цінові прогнози, мають можливості страхування та перерозподілу ризику майбутніх торговельних
операцій на основі використання строкових біржових інструментів.
Товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який
надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг
і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям. Товарна біржа
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є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс,
рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
Товарна біржа створюється на основі добровільного об’єднання
зацікавлених суб’єктів господарювання. Засновниками і членами
товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються
за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов’язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та
періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.
Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.
Таким чином, для учасника підприємницької діяльності важливо знати, як здійснюється визначення цін у біржових контрактах,
оскільки система ціноутворення в останніх значно відрізняється від
тих, що використовуються при інших формах організації торгівлі.
Література
1. Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку // Економіка
АПК. — 2015. — № 8. — С.112–116.
2. Бралатан В.П. Розвиток біржового ринку в Україні // Економіка
АПК. — 2006. — № 2. — С. 126–129.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РЕКЛАМУВАННЯ
Стукальська З.П.
ІV курс, група МК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Ружицький А.В.,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу

Міжнародна реклама виступає важливим елементом маркетингової політики компанії при просуванні та позиціонуванні продукції на світові ринки. Хоча міжнародна реклама за своїми засобами,
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цілями та функціями не сильно відрізняється від внутрішньої реклами, проте при її здійсненні обов’язково слід враховувати культурні,
мовні, економічні, законодавчі особливості тих країн, де вона буде
здійснюватися. Таким чином, оптимальним варіантом є частково
стандартизована реклама, в якій зберігається загальна стратегія
рекламної кампанії, проте відбувається наближення до конкретних
місцевих умов для ефективнішого впливу на цільову аудиторію.
Актуальною проблемою міжнародної реклами є вибір між її стандартизацією і адаптацією. Стандартизация реклами переслідує такі
цілі: — створити міжнародний імідж товару; — зменшити витрати
розробці і виробництво реклами; — прискорити синхронний вихід
до ринків різних країн; — уникнути змішання повідомлень у разі
накладення ЗМІ й пересування покупців з однієї країни у іншу.
Стандартизація та адаптація представляють собою дві крайності.
Компромісом між ними є стратегія так званої часткової стандартизації. Серед рекламістів існує вираз: «Думай глобально, та дій локально!» Дотримуючись цього заклику, більшість рекламних агентств
прагнуть централізувати свою діяльність, та при цьому, розробивши єдину рекламну концепцію, агентства починають «приміряти»
її до окремо взятих країн з урахуванням вищезазначених факторів.
Тобто вони дещо локалізують свою діяльність, придаючи їй
національного відтінку.
Стандартизований маркетинговий комплекс (standardized
marketing mix) — стратегія використання однієї і тієї ж продукції,
реклами, каналів збуту та інших елементів маркетингового комплексу на всіх міжнародних ринках компанії.
Стратегія адаптації (або, в інших джерелах, стратегія локалізації) полягає в необхідності розроблення принципово нової реклами,
яка б повністю відповідала мотиваціям та особливостям поведінки
споживачів під час вибору товарів та послуг на локальному ринку.
Сутність цієї стратегії полягає в тому, що основний аспект планування передбачає прийняття рішення на двох рівнях: стратегічному
та тактичному. На стратегічному рівні — конкретизацію цільових
сегментів та репозиціонування торгівельних марок з урахуванням
споживчих мотивацій та особливостей місцевих ринків, на тактичному рівні — можливу зміну складових рекламного повідомлення
(джерела повідомлення, стилю, тону, слогана та інших аудіовізуальних елементів рекламного повідомлення).
Адаптація реклами викликана такими основними причинами, як
законодавчі норми та особливості макросередовища міжнародного
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маркетингу. Найбільш актуальні національноJкультурні фактори,
які зумовлюють необхідність правової, економічної та культурної
адаптації реклами.
Для стандартизації більше підходять високотехнологічні товари та вироби, такі як автомобілі, комп’ютери, аудіоJ та відео обладнання, а також товари із категорії предметів розкоші, орієнтовані
на емоційне та образне сприйняття (парфуми, одяг, коштовності).
Прикладами можуть слугувати напої CocaJCola, джинси Levi’s,
японські, американські та європейські автомобілі.
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Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку
обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів
прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану
розвитку світової економіки. Відтак запровадження в Україні інвестиційноJінноваційної моделі економічного зростання з політичної
мети перетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативою
якій є занепад національної економіки, втрата економічного, а можливо, й національного суверенітету.
Отже, зайвим є переконування громадськості та фахівців у необхідності радикальної активізації інноваційної діяльності в Україні, яке має надати суспільноJекономічному розвитку інноваційного характеру. Між тим, так само зайве й констатувати, що попередні
роки економічних реформ не створили необхідних умов для примноження та зміцнення інтелектуального потенціалу українського
суспільства, інноваційного розвитку економіки, освоєння нових
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високих технологій, подолання структурних деформацій, успадкованих від адміністративноJкомандної системи.
Однією з проблем реалізації економічної реформи в Україні
в умовах переходу до ринкових відносин є розробка та впровадження нового господарського механізму, що дозволить зберегти й розвивати потенціал підприємства, підвищити ефективність його
функціонування.
На сучасному етапі розвитку суспільства значно загострилися
проблеми, що виникають в управлінні процесами створення нових
знань, творчим потенціалом, іншими аспектами нововведень. Це
зумовило появу нового напряму у традиційному менеджменті —
інноваційного менеджменту. Інновація (нововведення) — це якісно
відмінний від попереднього аналогу об’єкт, який впроваджено у виробництво внаслідок проведеного наукового дослідження або зробленого відкриття. Поняття «інновація» застосовується до всіх нововведень як у виробничій, так і в організаційній, фінансовій,
науковоJдослідній, інших сферах до будьJяких удосконалень, що забезпечують економію витрат або створюють умови для такої економії.
Інноваційний процес в економічному й організаційному розумінні поділяється, як уже зазначалось, на окремі етапи, стадії, фази,
які відрізняються між собою цільовим призначенням, специфікою
управління, фінансуванням, кінцевим результатом діяльності.
У дослідженнях структури інноваційного процесу більшість вітчизняних учених дотримується схеми: «дослідження — розробки —
виробництво — маркетинг — продаж». Американські дослідники
розглядають інноваційний процес докладніше: «фундаментальні дослідження — прикладні дослідження — розробки — дослідження
ринку — конструювання — дослідне виробництво — ринкове випробування». Вказані етапи взаємозумовлені та забезпечують успіх
нововведення лише за умови інтеграції їх у єдине ціле.
Література
1. Економіка підприємства : [навчальний посібник] / П. В. Круш, В. І.
Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін. — К. : ЕльгаJН : КНТ, 2007. — 777 с.
2. Економіка та організація виробництва : [підручник] / В. Герасимчук,
А. Розенплентер, В. Кривда та ін. — К. : Знання, 2007. — 677 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УМОВ «ІНКОТЕРМС»
У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ
Тимошенко Д.Ю.
ІV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І., ст. викладач кафедри маркетингу

Одним із основних документів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств в Україні, є Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність». Низку питань, що виникають у разі
укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вирішують й інші законодавчі акти, що надають підприємствам право самостійно визначати форми, порядок укладання і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Цими законодавчими
актами встановлено, що у разі укладання зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, що підготовлені Міжнародною торговою палатою. До умов, що мають бути
передбачені в договорі (контракті), належать базисні умови поставки.
Міжнародна торгова палата розробила і випустила збірники
«Міжнародні правила тлумачення торгових термінів «IHKOTEPMC»
(International Commercial Terms). Подані в «IHKOTEPMC» торгові
терміни становлять універсальний набір умов, знання та застосування яких полегшує здійснення торгових операцій.
Залежно від ступеня розподілу між продавцем і покупцем зобов’язань щодо поставки товару та відповідальності за ризик пошкодження чи втрати вантажу і пов’язаних з цим витрат, усі умови
«ІНКОТЕРМС» можна поділити на чотири групи: група Е, група F,
група С і група D.
Група Е регламентує зобов’язання продавця та покупця при
здійсненні поставки тільки на умові франкоJзавод, передбачає мінімальні зобов’язання для продавця.
Група F містить умови: франкоJперевізник — FCA; франко —
вздовж борту судна — FAS; франко — борт судна — FOB. Відповідно
до цих умов продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання після того, як він передав товар перевізнику згідно з інструкціями, отриманими від покупця.
Група С включає такі умови: вартість і фрахт — CAF; вартість,
страхування і фрахт — CIF; доставка оплачена до... — СРТ; доставка
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та страхування оплачені до... — СІР. За цими умовами продавець
самостійно укладає договір перевезення, оплачує перевезення до
вказаного у контракті місця прийому товару покупцем, а також повідомляє покупця про деталі відправлення та очікуваний час прибуття вантажу в узгоджене місце прийняття товару.
Група D передбачає умови: поставлено на кордон — DAF; поставлено з борту судна — DES; поставлено з пристані — DEQ; поставлено без сплати мита — DDU; поставлено зі сплатою мита — DDP.
За цими умовами продавець повинен отримувати усі необхідні
імпортні ліцензії, а також оплатити мито, митні збори й податки.
Загалом умови групи D є найпривабливішими для покупця,
оскільки продавець зобов’язаний доставити товар у вказане місце,
беручи на себе всі витрати та ризик щодо доставки товару. Тому
контракт на умовах D належить до групи «контрактів доставки»,
тоді як контракти на умовах С називаються «відвантажувальними
контрактами».
Література
1. Аляб’єва Н.В. Використання правил Інкотермс при укладенні договору поставки / Н. В. Аляб’єва // Економіка будівництва і міського господарства. — 2011. — Т. 7. — № 4. — С. 209–215.
2. Дикало Д.Л. Инкотермс как инструмент риск менеджмента в международной логистике / Д.Л. Дикало // Материалы международной научноJпрактической конференции [«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012»]. — 2012. — С. 29–30.

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Угнева А.
IV курс, група ЗМК41, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І.Ю.,
к.т.н., завідувач кафедри маркетингу

Через цінову конкуренцію продавці впливають на попит переважно у вигляді зміни у ціні. Чим унікальну пропозицію продукції
з погляду споживачів, тим більше в маркетологів волі у встановленні цін вище, ніж в конкуруючих товарів.
У практиці західноєвропейських турагентств найпоширенішими є два методи ціноутворення: «зняття вершків» і «проникнення
на ринок».
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«Зняття вершків». Цей метод є рідкісним явищем на міжнародному ринку послуг, оскільки важко віднайти нові послуги, за які споживачі погодяться платити високу ціну. Тому в міжнародній практиці
метод «зняття вершків» частіше застосовується в галузях виробничої
сфери з високими витратами на дослідження і розробку нових товарів.
«Проникнення на ринок». Цей метод базується на встановленні низького рівня цін з метою залучення більшої кількості клієнтів. Низька ціна у цьому випадку є своєрідною платою за впровадження послуги на ринок. Така стратегія застосовується новими
фірмами або фірмами, які прагнуть захопити велику частку ринку.
Зі зростанням обсягів реалізації та зміцненням позицій фірми на
ринку ціна поступово підвищується до середньогалузевого рівня,
але це не приводить до зменшення попиту. Метою «проникнення
на ринок» може бути використаний для значного поширення на
внутрішньому туристичному ринку, але за таких умов: власні витрати фірми повинні бути низькими, щоб навіть за низьких цін була
можливість одержати необхідний прибуток; необхідно, щоб на ринку
склалася така ситуація, за якої конкуренти не встигнуть відреагувати на зниження ціни. Якщо до гри вступають конкуренти, ризик
банкрутства фірми досягає верхньої межі.
Обидва методи використовуються для визначення ціни за туристичні послуги. Ціна звичайного туру на стадії планування складається з таких основних частин: поJперше, ціна нетто, що містить
зокрема: вартість окремих видів послуг, яка склалася в конкретних
виробників послуг; непрямі податки на окремі види послуг;
а поJдруге, дохід (маржа) туристичної фірми, який поділяється на:
поточні витрати туристичних фірм на розробку туристичних маршрутів, екскурсійних програм, програм обслуговування туристів у процесі реалізації туру; прибуток туроператора з урахуванням податкових
платежів з прибутку; комісійна винагорода на користь турагента та
інших посередників, які беруть участь у реалізації туру; сезонні та
інші комерційні знижки для окремих туристів і туристичних груп;
податок на додану вартість з маржинального доходу.
Отже, під час встановлення відпускної вартості пакета туристичних послуг і ціни туру використовуються два варіанти цін: ціна нетто,
що характеризує «обмежену собівартість» туристичного продукту;
ціна брутто, тобто ціна пропозиції туристичного продукту на ринку.
Ціна нетто відображає суму цін, розцінок і тарифів на всі види
послуг, які надаються туристам, включаючи податок на додану вартість, готельний збір, митні збори, страхові платежі. Трансфер входить
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у вартість пакета послуг, оскільки від самого початку забезпечує
чітке обслуговування туристів. Для визначення повної собівартості
туру до ціни нетто додаються витрати туристичних фірм, пов’язані
з організацією їх діяльності.
Ціна брутто містить повну собівартість туру, прибуток туроператора, всі види його податкових платежів, комісійну винагороду
турагентам та іншим посередникам, сезонні й інші комерційні
знижки для окремих туристів і туристичних груп, суму ПД В.
Література
1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. — К.: Знання України, 2002.
2. Балабанов И. Экономика туризма / И. Балабанов. — М.: Финансы
и статистика, 2013.

ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧЕМ
ДЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ
Фещенко Т.П.
ІІІ курс, група ЗКД31, спеціальність «Комерційна діяльність»,
Коледж «Освіта», Університет «Україна»
Науковий керівник: Гараніна І.І.,
ст. викладач кафедри маркетингу

Одержувані споживачем знання можна визначити як інформацію, що зберігається в пам’яті. Частина інформації, яка торкається
дій споживачів на ринку, називається споживацькими знаннями.
На думку психологів, існують два основні типи знань: декларативні і процедурні. До декларативних знань відносяться суб’єктивні
факти, відомі людині. Вони, у свою чергу, підрозділяються на дві
категорії: епізодичні і семантичні. До епізодичних знань відноситься
інформація, яка зв’язана з часом, ходом подій. Такі знання використовуються для відповіді на питання: «Коли я востаннє підстригався?». Семантичні знання є узагальненими знаннями, необхідними для розуміння навколишнього світу. Такими знаннями людина
користується, наприклад, коли хоче розповісти про правила дорожнього руху.
Процедурні знання показують, як суб’єктивні факти використовуються на практиці. Що треба зробити, щоб машина мимовільно не рушила з місця? Знання про пропонований продукт мають на
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увазі безліч різних типів інформації. До них відносяться: знання про
існування товарної категорії і торгових марок в рамках даної категорії;
термінологія продукту (наприклад, що таке «флоппі диск», якщо говорити про комп’ютерний ринок); властивості і функції продукту;
думки щодо товарної категорії в цілому і окремих марок зокрема.
Для організації ефективного продажу важлива інформація про
пропоновану марку і маркиJконкурентів. Тому фірмами проводиться робота по аналізу обізнаності, який включає: аналіз відомих споживачу марок; аналіз іміджу марки і фірми; знання ціни і її динаміки;
знання про покупку (де і коли їх здійснювати); знання про сервіс,
що надається; знання про використання продукту.
Споживач може одержати інформацію з декількох джерел, в їх
числі: особисті контакти: сім’я, друзі, сусіди, знайомі; комерційні джерела: реклама, продавці, посередники, упаковка, виставки; загальнодоступні джерела: засоби масової інформації, організації визначення
споживацьких рейтингів; колеги по професійній діяльності; емпіричні
джерела: огляд, вивчення чи пробне використовування товару.
Ступінь впливу цих джерел інформації залежить від товару і покупця. Як правило, велику частину інформації про товар споживач
одержує з комерційних джерел, якими управляють маркетологи.
Проте найефективніше на покупця впливає інформація, одержана
з особистих джерел. Особливо сильний вплив особистих джерел на
вибір послуг. Комерційні джерела звичайно інформують споживача,
а особисті надають необхідну вагу інформації або дають їй оцінку
на основі особистого сприйняття. Тому, чим більше інформації зібрав споживач про конкретний товар, його експлуатаційні або споживацькі властивості, тим краще він обізнаний про наявність марок товару і їх особливості.
Вітчизняна практика свідчить, що маркетологам необхідно узнавати у споживачів якомога більше, тобто практично все про вироблюваний (що продається) товар. При цьому дуже важливо звернути
увагу на наступних два моменти: за яких обставин споживач вперше почули про ту або іншу марку, який характер носили одержані
відомості і наскільки важливе для нього кожне з джерел інформації;
яка категорія споживачів виступає як джерело інформації і наскільки авторитетна їх думка.
Література
1. Статт Д. Психология потребителя — СПб.: Питер, 2013. — 446 с.
2. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів: Навч. пос. — К.:
Центр учбової літератури, 2008. — 176 с.
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БІЗНЕС В ІНТЕРНЕТІ ЯК ЗАСІБ
ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Хітровський Дмитро Володимирович,
студент 2 курсу денної форми навчання,
спеціальності «Фінанси і кредит»,
Центральноукраїнського юридичного коледжу.
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к. психол.н.к, академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу Кіровоградського інституту
розвитку людини

Останнім часом дедалі більшої популярності набирає поняття
«global village» (з англ. — всесвітнє село). Вживаючи цей термін, ми
водночас говоримо про інформаційне суспільство і зосереджуємо
свою увагу на стрімкому розвитку сучасних комунікаційних технологій. Завдяки цим технологіям наша планета швидко стає отим невеличким селом, мешканці якого пов’язані всесвітньою павутиною
Інтернету і ходять один до одного в гості, роблять покупки, відвідують наукові семінари, не полишаючи власної домівки.
На сьогодні електронна комерція набуває все більшого розвитку
та «попиту» як серед підприємців так і серед споживачів електронних товарів та послуг. Адже такий бізнес є дуже зручним і не потребує
великих капіталовкладень, не потрібно орендувати великі, гарні
приміщення в центрі міста, винаймати штат працівникJспеціалістів
з вищою освітою, єдине що потрібно мати це комп’ютер, підключення до Інтернету та трошки розуму.
Незабаром Інтернет знайде своє місце в усіх сферах сучасного
бізнесу, вже зараз відчувається, що Інтернет стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну
ситуацію в країні.
Сьогодні питання про створення свого вебJпредставництва в Інтернет дуже актуальне. Все більше і більше компаній усвідомлюють
важливість та необхідність створення свого бізнесJсайту. Багато компаній починають розуміти, що Інтернет це нова економіка, що
приносить прибуток 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів
на рік. На даний момент ця галузь є новою, а отже ще не до кінця дослідженою, а як відомо з розвитком нової галузі завжди з’являються
нові проблеми, які мають вирішуватись.
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Всесвітня мережа є не керованою сферою, але і тут присутні свої
закони розвитку бізнесу, без їх виконання ІнтернетJпроект може
«згоріти».
Розробка та вдосконалення методів, способів просування та
розвитку організації Інтернеті є одним з найголовніших завдань
для спеціалістів у сфері комерції, це важлива теоретична та практична задача. Необхідно постійно вводити в практику та оновлювати методичні та практичні дослідження у сфері електронної комерції. Також важливим аспектом є правове регулювання бізнесу
в мережі Інтернет, тобто виділення основних правових проблем та
способи їх вирішення.
У сучасній українській і російській науці проблеми розвитку
електронної комерції досліджували Н.С. Меджибовська, В.Л. Плескач, А. Береза, Л.А. Пономаренко, М.В. Макарова та ін.
Українські користувачі частіше за все звертаються до Мережі за
отриманням інформації, користуються електронною поштою, читають новини, викачують програмне забезпечення, проводять банківські або фінансові операції і здійснюють onJlinеJпокупки. Згідно
дослідженням, проведеним російським ІнтернетJжурналом «Business
Online», після відкриття компаніями власних вебJпредставництв
зростання об’єму продажів збільшується від 5 до 20%. Але на етапі
створення свого вебJпредставництва кожного бізнесмена чекає маса індивідуальних питань, які пов’язані в першу чергу з абсолютно
новою, сучасною можливістю просування товарів і послуг через
електронний магазин і некомпетентністю в цій області

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
І СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
Цалко Марія Вікторівна
4 курс, спеціальність «Фінанси і кредит», університет «Україна»
Науковий керівник: Ковальчук Наталія Сергіївна, викладач

Акцизний збір — це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до
ціни цих товарів (продукції).
Акцизний збір обчислюється у твердих ставках у гривнях з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів (продукції), або за ставками у відсотках до обороту від реалізації (передачі)
товарів (продукції).
165

Секція 1

Економічні перспективи України

Акцизний збір, обчислений в євро, із товарів (продукції), що
вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за
валютним (обмінним) НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому
здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.
У разі закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначається, виходячи з їхньої митної (закупівельної)
вартості, збільшеної на суму ввізного мита. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день
подання митної декларації.
У разі придбання на території України та в країнах колишнього
Союзу РСР підакцизних товарів за іноземну валюту і подальшої їх
реалізації за національну валюту України, оподатковуваний оборот
визначається, виходячи з їх закупівельної вартості, збільшеної на
суму ввізного мита, перерахованої за курсом Національного банку
України, що діє на день придбання цих товарів.
Платниками податків у бюджет є суб’єкти підприємницької
діяльності — виробники або імпортери підакцизних товарів.
Об’єктами оподатковування є:
1) оборот по реалізації зроблених в Україні підакцизних товарів. При цьому оборотом від реалізації є продаж, обмін на інші
товари, безкоштовна передача. В оподатковуваний обіг включається реалізація товарів для власного споживання, промислової переробки, а також для власних працівників;
2) обіги по реалізації конфіскованого і безхазяйного або закладеного майна;
3) митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту, у порядку товарообмінних операцій, отриманих без оплати;
Платниками акцизного збору в бюджет є кілька видів суб’єктів
підприємницької діяльності:
1) Підприємства, організації, установи як юридичні особи, що
знаходяться на території України і мають рахунки в банках.
2) Міжнародні об’єднання, включаючи міжнародні неурядові
організації, іноземні юридичні особи і громадяни, що мають розрахункові рахунки в банках України.
3) Громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю
без створення юридичної особи.
Акцизний збір обчислюється по ставках, що визначаються в двох
варіантах:
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— у фіксованих ставках (сумах) на одиницю реалізованих, завезених, переданих товарів;
— у відсотках з обігу по реалізації (передачі) товарів.
Фіксовані ставки акцизного збору встановлені в євро на одиницю реалізованих товарів.
Терміни сплати акцизного збору в бюджет залежать від виду
підакцизних товарів, суми податку, виду діяльності суб’єкта, що
хазяює.
Негативний вплив податку «акцизний збір» на фінансовоJгосподарську діяльність підприємств має місце тоді, коли встановлення непрямих податків спричиняє підвищення цін, обмежує обсяг
виробництва і реалізації товарів, приводить до нагромадження нереалізованих товарів.
Стягування акцизного збору припускає вирішення фінансових
проблем держави за рахунок забезпечених шарів населення. Воно
зм’якшує регресивність податків на споживання в цілому. Перелік
товарів, по яких стягується цей податок, в основному відповідає цій
цілі. Виключення складають алкогольні і тютюнові вироби. Включення їх в об’єкт оподатковування акцизним збором обумовлено
насамперед дуже високою рентабельністю цих товарів. При відсутності податку їх виробники одержували б надвисокі доходи.

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Шафар В.В.
ІV курс, група ФНК41, спеціальність «Фінанси та кредит»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (063) 0655659
Науковий керівник: Балахонова О.В., д.е.н.,
професор кафедри бізнесу і права

Поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання можна визначити, виходячи з положень ст. 333 Господарський Кодекс
України, що розпочинає главу 35 Кодексу «Особливості правового
регулювання фінансової діяльності». Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів
і страхування. [1]
Таким чином, поняття фінансової діяльності слід визначати через
поняття фінансів (від лат. financia — готівка, дохід), під яким узагальнено розуміються як грошові кошти, фінансові ресурси, що розглядаються при їх створенні і русі, розподілі і перерозподілі, використанні,
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так і економічні відносини, обумовлені взаємними розрахунками
між господарськими суб’єктами, рухом грошових коштів, грошовим зверненням, використанням грошей.
У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» під фінансовою звітністю розуміється бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів підприємства за звітний період [2].
Виходячи з цього, фінансову діяльність суб’єктів господарювання можна визначити як складову господарської діяльності з приводу
використання належного суб’єктові господарювання або чужого майна, що відображає рух грошової форми вартості в товарноJгрошових
операціях і спрямовано на одержання певного фінансового результату.
Водночас, положення ст. 333 ГК дозволяють додатково віднести
до сфери фінансової діяльності будьJякі види відносин у сфері фінансових послуг, обороту коштів, ціноутворення, грошових зобов’язань
та інвестування, бухгалтерського обліку і звітності. По суті, розуміючи
неможливість розриву єдиних за економічною суттю виробничоJ
господарських відносин на товарну і грошову (фінансову) складові,
слід говорити про те, що практично будьJяка господарська діяльність має своєю складовою фінансову діяльність.
Правова природа фінансової діяльності суб’єктів господарювання має складний характер.
ПоJперше, в процесі товарноJгрошових відносин і супроводжуючого їх обороту фінансів суб’єкти господарювання вступають
у відносини один з одним, або з публічними органами, але не у зв’язку з виконанням публічних обов’язків, а добровільно і у відповідності з принципами економічної свободи. Тут йдеться про приватноJфінансову діяльність.
ПоJдруге, фінансова діяльність опосередковує публічні відносини із приводу централізованого руху грошових фондів, переважно в бюджетних і податкових відносинах. Тут виділяється публічноJфінавсова діяльність.
Перша група відносин повинна розглядатися з позиції господарського права у зв’язку з тим, що фінанси — це грошова оцінка
господарської діяльності, здійснена в установленому порядку. Отже,
без урахування вимог господарського правопорядку, особливостей
руху товарів (робіт, послугу) в процесі господарювання не можна
забезпечити правову організацію фінансів підприємств і держави.
Тобто, якщо регулювати діяльність господарюючого суб’єкта, зважаючи лише на обіг грошових фондів, без урахування виробничих
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чинників, інтересів трудового колективу, суспільства та інвесторів,
проблем соціальноJекономічного розвитку, то не уникнути помилок у регулюванні фінансової діяльності.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОКРЕДИТНОЇ
ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Шафранова Катерина Володимирівна,
к.е.н., доцент Житомирського економікогуманітарного інституту

Відіграючи важливу роль у розвитку економіки, малий бізнес
є всеJтаки дуже фінансово вразливим і потребує підтримки з боку
держави. Основними напрямами підтримки малого підприємництва є фінансовоJкредитна підтримка інноваційної діяльності,
підтримуюча податкова політика,кадрове та інформаційне забезпечення, створення ефективної законодавчої бази тощо.
Малі підприємства в Україні функціонують у складному макроJ
та мікросередовищі, мають багато проблем, які необхідно вирішувати на різних рівнях. Проведені дослідження показали, що значна
кількість новостворених малих підприємств не можуть розпочати
свою діяльність через обмеженість фінансових ресурсів, сировини
та матеріалів, виробничих площ та обладнання, практичних навичок працівників, «менеджерського таланту» у здійсненні бізнесу.
Вони мають проблеми виробничоJтехнологічного характеру, труднощі у пошуку інвесторів та одержанні кредитів, реалізації продукції, формуванні відповідної клієнтури.
Для створення більш сприятливого клімату та дійової фінансовоJкредитної підтримки розвитку малих форм господарювання необхідно підвищити роль держави як партнера та регулятора підприємницької діяльності шляхом проведення активної, послідовної
державної політики у цьому важливому секторі ринкової економіки.
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Стимулювання фінансовоJкредитних установ до роботи з суб’єктами
малого підприємництва доцільно здійснювати шляхом: використання державних кредитних ліній для підтримки малого підприємництва із зазначенням середнього розміру позики, відсоткової ставки
та секторів кредитування; встановлення сприятливого режиму оподаткування і переваг фінансовим установам, що безпосередньо обслуговують пріоритетні напрямки господарювання малих підприємств; створення системи надання гарантій для забезпечення
кредитів; страхування діяльності суб’єктів малого підприємництва.
Необхідно обрати методи підтримки підприємництва, з однієї
сторони, які дають найбільший ефект у вигляді збільшення кількості малих підприємств і підвищення їх стійкості, в формі збільшення кількості зайнятих в малому бізнесі, зростання об’ємів продукції, що виробляється, та податкових надходжень. З іншого боку,
в умовах дефіциту бюджетних ресурсів, необхідно застосувати такі
методи використання бюджетних коштів, які б дозволяли здійснювати лише початкове інвестування, що дозволяє в подальшому забезпечити самофінансування поточних видатків, або залучення позабюджетних джерел.
Таким чином, реалізація комплексу взаємопов’язаних правових,
економікоJорганізаційних заходів щодо фінансовоJкредитної підтримки малого підприємництва сприятиме укріпленню життєздатності даного сектору в умовах перехідного ринкового періоду, підвищенню його частки у валовому національному продукті.
Література
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ
Явіца Ніна Трохимівна,
студентка групи МК11/15
Науковий керівник: Дубас А.О.

Україну на сьогоднішній день визнано країною з ринковою економікою. В економічному розвитку сучасної України мають місце
як негативні, так і позитивні тенденції. Основними проблемами
можна вважати реформування промисловості і сільського господарства, забезпечення стабільного зростання виробництва, створення надійної системи соціального захисту, інтеграція в європейське
і світове співтовариство та багато інших напрямків її подальшого
розвитку, що мають бути неодмінно реалізовані.
Серед багатьох проблем соціальноJекономічного розвитку
країни, які потребують щонайшвидшого розв’язання, слід виділити ті, що дотичні до проблем і пов’язані із функціонуванням житловоJкомунального господарства України, а саме:
— поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;
— підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів
та послуг, нарощення їх експорту та створення умов для імпортозаміщення;
— зменшення диспропорцій у розвитку регіонів шляхом підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності
завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу;
— проведення виваженої цінової політики — зменшення рівня
інфляції та пом’якшенню її негативних соціальноJекономічних
наслідків.
У зв’язку з необхідністю вирішення вказаних соціальноJекономічних проблем, слід визначити пріоритетні напрями розвитку і реформування сфери житловоJкомунального господарства, зокрема:
— розвиток житловоJкомунального господарства шляхом
технічного переоснащення галузі, скорочення питомих показників
використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житловоJкомунальних послуг,
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— удосконалення тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, зокрема запровадження єдиного підходу до формування тарифів та порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, зменшення податкового навантаження на них.
Реалізація поставлених завдань забезпечить технічне переобладнання, підвищення ресурсоJ та енергоефективності житловоJкомунального господарства, залучення фінансових ресурсів вітчизняних
і міжнародних організацій для реалізації інвестиційних проектів
у сері житловоJкомунального господарства; забезпечить населення
питною водою належної якості, високоякісними послугами з перевезення трамвайними вагонами та тролейбусами; зменшить негативний вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище.

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
ДЛЯ ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Якобчук М.Ю.
VІ курс, група МЕН6115,
спеціальність «Менеджмент організації та адміністрування»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент

Залежно від рівня або обраного об’єкта управління розрізняють:
загальну стратегію (стратегія для всього підприємства), бізнесJстратегію (для кожного напрямку діяльності підприємства), функціональні (для кожного функціонального підрозділу в рамках кожного
напрямку діяльності) й операційні стратегії (більш вузька стратегія
для основних структурних одиниць) (рис. 1).
Загальна стратегія — стратегія багатогалузевої організації, що
є властивою для сільськогосподарських підприємств, які, займаючись рослинництвом, вирощують декілька культур і додатково займаються тваринництвом, тобто розподіляють кошти серед різних
видів сільськогосподарської діяльності. Відповідальними за розроблення такої стратегії є керівники вищого рівня.
БізнесJстратегія — стратегія незалежної вузькоспеціалізованої
організації або самостійного господарського підрозділу в межах диверсифікованої організації. У випадку, коли організація спеціалізується на одному виді діяльності, бізнесJстратегія формується як
частина загальної. Якщо ж організація має декілька самостійних
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підрозділів, то для кожного з них розробляється конкретна бізнесJ
стратегія. Відповідальними за формування цієї стратегії є генеральні
директори або керівники підрозділів, а рішення переважно приймає корпоративне керівництво чи рада директорів.

Рис. 1. Піраміда розроблення загальної стратегії для диверсифікованого підприємства

БізнесJстратегія містить наступні елементи:
— реакція на зміни в галузі і економіці в цілому, в юридичній,
політичній та інших сферах;
— розробка конкурентної стратегії і ринкової політики, яка забезпечила б стійку перевагу на ринку;
— накопичення необхідних знань і засобів виробництва;
— координація стратегічних ініціатив функціональних підрозділів;
— вирішення конкретних стратегічних проблем компанії.
Іншими словами, бізнесJстратегія — це комплекс усіх заходів
та підходів, які керівництво вважає необхідними в даній конкурентній ситуації, при існуючих тенденціях в економіці, рівні розвитку
технологій, демографічному складі, потребах споживачів і інших
зовнішніх факторів.
Функціональні стратегії розробляють для кожного функціонального підрозділу організації (маркетингова, виробнича, фінансова, кадрова та інноваційна стратегії). Призначення функціональних
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стратегій — забезпечити виконання завдань, сформульованих на корпоративному та бізнесJрівнях, з максимальною ефективністю, їхньою
головною відмінністю від корпоративних і бізнесJстратегій є внутрішня спрямованість. Відповідають за формування такої стратегії
керівники певного підрозділу. Функціональні стратегії повинні доповнювати одна одну. Якщо керівництву для остаточної згоди передаються неузгоджені функціональні стратегії, його обов’язок — виявити і ліквідувати елементи неузгодженості або конфліктності.
Операційні стратегії є подальшою конкретизацією стратегічних ініціатив і підходів до керівництва основними оперативними
одиницями при виконанні щоденних оперативних завдань. Головна відповідальність за розроблення операційних стратегій покладена на керівників нижчого рівня, пропозиції яких повинні розглядати і приймати керівники вищого рівня.
Складність розроблення тієї чи іншої стратегії визначається
змістом кожної стадії, яка вимагає проведення великого обсягу досліджень і аналізу результатів, а також надзвичайної гнучкості та
управлінської майстерності. Учасники цього процесу не просто виконують закріплені за ними функції, а діють творчо й здатні до зміни
характеру дій відповідно до обставин.
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СЕКЦІЯ IІ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ
Авраменко І.В.
ІІІ курс, група ДІЗ1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

Ми живемо в світі комунікації, 70 відсотків свого часу людина
витрачає на комунікацію. Без ефективного ведення комунікації зупинилося б багато виробничих процесів. Поняття комунікація як
науковий термін і галузь дослідження своїм другим народженням
зобов’язана XX століттю. Походить воно від латинського соmmunicatio — повідомлення, передача, бесіда, розмова.
Дане дослідження зумовлене реалізацією документальноJінформаційних комунікацій в контексті сучасної інформаційної доби, де
розглядається документальноJінформаційна комунікація.
Документною комунікацією являється комунікація, опосередкована між документами в соціумі та побудована на їх обміні між
двома або більше споживачами інформації. У своїй основі процес
комунікації становить процес руху інформації в ланцюзі «відправник — канал — одержувач».
Документ сприймається споживачем інформації (реципієнтом) як певна річ, матеріальний об’єкт, який для нього є джерелом
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інформації. Не завжди в його уяві документ пов’язується з особою
комуніканта, який розпочав комунікаційноJінформаційний процес. Із позиції реципієнта документ може сприйматися також як
повідомлення, тобто як сукупність сигналів, знаків, що потребують
декодуваннята мають перетворитися на знання, емоції, вольові дії
в свідомості людини, яка їх сприймає.
Матеріальний носій із закодованою інформацією поширюється
не тільки в просторі, але й у часі. Завдяки документуванню виникає
можливість читати тексти, що були написані раніше, розглядати
фотографії, які вже стали надбанням історії, дивитися кіноплівки,
що документально відтворюють події минулих років.
У процесі документальноJінформаційної комунікації відтворюється складний, діалектичний взаємозв’язок між поняттями «інформація» та «знання», тобто між відомостями, які складають зміст повідомлення, що потребує декодування і може перетворитися в знання,
котрі являють собою сукупність навичок, необхідних для діяльності
в будьJякій сфері. Із загалу документальноJінформаційних комунікацій соціуму можна виділити комунікації, що відбуваються як
в базових сферах життя суспільства, так і в господарській (економічній), фінансовій, праводіловій та природничій сферах.
Основні функції комунікаційного процесу полягають у досягненні соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її суб’єкта, тобто комунікаційний процес можливий лише за
умови існування соціуму, отже, носить соціальний характер. Більше
того, словники свідчать, що вивчення проблем комунікації започатковано ще за часів Платона. Як і завжди в науці, різні автори абсолютно по різному тлумачать зміст цього поняття.
Соціологи розуміють під комунікацією взаємодію, тобто передачу соціальної інформації. Психологи — процеси обміну продуктами психологічної діяльності, насамперед спілкування. Кібернетики —
обмін інформацією між складними динамічними системами та
їхніми частинами сприймати, накопичувати та переробляти інформацію.
З огляду на зазначене можемо констатувати, що комунікація
є процесом передачі інформації між суб’єктами соціальної сфери
суспільства.
У наш час задоволення потреб людства в передачі інформації забезпечується високим рівнем розвитку інформаційноJкомунікаційних технологій, які трансформують не тільки можливості комунікаційної взаємодії в суспільстві, а й його інформаційні потреби.
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Можна зазначити, що процес інституалізації комунікаційної
сфери суспільства охоплює значний проміжок часу, який фактично
відбуваються з моменту становлення самого суспільства і появою
інститутів, що регулюють його життєдіяльність.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Балюк Н.
ІІI курс, група ДЛ31, спеціальність «Діловодство»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко Н.О.,
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

Діяльність суб’єктів господарювання у різних сферах економіки
потребує спеціальної кваліфікації та професіоналізму для забезпечення безпеки праці та виробництва, найбільш доцільно використання державних та інших ресурсів, створення умов для нормального
функціонування окремих інститутів суспільства держави, випуску
продукції надання послуг відповідно до встановлених стандартів,
норм. Для забезпечення вищеназваних умов держава встановлює
спеціальний порядок надання дозволів на здійснення окремих видів
господарської діяльності уповноваженими на це державою органами, який називається ліцензування.
З моменту прийняття Закону України «Про ліцензування певних
видів господарської діяльності» до теперішнього часу залишається
невирішеним питання відповідності державної політики в сфері
ліцензування господарської діяльності сучасній економічній ситуації чи буде вона достатньо ефективною в майбутньому, оскільки
система ліцензування сприяє розвитку господарської діяльності.
Ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензування є видачею, переоформлення
та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення
ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
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Суб’єктами відносин, що виникають у зв’язку з ліцензуванням, є,
з одного боку, суб’єкт господарювання, а з іншого — орган ліцензування. Суб’єктом господарювання являється зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від
її організаційноJправової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності. Такий суб’єкт стає ліцензіатом з одержанням ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Органом ліцензування є орган
виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або
спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування
певних видів господарської діяльності. Основними принципами
державної політики у сфері ліцензування є: забезпечення рівності
прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; захист прав,
законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської
діяльності на території України; встановлення єдиного переліку
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає
право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню. Ліцензійні умови
є нормативноJправовим актом, положення якого встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для
цього виду діяльності ліцензійних умов. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом
спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.
Загальні засади ліцензування певних видів господарської
діяльності в Україні закріплюються Цивільним кодексом України та
Господарським кодексом України. Так ч. 3 ст. 91 ЦК України встановлює правило про те, що юридична особа може здійснювати окремі
види діяльності, перелік яких встановлено законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

178

сучасні проблеми та перспективи розвитку

Секція 2

ОБЛІКОВОФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ
У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Власенко В.
ІІI курс, група ДЛ31, спеціальність «Діловодство»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко Н.О.,
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

ОбліковоJфінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити
банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та
бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані форми, з якими легше працювати, які вимагають менше часу для складання і такі документи легше контролюються.
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку доходів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки.
Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарата керування, організацію і культуру праці управлінських працівників. Удосконалення керування виробничоJгосподарськими
системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально
поставлено в установах і на підприємствах діловодство, наскільки
професійно ведеться документація, що гарантує успіх управлінської
діяльності в цілому. Значення діловодного обслуговування як однієї
з найважливіших сфер діяльності визначається рядом факторів і насамперед його універсальністю.
Основу інформаційного середовища будьJякого підприємства,
організації або установи складають обліковоJфінансові документи,
створені як «традиційним» рукописним, машинописним, типографським способом, так і отримані з використанням комп’ютерних
технологій. Інформація, що утримується в них, має юридичну силу
і може бути використана тільки при здійсненні ряду обов’язкових
операцій діловодства. За правильної організації, у діловодство закладена основа схоронності й ефективного використання документної
179

Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

інформації в майбутньому. Раціональні форми і методи створення
й обробки документів, які виправдали себе на практиці, можуть бути доведені до рівня загальної норми лише за умови, що всі, хто бере
участь у процесах створення і використання документів та документної інформації, будуть досить точно дотримуватися у своїй діяльності цих єдиних правил і норм діловодства. Впровадження новітніх технологій документування інформації в діловодстві, відкриває
принципово нові можливості для документаційного забезпечення
управління, дає змогу піднести діловодну діяльність на сучасний
рівень, кардинально підвищити продуктивність та якість роботи
працівників служби документування. У зв’язку з комп’ютеризацією
управління виробництвом і переходом до зберігання інформації на
нетрадиційних носіях, сьогодні під документаційним забезпеченням управління розуміють створення документованої інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій.
Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні аналізу фінансовоJгосподарської діяльності підприємства.
У фінансових звітах відображуються як фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансовоJгосподарської діяльності. Рух
грошових коштів, у результаті якого поліпшуються або погіршуються фінансові показники підприємства, також знаходить відображення у фінансових звітах. Фінансові звіти дають змогу не тільки оцінити ефективність фінансовоJгосподарської діяльності підприємства,
а й вивчити і проаналізувати механізми управління власним капіталом і прибутком, що завжди важливо для акціонерів підприємства,
його потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. Фінансові звіти
відображають поточний фінансовий стан і фінансовоJгосподарську
діяльність підприємства або результати його минулої діяльності та
фінансовий стан протягом попередніх періодів, за їх допомогою
можна зробити висновки про діяльність підприємства в минулому,
і оцінити перспективи розвитку та розробити заходи, спрямовані на
підвищення ефективності його діяльності в майбутньому.
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ҐЕНЕЗА ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЇ
В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
(ХІХ — ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Волинська К. О.
ІІІ курс, група ДІ31, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

Комунікація є необхідною передумовою життєдіяльності людини
і однієї з фундаментальних основ існування суспільства. Комунікація, певним чином, це процеси соціальної взаємодії, взяті в їх
знаковому аспекті. На початку XIX століття здійснився новий виток
досліджень феномена комунікації, що було пов’язано з розвитком
суспільних і гуманітарних наук. Саме у цей час тема комунікації
стає однією з головних у філософії.
Оцінюючи досягнення XX століття в області вивчення теорії
комунікації, можна констатувати, що комунікаційна проблематика
стала складовою частиною фундаментальних суспільних наук —
соціології, психології, соціальної психології, культурології, соціальної філософії, а також освоєна різними прикладними дисциплінами,
такими як документалістика.
У ХІХ столітті з появою електромагнітних імпульсів та хвиль
відбулась революція у комунікативних можливостях людства. Комунікація стала миттєвою на яких завгодно відстанях.
Помітне зростання дослідницького інтересу до проблем комунікації та інформації став спостерігатися в XX столітті. Викликаний
він був в першу чергу бурхливим розвитком кібернетики, математичної теорії комунікації та сучасних електронних систем зв’язку.
У формуванні сучасної західної теорії комунікації еволюційно
можна виділити декілька етапів або «поколінь», що додали своїх
особливостей до розуміння феномену комунікації.
Не дивлячись на те, що дослідження, котрі сьогодні ми відносимо до комунікативних, проводилися протягом усього ХХ століття
в рамках різних соціальних наук (В. Шрамм, У. Крейг, Р. Літлджон),
із розвитком інформаційних наук і технологій стали розвиватися
нові підходи до вивчення феномену комунікації. Характерним для
цих підходів був розгляд комунікації як передачі інформації, де необхідними складовими виступають джерело інформації, повідомлення, одержувач інформації, канал передачі та шум. Як приклад
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цьому, заслуговує на увагу математична модель комунікації К. Шеннона і У. Вівера, що описували комунікацію як процес передачі та
прийняття інформації від одного джерела до іншого.
Пізніше відбулась «психологізація» поглядів на комунікацію, коли вона починає все більше розглядатись як людська комунікація.
Наступний етап у становленні теорії комунікації, характеризується розширенням системного підходу до аналізу комунікації.
Остання розглядається як соціальний процес (Ч. Пірс, В. Кроунен,
У. ЛідсJГурвіц).
Двадцяте століття відзначено бурхливим розвитком досліджень
комунікативної проблематики в рамках соціальної філософії, психології, соціології, лінгвістики і інших областях науковоJгуманітарного знання. У цей ж час про значення комунікації замислились
практики документознавства.
Найяскравіша фігура серед теоретиків документознавства —
Поль Отле — бельгійський учений, що став «батьком документалістики». Під документом П. Отле розумів «все, що графічними знаками зображає певний факт або ідею», тобто будьJякі зображення
і твори писемності або друку. В Європі і США в післявоєнні роки
сталі розповсюджуватися служби документації, що займалися обслуговуванням бізнесу, медицини, політики, виробництва, тобто спеціальною комунікаційною діяльністю, яка вийшла за межі традиційної бібліотечноJбібліографічної сфери.
В ХХ столітті значущість масової комунікації не тільки не зменшувалася, а навпаки, завдяки телебаченню і персональним комп’ютерам, зростала. Завдяки новим інформаційним технологіям виникли нові можливості впливати на громадську думку.

СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Воробік А.О.
І курс, група ДК(м) 1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Жалко Т.Й., к. філол. н., доцент

Імідж у перекладі з англійської — «образ». Це візуальна привабливість особи. Деякі люди володіють ним «від Бога». Але, як правило,
багато хто завдяки мистецтву самопрезентації чи самопредставленю.
Образ — це уявна картинка, що виникає у свідомості людини
в результаті безпосереднього чи опосередкованого відображення
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дійсності. В образі відбито не тільки зовнішні, але й внутрішні характеристики відображених об’єктів, предметів, явищ [1, с. 162]. При
цьому внутрішні характеристики, що безпосередньо не спостерігаються, приписуються об’єктам, виходячи з потреб самої людини і зі
сформованих стереотипів, зв’язків між зовнішнім і внутрішнім.
Надалі образ виступає як регулятор поводження людини.
Вдалий імідж — це здатність вселяти навколишнім уявлення,
що носій цього іміджу є втіленням у собі тих ідеальних якостей, що
вони хотіли б мати, якби були на місці цієї людини. Поняття іміджу
містить у собі не тільки природні властивості особистості, але
й спеціально напрацьовані: вони пов’язані як із зовнішнім виглядом, так із внутрішнім змістом людини, його психологічним типом,
риси якого відповідають запитам часу і суспільства. Адже імідж
керівника радянського часу не може бути взятий на озброєння керівниками періоду докорінних суспільних змін, які переживає Українська держава. Хоча, на жаль, амбівалентні структури свідомості
радянського чиновника ретранслюються у свідомості теперішнього
українського чиновника.
Імідж містить у собі як мінімум три складові: зовнішній вигляд,
психологічні властивості, соціальні задатки як відповідність часу
і суспільства. Але представлені ці компоненти в зовнішніх характеристиках людини: у її поводженні, манері говорити, оформленні
інтер’єрів будинку й офісу.
Можна виділити три групи якостей, володіння якими дає шанси вирішити проблему іміджу.
У першу групу входять такі природні якості, як: комунікабельність [2, с. 150–158], рефлексивність (здатність зрозуміти іншу людину), красномовність (здатність впливати словом). Ці якості можна
позначити узагальненим поняттям «уміння і бажання подобатись».
Другу групу складають характеристики особистості як наслідки
її життя і виховання. До них відносяться психічне здоров’я, володіння набором людських технологій (міжособистісне спілкування, уміння переборювати складні конфліктні ситуації).
До третьої групи можна віднести те, що пов’язано з життєвим,
професійним досвідом особистості. Особливо варто виділити інтуіційні ситуації спілкування. Самовпевненість і стандартність поводження
найчастіше сприймають негативно. Імідж — результат вмілої орієнтації в конкретній ситуації, правильний вибір моделі своєї поведінки.
Особистий імідж — це середовище явище. Він виступає як людське визнання, як оцінюване відношення якоїсь групи людей. Не
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виключно, що те чи інше людське середовище може мати не найкращий смак, вихованість, ерудиційний професіоналізм. Звичайно,
треба зважити на думку оточення, але не обманюватися нею, а тому треба постійно ставити перед собою високу планку в культурі,
ерудиції і професіоналізмі.
Отже, імідж створює сприятливий образ про того чи іншого лідера, дозволяє останньому будувати стратегію і тактику своєї діяльності. Імідж тісно пов’язаний з кар’єрою державного службовця.
Складовими іміджу виступають професіоналізм, компетентність,
динамізм, гнучкість, оперативність, моральна надійність, емоційна
лабільність.
Мистецтво спілкування є однією з найважливіших сторін іміджу державного службовця, адже керівництво — це персоніфіковане управління, що здійснюється в процесі безпосередніх відносин
керівників та підлеглих. Важливе значення для позитивного іміджу
державного службовця має також високий рівень загальної культури, широта поглядів, вміння регулювати і дозувати потік інформації, системний погляд на ситуацію, вміння заручатися підтримкою колег і партнерів та запобігати конфліктам.
Література
1. Браун Л. Имидж — путь к успеху / Л. Браун. — СпБ. : Питер, 1996. —
288 с.
2. Василевська Т. Є. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців / Т.Є. Василевська // Зб. наук.
пр. НАДУ. — К. : НАДУ, 2004. — Вип. 2. — С. 150–158.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ:
НОРМАТИВНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Гошко М.В.
ІІ курс, група ДІ21, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

Кожна держава використовує гроші як один з важливих елементів впливу на економіку. За допомогою грошей держава здійснює
контроль за господарюванням країни, за мірою праці і споживання. Держава планує та законодавчо регулює грошовий обіг.
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Сьогодні для забезпечення стабільного розвитку держави, створення сприятливих умов для належного конкурентного середовища
на фінансовому ринку функціонує банківська система, структуру
якої, економічні, а також організаційні і правові засади створення,
діяльності, реорганізації та ліквідації банків визначає Закон України «Про банки і банківську діяльність».
Банківська система є законодавчо визначеною, чітко структурована сукупність різних видів банків, банківських інститутів та фінансових установ, що діють у межах загального грошовоJкредитного
механізму у тій чи іншій країні в певний історичний період і займаються банківською діяльністю. Важливе місце в системі органів
державного фінансового контролю займає Національний банк України (НБУ). Він є центральним банком України; особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання,
функції, повноваження і принципи організації якого визначаються
Конституцією України, Законом України «Про Національний банк
України» та іншими законами України.
Фінансові ринки та посередники зв’язані між собою міжнародними телекомунікаційними мережами, що дозволяє здійснювати
грошові трансферти та операції відкритого ринку цілодобово. Тому
особливого значення набуває гармонізація національного законодавства, що регулює діяльність фінансових і банківських інститутів,
й приведення його у відповідність з міжнародними стандартами
і практикою Європейського Співтовариства. Водночас європейська
інтеграція України, визнана пріоритетним напрямом її сучасного
зовнішньополітичного курсу. У сучасних умовах розвитку національної економіки регулювання банківської діяльності та організації
й функціонування банківської системи країни набувають нового
змісту. Такий стан нерозривно пов’язаний з економічною та правовою природою визначених елементів, оскільки банківська система
відноситься до центральних ланок господарського механізму ринкового типу. Тому не випадково процес економічних перетворень
в Україні (як і в більшості постсоціалістичних країн) розпочався із
швидкого реформування банківських інститутів та банківської системи в цілому. Тим більше, що в межах загальної політики інтеграції
надалі вирішуватиметься й питання входження вітчизняних банків
до світової банківської системи.
Нові умови і якісно новий характер взаємодії елементів банківської системи, реформування організації діяльності Національного банку України як її центральної ланки, створення та вдосконалення
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системи банківського регулювання й банківського нагляду, що відповідають сучасним вимогам і забезпечують стабільне і прозоре функціонування національної економіки, а також проблеми, пов’язані
з правовим забезпеченням діяльності банківських установ, й спонукали безпосередньо до проведення дослідження саме в сфері організації й діяльності банківської системи України.
Банківська система в Україні розвивається та втілюється в розвитку всіх Банківських установах України. Особлива важливість даної
сфери для всієї фінансової системи держави та відповідне їй імперативне регулювання не виключає і певної децентралізації банківської системи, що забезпечує самостійність банків. Саме в таких
умовах можливе стабільне функціонування різнотипних банківських організацій. Головним завдання НБУ у сфері грошовоJкредитної
політики є збереження фінансової стабільності в країні, як головної
передумови забезпечення економічного зростання та підвищення
добробуту населення.

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ РОСІЄЮ ОБРАЗУ ВОРОГА
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ
Гуль А.О.
І курс, група ДКм1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини,
к. тел. (0332)780673
Науковий керівник: Зволинська Л.Я., к. філол. н., доцент

У сучасну добу глобалізації і демократизації світової спільноти
будьJяке насилля повинне бути виправдане, особливо у тому випадку,
коли йдеться про вторгнення на територію іншої держави. У зв’язку з цим керівництво країниJагресора за посередництвом засобів
масової комунікації, провідна роль серед них, звичайно, належить
ЗМІ, готує ґрунт для здійснення своїх протиправних дій, формуючи у свідомості свого народу, широкої світової громади, і не в останню чергу населення, яке буде піддаватися окупації, образу ворога.
Тобто перед фізичним загарбанням чужої території агресор активно
веде інформаційну війну — війну, передусім, світоглядна, боротьба
за розум людини та її переконання, які є вищими регуляторами
соціальної активності.
У нападі на Україну в 2014 році й анексії частини її території Росія
застосувала гібридну війну, в якій інформаційна війна поєдналася
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разом із військовими, терористичними та іншими агресивними
діями. Основним об’єктом впливу в цій війні є не противник, а населення, що «визволяється». Завдання і метод такої війни — спонукання громадян до зради власної держави та підтримки агресора.
Від часу Другої світової війни спочатку радянська, а згодом російська державна пропагандистська машина послідовно культивувала у свідомості пересічного громадянина міфи, що національно
свідомі українці — це фашисти і карателі, свідомо викривлюючи
дійсність. Історичні факти доводять, що бандерівці боролися за самостійність Батьківщини і карали смертю не безневинних, а тих,
хто зазіхав на їхні землі; що звірства над мирним населенням чинили організовані російськими спецслужбами загони з метою дискредитації ОУН і УПА.
Подібну тактику перекладання на ворога злочинів, які вчинили
самі, російські агресори у сучасній війні з Україною практикують
постійно, підтримуючи напругу і підсилюючи гнітючі фарби в «образі
злого ворога» — українця, який бореться за самостійність Батьківщини і не бажає окупації Росії. Перелічимо найбільш відомі факти.
– Українців, які вийшли в Донецьку 28 квітня 2014 року на мирну демонстрацію, щоб висловити свою проукраїнську державницьку
позицію, російські терористи побили дерев’яними битами, залізними ланцюгами, залізними палицями арматури, кидали проти них
взривпакети; ІТАРJТАС (Інформаційне телеграфне Росії) написало, що це українські націоналісти напали на антифашистську демонстрацію; за свідченням очевидців у тій українській демонстрації
не було жодної людини, яка говорила б українською мовою і не було ніяких інших прапорів, окрім національних, українських.
– В Одесі 2 травня сепаратисти стріляли в українських патріотів із вогнепальної зброї прямо зJпід руки міліціонерів, але все
ж вони програли, отримали інформацію, що їм треба сховатися в Будинку профспілок; проукраїнські активісти намагалися штурмувати
споруду, з обох сторін летіли коктейлі молотова, дуже скоро почалася пожежа у вестибюлі; пожежники не гасили, тому що з даху кидали коктейлі молотова, а міліція не забезпечувала порядок.
У людей, які знаходилися всередині палаючої будівлі, була можливість піднятися на верхні поверхи і дочекатися гасіння пожежі
і порятунку від пожежників, або вистрибнути з вікон нижніх поверхів, де їх із альтруїзму і для подальших судів ловили і рятували
«ідеологічні противники». Але з іншої сторони проросійські активісти
не могли врятуватися, бо до їхнього приходу там було розпилено газ
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хлороформ, тож серед загиблих нема жодного трупа у типовій для
пожежі «позі боксера» (рукиJноги всіх обгорілих жертв у розігнутому положенні). Отож усе це була спровокована російськими спецслужбами провокація, мета якої — показати людям жахливу картину того, де нібито Правий Сектор убив стільки людей і під цим
приводом ввести війська в Україну.
– У збитті малайзійського авіалайнера біля Тореза Донецької
області 17 липня 2014 російські ЗМІ, зокрема, телеканали — Russia
Today та LifeNews — звинуватили українських військових, які нібито
мали намір здійснити замах на президента Росії В. Путіна. Насправді,
за даними СБУ, німецької й американської розвідок, катастрофу
цього літака BoeingJ777 у небі над Східною Україною спричинили
проросійські сепаратисти.
– Life News у сюжеті «Мінометний обстріл» 22 січня 2015 року
розповів, що снаряд ВСУ потрапив у тролейбус і зупинку в Донецьку, назвавши українських військових «карателями хунти» та продемонструвавши відео, на якому жителі Донецька в оточенні російських
журналістів жорстоко б’ють полоненого українського військового
О. Мицака як причетного до теракту. Насправді бойовики терористичної організації «ДНР» завдали цілеспрямованого вогневого удару по зупинці громадського транспорту в Ленінському районі міста,
в результаті чого 13 чоловік загинуло, а десятки отримали поранення.
– «Life news» заперечив факт бомбардування Маріуполя 24 січня
2015 року саме з території, підконтрольної «ДНР» і заявив, що українські ЗМІ звинуватили армію ДНР безпідставно, адже, за їхніми
словами, обстріл вівся зі Старого Криму, який знаходиться приблизно в 12 кілометрах на північний захід від Маріуполя і контролюється українськими військовими, обстріл нібито навіть був наперед спланований українськими силовиками. Насправді не тільки
маріупольці, українські військові та журналісти, але навіть спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ після розслідування обставин на місці трагедії дійшли висновку, що обстріл міста
вівся з території, підконтрольної так званій «ДНР».
Формуючи образ ворога, російське телебачення продукує і цілком абсурдні вигадки про розп’ятого українськими військовими
3Jрічного хлопчика в Слов’янську, про замучену з допомогою танка матір та ін.
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НАУКОВОПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД
Жалко Т.Й.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри документознавства
та інформаційної діяльності,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. 066 1707978

НауковоJпопулярні видання призначені здебільшого для широкого кола читачів, які не є спеціалістами конкретної галузі знань,
головною вимогою для їх створення є доступний, популярний стиль
викладу складної наукової інформації.
Для читача важливі такі показники видання, як формат, читабельність, ілюстративність, обсяг, міцність, зручність пошуку. Саме
ці вимоги і повинні бути враховані під час перетворення авторського тексту в матеріальний продукт — друковане видання.
Художнє оформлення видання починається одночасно з літературним редагуванням авторського тексту і спрямоване на формування гармонійного зовнішнього вигляду і правильне розуміння змісту.
Засобами художнього оформлення є зображення та декоративні
елементи.
Найважливішими складовими художнього редагування для
книжкових видань є: обкладинка (оправа), суперобкладинка, форзац,
титул, заставки, кінцівки та ілюстрації.
На обкладинках науковоJпопулярних видань домінує документальне фото або креслення. Як правило, науковоJпопулярне видання
є малим за обсягом виданням з великою кількістю ілюстрацій (зображення, що пояснює чи доповнює текст). Надзвичайна роль ілюстрацій у науковоJпопулярному виданні пояснюється тим, що будьJяка
книга, хоч і представляє собою насамперед текст, але вона ще й видовище.
У книжкових виданнях складається план ілюстрування, для чого вибираються фрагменти твору, які варто посилити зображеннями. Також визначається кількість сторінок, повністю або наполовину зайнятих зображеннями.
Ілюстрація несе в книзі не самостійну інформацію, а пов’язану
з текстом; відбиває явища дійсності в зорово сприйманій, образній,
документальній та умовній формі.
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С. Добкін усі ілюстрації поділяє на дві великі групи: предметні
та умовні. До предметних він відносить зображення, що мають явну
схожість з реальним об’єктом (фотографія, малюнок). До умовних —
ті зображення, які зовсім не мають схожості з реальними предметами й характеризують їх із якогось одного боку (креслення, схеми,
діаграми, карти) [1, с. 93–94].
Б. Тяпкін також групує зображальний ряд у два блоки, хоча головним критерієм поділу тут виступає не схожість, а спосіб пізнання — образний чи науковий. За цим критерієм ілюстрації поділяються
на художньоQобразні (видання художньої літератури) та науковоQпізнавальні (наукова, навчальна, науковоJпопулярна література)
[3, с. 5–6]. За В. Е. Шевченко, науковоJпізнавальні ілюстрації бувають реальні (фотографія, малюнок), формальні (утрируване передання дійсності, збільшення фрагмента), інфографіка (креслення,
графік, схема, карта) та монтаж [4].
У науковоJпопулярних виданнях застосовуються науковоJпізнавальні ілюстрації предметного характеру, які максимально точно подають необхідну для розуміння тексту інформацію. У книгах
з природничих і прикладних наук як ілюстрації нерідко застосовується карикатура — малюнок, у якому в гумористичній формі зображаються різні явища й процеси.
Значення має й вид ілюстраційного оригіналу: однокольоровий чи багатокольоровий, штриховий чи півтоновий.
В основі тонової ілюстрації лежить зображення, виконане нанесенням різних фарб, що плавно переходять з одного тону чи напівтону в інший, — це кольоровий малюнок, фотографія; а в штрихових ілюстраціях домінують лінії, штрихи, точки різної товщини
та конфігурації.
Крім того, жодне зображення у виданні не сприймається саме по
собі, а тільки поряд з іншими зображеннями. І чим цей ряд продуманіший, логічніший і ближче до тексту, тим ясніше читач сприйме
весь наочний матеріал навіть без текстових пояснень. Важливо також
виробити однаковий підхід до подачі всього комплекту ілюстрацій.
Ілюстрації у науковоJпопулярних виданнях покликані забезпечити читачеві не лише максимум зручності, корисності, результативності, але й естетичного задоволення, що також дуже важливо.
Отож, як правильно підкреслює Н. О. Стоволос, «кожне видання
прагне до створення власного обличчя, що чітко відповідає його
призначенню та змісту. Це найголовніший принцип друкарського
мистецтва» [2, с. 78].
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Теоретичний огляд особливостей ілюстративного оформлення
науковоJпопулярних видань дав змогу підсумувати, що зацікавленню
читача саме такого виду літературою сприяє особлива насиченість
аналізованих видань оригінальними ілюстраціями та мистецьки
оформленими обкладинками.
Література
1. Добкин С. Ф. Редактору и автору об оформлении книги / С. Ф. Добкин. — М. : Книга,1971. — 246 с.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
ПОЛІТИКОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Зобіна С.В.
І курс, група ДКз(м) 1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Жалко Т.Й., к. філол. н., доцент

Принципи правового регулювання в інформаційній сфері вимагають розуміння специфіки об’єктів правового регулювання, з одного боку, і специфіки методів нормативноJправового регулювання цих
об’єктів з іншого. Тут поєднуються правові, технологічні, технічні,
моральні засади. Частка і зміст кожного з цих інструментів організації у загальній системі регулювання залежать від ряду чинників:
специфіка національних традицій, рівень розвиненості економічної,
політичної й соціальної структури держави або окремого регіону.
Особливості правових систем, особливості конфесіональної структури суспільства і ще багато чого іншого визначають результат.
За ознакою предметів правового регулювання принципи можуть виявлятися у такий спосіб:
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— структурування інформаційних ресурсів за основними напрямами економічної, політичної, управлінської соціально значущої
діяльності сучасного суспільства;
— відкритість і доступність інформаційних ресурсів за дотримання порядку охорони, захисту, правил використання інформаційного ресурсу конкретного суб’єкта, забезпечення доступу до користування ресурсами кожною людиною за збалансованості таких
категорій як «свобода» та «рівність»;
— об’єднання і нормативне оформлення публічних і приватних
інтересів в інформаційній сфері, зниження рівня фактичної нерівності у процесі користування інформаційними ресурсами різними
структурами суспільства;
— безпека інформації для розвитку особистості й суспільства,
припинення зловживання свободою інформації або недотриманням установлених суспільством правил її використання;
— економічність використання інформаційних ресурсів публічного сектору, одержання максимального ефекту від інноваційних
процесів на основі інформаційних технологій і комунікацій під час
їхнього використання [1, с. 174].
Відомо, що право, шляхом встановлення і застосування формальної рівності людини перед законом, намагається збалансувати
взаємодію свободи і фактичної рівності під час володіння й користування інформаційними джерелами і ресурсами на благо людини
і людства, розвиток нормативної основи регулювання відносин, зокрема в інформаційній сфері в просторі юрисдикції і суверенітету держави національної системи правових регуляторів, підпорядкованій
узгодженню і досягненню балансу несуперечливої й максимально
упорядкованої системи законодавства і підзаконних правових актів.
Тому принципи правового регулювання формування і використання
інформаційних ресурсів мають бути основою для економіки і керування цією сферою з боку держави, а гармонізація національної системи законодавства із законодавствами інших країн має забезпечити
перехід від однієї системи права до інших в умовах глобального інформаційного простору й ущільнення інформаційних ресурсів, їхнього обміну у світовому масштабі, забезпечивши при цьому:
— захист інтересів держави і громадян від дискримінації їхніх
прав в інформаційній сфері на рівні міждержавних відносин;
— пріоритет нормам права, які сприяють гуманізації суспільства
на основі використання інформаційних ресурсів через глобальні
мережі;
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— запобігають силовим методам впливу на формування і розвиток особистості, заборону використання шкідливої інформації
з метою зниження потенціалу популяції планети і гарантування прибутку власника або володаря інформаційного ресурсу;
— створення правових механізмів обміну інформацією політичних, економічних, соціальних структур суспільства з урахуванням специфіки їхнього устрою і розвитку в співтоваристві держав
і народів з метою політичного й економічного співробітництва зниження тиску і силових методів вирішення проблем розвитку.
Забезпечення інформаційної безпеки у національному державному масштабі і в масштабі світового співтовариства шляхом вироблення правових норм поводження, відносин держав та їхніх структур, а також застосування санкцій від організацій європейського
і світового співтовариства у випадках порушення принципів гуманізації норм співробітництва в інформаційній сфері [2, с. 278].
Сьогодні в Україні утворилося орієнтовно три підсистеми. Перша
представлена дослідженнями і пропозиціями економічного блоку
управління, друга винятково комунікаційного і частково технологічного профілю, третя ЗМІ зі сферою культури в цілому. Жодний
з напрямів не вирішує всіх проблем інформаційних ресурсів і інформатизації, тому доктрина нашої інформаційної політики і безпеки
за таких обставин не може бути повноцінно здійснена, оскільки немає орієнтації на позитивне правове регулювання. А саме цього вимагає час мінімізації протиріч і запобігання правопорушень під час
формування нормального правового простору, який би задовольняв потреби всіх учасників процесу інформатизації й інновацій на
основі інформаційних технологій.
Література
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В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Іванова А.А., Христюк А.В.
ІІ курс, група ДД2114, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел.(063)8717924
Науковий керівник: Ільницький М.П., ст. викладач

Становлення та розвиток науки про документ — документознавства — розпочалося в кінці ХХ століття.
Активне суспільноJполітичне та громадське життя українців на
межі століть, становлення молодої незалежної держави, зумовило
потребу в пошуку та вивченні документів і джерел минулого нашої
історії. Детальне вивчення історії документознавства виступає важливою умовою успішного розв’язання теоретичних і практичних
проблем науки, з’ясування механізму й шляхів продуктивного
вирішення протиріччя між сучасними документознавчими концепціями, дозволяє виявити основні тенденції й напрями еволюції,
спрогнозувати з високою мірою вірогідності їх майбутнє.
Впровадження комп’ютерних технологій в усіх сферах посилює
потребу в підготовці висококваліфікованих фахівцівJдокументознавців. В сучасній системі наук документознавство займає одну
з найважливіших позицій.
Сучасний фахівецьJдокументознавець повинен не тільки мати
глибокі теоретичні знання про документ, розвиток і функціонування, а також володіти практичними навичками роботи з документами,
досконало користуватися комп’ютерними технологіями. Він повинен забезпечувати суспільство якісною документованою інформацією, розв’язання питань із теорії документної інформації в різних
сферах практичної роботи.
Документознавство народилось в межах потужних сфер практичної діяльності — діловодства, архівної справи та історії. Варто відзначити, що наука стала предметом співпраці зарубіжних і вітчизняних наукових інститутів документознавчого спрямування, що
позитивно впливає на вироблення й узгодження спільних дій для
розв’язання актуальних теоретичних і методологічних питань.
Новий етап у розвитку українського документознавства наступив
в 1990–2000Jх роках і пов’язаний із формуванням наукової й освітньої дисципліни. Важливою подією стало відкриття Українського
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науковоJдослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) в 1994 році, основним напрямом діяльності відділу
документознавства УНДІАСД стало вивчення практичного досвіду
роботи з документами, розроблення організації та діяльності діловодної й архівної систем країни, створення нормативноJправової
бази їх функціонування.
Активними учасниками документознавства на сьогодні виступають Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та її Інститут рукопису й Інститут архівознавства НБУВ, Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Інститут
історії України НАН України, інші академічні установи, спеціалізовані
кафедри вищих навчальних закладів, насамперед тих, що готують студентів за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність».
За останні двадцять років побудовано інфраструктуру документознавства, складовими якої є підготовка наукових кадрів, документознавча освіта, система професійних видань, проведення документознавчих форумів. Все це дозволяє стверджувати, що
документознавство як сукупність знань про документ та наукова
дисципліна, перебуває на стадії свого формування та розвитку.
Таким чином, документознавство пройшло великий шлях становлення. Сучасне українське документознавство має багато прогресивних концепцій та теорій. Його представники провадять наукові пошуки, вдосконалення і розширення наукової бази, ними
написано багато книг та статей, котрі високо оцінені світовим науковим товариством. Але багато питань залишається неопрацьованими та потребують детальнішого його вивчення. Особливе значення
варто приділити змісту, структурі науки та питанню класифікації
документів. Питання розвитку та функціонування документознавства в Україні залишається актуальним.

ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Каплюк Я.В.
ІІІ курс, група ДІ31, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко О.О.

Теорія комунікації є порівняно новою галуззю науки, яка здобула статус самостійної академічної дисципліни у нашій країні лише упродовж останнього десятиліття. Постійно зростаюча потреба
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у комунікативних знаннях і навичках, яку відчули як наука, так і суспільство в цілому, зумовила, і призвела до того, що про проблеми
комунікації сьогодні говорять і пишуть представники різних дисциплін, а сам термін «комунікація» увійшов до понятійного апарату соціальноJгуманітарних знань.
Комунікація є процесом встановлення і розвитку контактів між
людьми, породжуваний потребами спільної діяльності, що включає
в себе обмін інформацією, що володіє взаємним сприйняттям і спробами впливу один на одного.
Споріднені галузі науки включають біокомунікацію, яка досліджує комунікативні процеси не тільки людей, а й серед: бактерій,
тварин, грибів і рослин; а також теорію інформації, яка забезпечує
математичну модель для вимірювання зв’язку (комунікації) всередині систем і поза ними.
Як правило, людське спілкування пов’язане з виробленням сенсу і обміном розумінням. Одна з моделей комунікації розглядає його
з точки зору передачі інформації від однієї людини до іншої (Модель передачі).
Багато дослідників комунікації прийняли це як робоче визначення, яке використовується в максимі Лассуела: «хто що кому говорить в який канал з яким ефектом» як значення опису галузі теорії
комунікації. Серед тих, хто прийняли модель передачі є ті, хто пов’язує себе з комунікаційними науками, і бачать її коріння в дослідженні пропаганди та засобів масової інформації на початку 20 століття.
Загальна теорія комунікації як теоретичний синтез не тільки
соціальноJкомунікаційних, але і природничоJнаукових та науковоJтехнічних знань, відповідних граничного рівня узагальнення,
може претендувати па статус цілісної повновагою науки.
Ступінь спільності законів і категорій відрізняє загальну теорію
комунікації від конкретних наукових напрямків найбільш абстрактним і незалежним підходом усвідомлення. Саме тому в ній оперують
самим загальним категоріальним апаратом і поняттями: «комунікація», «інформація», «інформаційний обмін», «інформаційне поле», «інформаційний потік», «комунікативний простір» та інше. Така
теорія повинна розглядати універсальний механізм інформаційного обміну і розробляти універсальну модель комунікаційного процесу, визначати необхідні елементи, виявляти загальні закономірності
комунікаційних процесів в різних галузях дійсності.
З соціокультурної точки зору прогресивний розвиток і сама
еволюція людини як виду була б неможлива без комунікації.
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Обмінюючись інформацією, партнери по спілкуванню комунікують один з одним, не тільки передаючи та приймаючи знання,
думки, ідеї, почуття і настрій, але і впливаючи на поведінку один
одного, здійснюючи взаємне маніпулювання. Універсальним засобом комунікації є людська мова.
Комунікація може бути як усною так і письмовою і складається
з набору системних кодів і шифрів різних видів, з допомогою яких
люди — учасники спільної діяльності — обмінюються інформацією.
Умови сучасного життя і останні досягнення технічного прогресу
значно ускладнили і вдосконалили це явище.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО ЗНАЧЕННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Крута О.
ІІІ курс, група ДІЗ1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

Поняття документальна комунікація останнім часом стало звичним і широко поширеним. Однак не можна сказати, що це поняття
й термін, який його означає, трактуються й формулюються різними
авторами однозначно: говорять і «документальна комунікація»,
і «документна комунікація». Виходячи з того, що терміноелемент
«документний» повинен означати те, що складається з документів,
словосполучення «документна комунікація» слід було б трактувати
як «комунікація, що складається з документів.
Слово «dek» у цій мові означало жест простягнутих рук, пов’язаний із передаванням або прийманням, одержанням чогось. Німецький дослідник Гельмут Арнтц пояснює, що від слова «dek» (або
«dec») походить також число «десять», тому що на долонях рук —
десять пальців.
Документ займає місце каналу комунікації, по якому інформація передається від комуніканта до реципієнта. Цю тезу можна
підтвердити тим, що в теорії журналістики друковані періодичні
видання (тобто документи) трактуються як канали комунікації, що
відрізняються від каналів, що передають «не документовані тексти»
(тобто від радіо та телебачення).
Носій документної інформації — це матеріальний об’єкт, основна функція якого зберігати та передавати документну інформацію.
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Документною інформацією являється вся інформація документа
(зміст, відбитки печаток, штампів, реєстраційні номери, резолюції,
підписи, інші реквізити та службові познаки, а також маргіналії,
філіграні, елементи бланка та захисту).
Матеріальна основа документа є сукупністю матеріалів носія
документної інформації та її запису.
Зовнішні ознаки документа є характеристиками носія документної інформації (конструкція, формат, складові матеріали, стан збереженості, наявність додаткових об’єктів та оздоби), елементів художнього оформлення і захисту, стану збереженості матеріалів захисту
інформації
Функціонуванню документна комунікація сприяє інформатизація суспільства, яка охоплює всі сторони сучасного суспільного
життя. Впровадження новітніх інформаційних технологій, удосконалення засобів документування та розповсюджування інформації
постійно розширюють документ та збагачують документні ресурси
суспільства.
Документною комунікацією називають комунікацію, опосередковану документом, побудовану на обміні документами між двома
або більше людьми. Документна комунікація являється підсистемою соціальної комунікації. Документ виник і існує в документноJкомунікаційному процесі, тобто у такій комунікації (зв’язок між
об’єктами реального світу), в якій від одного суб’єкта (відправник)
до іншого (споживач) передається документна інформація (тобто
інформація, що міститься в документі).
Передача документної інформації у суспільстві називається соціальною документною комунікацією. Її відправником і споживачем є людина або група людей, суспільство в цілому. В соціальній
документній комунікації документна інформація виступає засобом
комунікації, зафіксована на матеріальному носії.
Таким чином, можемо говорити про те, що документ є інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією
якого є зберігати та передавати її в часі і просторі. Запис інформації
повинен відповідати характеристикам певного жанру чи номіналу.
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Литвин Я.В.
ІІ курс, групи ДІ21, спеціальність «Документознавствота
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач
кафедри докуметознавства та інформаційної діяльності

Необхідною умовою здійснення підприємницької діяльності
вказана державна реєстрація підприємництва. Підприємство набуває
прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Реєстрація
має конститутивне значення як юридичний факт, з яким пов’язується створення підприємства.
Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осібJпідприємців регулюється Господарським кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб
підприємців». Згідно цих нормативноJправових актів — державна
реєстрація юридичних осіб і фізичних осібJпідприємців — це документальне засвідчення створення юридичної особи, засвідчення
факту набуття фізичною особою статусу підприємця.
Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації розглядається як адміністративне правопорушення, а в окремих
випадках трактується як карний злочин. Тому державна реєстрація
підприємства, яке створюється, є обов’язковою.
Державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осібJпідприємців проводиться органом влади — державним реєстратором —
виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного
значення або у районній (у місті Києві), державній адміністрації за
місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання
фізичної особиJпідприємця.
Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності —
юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними)
орган чи, особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим
листом) подають до органу державної реєстрації такі документи:
рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи. Якщо власників або
уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції)
у випадках, передбачених законом; статут, якщо це необхідно для
створюваної організаційноJправової форми підприємництва.
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Державний реєстратор зобов’язаний надати відповідним органам
статистики, Податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування повідомлення про проведення державної
реєстрації юридичної особи або фізичної особиJпідприємця із зазначенням номеру та дати внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особиJ
підприємця. Із моменту отримання свідоцтва про реєстрацію підприємство набуває статусу юридичної особи.
Державна реєстрація підприємств зумовлює виникнення витрат,
що включають у себе реєстраційний збір (мито), витрати на розробку установчих документів, нотаріальне засвідчення документів тощо. Крім того, необхідно оплатити ліцензію (якщо діяльність
підприємства підлягає ліцензуванню), відкрити поточний рахунок
у банку, виготовити печатки, штампи, товарні знаки та інші атрибути, без яких підприємство не може діяти.
Унаслідок відставання правового регулювання від стану відносин у сфері господарської діяльності Україна втрачає позитивні тенденції розвитку підприємництва, що зумовлює необхідність адекватних змін законодавства у цій сфері. В тому числі, враховуючи
сучасні тенденції розвитку економіки держави, має бути відповідно
переглянуто і механізми стимулювання господарської діяльності
Таким чином, розвиток господарської діяльності створює необхідні передумови для розв’язання багатьох економічних та соціальних
проблем, що існують в Україні. Підвищення ролі підприємництва
є передумовою стабільного економічного зростання та конкурентоспроможності економіки держави, створення нових робочих
місць, збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

ДОКУМЕНТАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ
В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Марчак А.С.,
ІІІ курс, група ДІ31, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко О.О.

Документальна комунікація постійно вирує у повсякденному
житті людства, перетинається з різними гілками комунікацій, використовується в різних сферах діяльності.
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Документальна комунікація є однією з основних підсистем соціальної комунікації, тобто системою обміну інформацією між двома
і більш людьми. При цьому загальна теорія документології має концентрувати увагу не на особливостях тих чи інших документів чи
окремих процесів їхнього створення та використання, а на тих загальних рисах, що притаманні процесу документальної комунікації.
Для того, щоб зрозуміти особливості документальної комунікації, слід розглянути інші теоретичні поняття, що характеризують
комунікацію взагалі. Теорія комунікації (комунікологія) на даний
час широко застосовується в різних наукових дисциплінах (лінгвістиці, менеджменті, соціології, інформатиці, діловодстві, ін.), хоча
й не має єдиного, чітко окресленого тлумачення.
Найбільш загальне значення слова «комунікація» — це «зв’язок»,
«засоби зв’язку»; процес, який пов’язує (поєднує) один матеріальний об’єкт з другим. Дуже часто термін «комунікація» використовується в значенні «соціальна комунікація», або навіть у ще вужчому
значенні «соціальна інформаційна комунікація», або ще вужче —
суто як процес спілкування.
Вся документна інформація рухається по формальних каналах
комунікації. До основних офіційних каналів документної комунікації відносяться: видавнича, книготоргова, бібліографічна і інформаційна діяльність, бібліотечна, архівна і музейна справа. Кожна з цих
сфер як об’єкт своєї діяльності розглядає документ в його співвідношенні із споживачем. Розрізняються між собою названі структури
документальної комунікації орієнтацією на різні види документів,
формами і методами їх обробки і представлення споживачеві.
ДокументноJкомунікаційна система обслуговує без виключення всі сфери людської діяльності. Ця система включає в себе цілий
ряд спеціально створених суспільних інститутів: редакційноJвидавнича справа, науковоJінформаційна та бібліографічна діяльність та
ін. сформульовані відповідні документні структури: бібліотеки,
інформаційні центри, редакції газет і журналів, видавництва, архіви тощо.
В найзагальнішому значенні комунікація являється зв’язком між
двома об’єктами; це система, яка складається з двох елементів і лінії
зв’язку між ними. Ці два об’єкти існують незалежно один від одного; зв’язок між ними є двостороннім, тобто як від одного до другого,
так і навпаки. У такому випадку комунікацією називають, передусім,
не систему в цілому, а саме лінії зв’язку, чи засоби зв’язку. Наприклад:
транспортні комунікації; підземні комунікації; будинкові комунікації
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(електроJ, енергоJ, водопостачання, телефонні кабелі тощо); міські
комунікації.
Жодна з видів комунікації не може існувати без бар’єрів, що
перешкоджають її руху. У найзагальнішому вигляді інформаційні
бар’єри діляться на об’єктивні, тобто що виникають і існують незалежно від людини, і суб’єктивні. У свою чергу, останні можна розділити на: бар’єри, що створюються джерелом; бар’єри, що виникають за рахунок приймача інформації. Виділяють чотири бар’єри,
що характерні документній комунікації в суспільстві: технічний,
міжмовний, соціальний та психологічний.
У дослідницькій літературі зазвичай виділяється до десяти і більш
інформаційних бар’єрів. Найбільш значимими з них є: просторові
(географічні) бар’єри; міжчасові (історичні) бар’єри; державноJ
політичні, режимні, відомчі і бюрократичні бар’єри; економічні,
технічні, семантичні (термінологічні), мовні (національноJмовні)
бар’єри; ідеологічні, психологічні бар’єри.

ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ
ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Муріна А.В.
ІІ курс, групи ДІ21, спеціальність «Документознавствота
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О.,
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

До основних засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, відносять статут та засновницький договір. Створення малих підприємств, фірм, товариств, банків, фінансових груп,
бірж, асоціацій, концернів, об’єднань, підприємств та інших підприємницьких структур без цих документів неможливе.
Згідно зі ст. 57 Господарського кондексу України установчими
документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання.
За загальними правилами в установчих документах повинні бути
зазначені найменування суб’єкта господарювання, мета і предмет
господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування
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майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та
ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
Згідно із Законом України «Про господарські товариства»
обов’язковим установчим документом для акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю є статут, для повного товариства та командитного товариства — установчий договір.
У засновницькому договорі засновники зобов’язуються утворити суб’єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб’єкта
господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та
входження нових засновників, інші умови діяльності суб’єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.
Статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості
про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок
утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію,
про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут
може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Положенням визначається господарська компетенція органів
державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб’єктів у випадках, визначених законом.
Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб’єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб’єктами відповідно до закону.
На підставі засновницьких документів проводиться державна
реєстрація суб’єктів господарювання, які набувають правосуб’єктності з моменту внесення про них відомостей до Державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців».
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ВИКОРИСТАННЯ PRТЕХНОЛОГІЙ
ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ
Наумук О.О.
І курс, група ДКм(з)1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)780673
Науковий керівник: Зволинська Л.Я., к.філол.н., доцент

Маніпулювання свідомістю за посередництвом піарJтехнологій
стає одним із визначальних факторів сучасного соціального життя.
Для цього використовується інформація, що, поряд із іншими її
властивостями, стає знаряддям влади над людьми, одним із методів
керування суспільством.
Одним із різновидів технології політичної маніпуляції, за В. Амєліним, є дія на больові точки суспільної свідомості, які збуджують
страх, тривогу і ненависть.
При дослідженні PRJтехнологій, які політичні сили використовують для впливу на електорат, за об’єкт аналізу у цій розвідці нам
слугуватиме Радикальна партія Олега Ляшка. Найяскравішою постаттю у ній є, звісно, сам Олег Валерійович, ім’ям якого і названо
партію. Його самого й особливо його лайливі вислови добре знають
усі українці, не лише знають, але й цитують, надзвичайно люблять
це робити діти.
Насичена і пересичена згрубілою, зниженою просторічною
лексикою риторика цього політика видається всуціль почерпнутою
з лексикону найнижчих і деградованих прошарків суспільства. Притаманна О. Ляшкові конфліктна і зухвала, хамська поведінка підкріплюється словесними випадами на кшталт: «Ви не політики, ви —
дармоїди, що сидите на шиї в українського народу, гнать Вас всіх
в шию треба, ганьба…», «Тут у Верховній Раді половина пенсіонерів, які каждий місяць получають 20 тисяч гривень пенсії, 20 тисяч
зарплати, 30 тисяч оздоровчих. Каждий місяць! І сидять, паразити,
соплі жують», «Вас батогами погнало сюди партійне начальство…
старий пердун», «ти брехуха безсовісна», «Сам дурак», «Мордяка
така нагла!».
Колись такими характеристиками з уст політика наділялися представники партії комуністів і регіоналів: «комуняку — на гілляку, комуняки — брехуни», на антиукраїнські заяви представника Партії
регіонів Михайла Чечетова він відповів погрозою «зняти штани
і надавати йому по задниці». На передвиборчих перегонах 2014 року
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подібні образливі слова адресувалися олігархам і чиновникам: у агітаційних матеріалах О. Ляшко обіцяв «захистити країну від внутрішньої окупації — олігархів, казнокрадів, брехунів». Зрештою, подібних
«епітетів» удостоїлися від народного депутата України і теперішні
політичні опоненти: прем’єрJміністр А. Яценюк, голова Верховної
Ради України В. Гройсман, парламентська коаліція: «фарисеї», «непорядні люди», «дармоїди і держиморди». 24 грудня 2015 року О. Ляшко зазначив, що сьогоднішня коаліція діє в гірших традиціях Януковича, ламаючи парламент через коліно: «Ви дієте по безпредєлу […].
А Ви грабуєте людей, Ви знищуєте країну, Ви закриваєте слово опозиції і разом голосуєте зі злодійським блоком. Ви гірше Януковича,
скотиняки!».
Хоча загалом таку скандальну поведінку і нецензурну лайку ми
трактуємо як мало привабливу, а навіть як відштовхувальну, однак
такі різкі звинувачувальні вислови суголосні почуттям будьJякого
пересічного громадянина нашої країни. Пояснюється це, вочевидь,
тим, що негативні емоції, якими переповнені виступи О. Ляшка,
переважають в емоційному стані більшості українців, які опинилися за порогом бідності, понад 20 років будівництва держави марно
чекають на покращення стану і, звичайно, незадоволені такою ситуацією. Тож разом із тим, як журналісти називали О. Ляшка одіозним
політиком, тобто вкрай неприємним у спілкуванні, то переважний
загал виборців схильний був вірити у щирість його виступів, у те,
що в такий, хоч і непривабливий, спосіб він відстоює його інтереси. Але О. Ляшко так пристрасно називав новий податковий кодекс і бюджет на 2016 рік, який депутатам Верховної Ради підсунув
А. Яценюк, корупційним і антиукраїнським, а вже наступного дня
стало відомо, що він підтримав його і проголосував за нього. Отож
щирість у поведінці народного обранця насправді відсутня. Гнівливі образливі слова депутата — лише спосіб прихилити електорат
на свою сторону, політична PRJтехнологія.
Фахівці правомірно кваліфікують подібні PRJтехнології, які руйнують позитивну і конструюють негативну репутацію політичних суперників, як «чорні». Такі технології створення негативного іміджу
є досить результативними, оскільки, як відомо, з точки зору сприйняття негативна інформація завжди сприймається краще за позитивну.
Підсумовуючи, зазначимо: негативна інформація про політичних
акторів сучасності з уст О. Ляшка виходить за межі моральних норм,
негативні пристрасті, які супроводжують його лайливі словесні
образи, — нещирі, це всього лишень технологія завоювання сим205
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патій електорату, і ця технологія — чорна, вона забруднює політичне поле України.
Взявши до уваги судження В. Амєліна, наведене на початку нашої розвідки, можна кваліфікувати лідера однойменної Радикальної партії Олега Ляшка як майстерного маніпулятора, який часто
апелює до ненависті виборців, незадоволених діяльністю представників законодавчої та виконавчої влади країни, з єдиною метою —
отримання максимальних особистих дивідендів.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Омельченко І.О.
ІІІ курс, група ДЛ31, спеціальність «Діловодство»,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О.
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

Документування діяльності комерційних банків, як і всіх
банків в цілому, є дуже важливим кроком у діяльності комерційного банку. Усі банківські операції відображаються в бухгалтерському
обліку тільки при наявності документального підтвердження.
Банківський документ є письмовим розпорядження господарської організації чи банку, що містить необхідну і достатню інформацію
для здійснення банківських операцій, підтверджує їх законність і служить основою для відображення операцій у бухгалтерському обліку.
Усі документи, на підставі яких здійснюються операції, містять
необхідні дані, що характеризують ці операції. Дані, які складають
елементи документа, називаються реквізитами.
До банківської діяльності відноситься комплекс з трьох посередницьких операцій: приймати грошові вклади від клієнтів; надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;
здійснювати розрахунки між клієнтами.
Виконання цього комплексу операцій можна вважити економічною ознакою банку взагалі — як центрального, так і комерційного. Вказані операції є базовими, вони створюються первинну
сферу банківської діяльності.
Обов’язковими реквізитами банківських документів є: назва документа; номер та дата складання документа; назва підприємства,
від імені якого складено документ; назва одержувача коштів; зміст
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операції; сума операції (цифрами та прописом); номери рахунків за
дебетом і кредитом; назви банків (одержувача та платника коштів),
їхні номери за МФО; підписи осіб, відповідальних за здійснення
операцій та відтиск печатки юридичної особи.
Документи за призначенням поділяються на розпорядчі, тобто
такі, що містять дозвіл на виконання операцій, і виконавчі.
Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших
банків, а також складаються безпосередньо в банку і містять необхідну інформацію про характер інформації, що дає змогу перевірити
її законність і здійснити банківський контроль. Кількість примірників грошовоJрозрахункових документів, що подають до банку
клієнти, і тих, що їх банк оформляє самостійно, повинна бути достатньою для відображення операцій за всіма особовими рахунками,
а також для додатків до витягів із особових розрахунків. За місцем
складання: внутрішні (оформленні в банку), зовнішні (одержанні від
клієнтів); за змістом: грошові, меморіальні, позабалансові; за обсягом: прості, зведені.
Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які складали
і підписували ці документи (регістри).
Банки самостійно визначають порядок формування і зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів, забезпечують
їх сувору схоронність.
Документообіг за банківськими операціями є послідовним переміщення грошовоJрозрахункових документів від моменту їх виписування або проходження ззовні до завершення операції за робочий
день і передання у поточний архів.
Графіком документообігу визначено порядок переміщення документів між банком і клієнтами, між різними установами банків,
кількість підрозділів, через які проходить кожен первинний документ,
та виконавці, які беруть у цьому участь. Він регламентує максимальний час перебування документів у підрозділі, терміни, відведені для
відображення інформації в обліку.
Отже, документування діяльності комерційних банків складається на основі організаційної структури банку, розподілу функцій
між структурними частинами служби і посадових осіб та підвищення ефективності роботи управлінського апарату. Документація використовується як спосіб і засіб реалізації функцій, покладених на
управлінський апарат.
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ДИСКУРС ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
Паранюк К.С.
ІІІ курс, група ДІЗ1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна».
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

У сучасному світі поняття «дискурс» є досить популярним, адже
будь яка проблемна ситуація піддається варіативному розгляду.
Дискурс розглядається як важливий і невід’ємний агент комунікації, котрий виступає носієм і ретранслятором смислів, цінностей,
ідей, образів, думок, інтерпретацій та інших ментальних та віртуальних утворень.
Зародженням поняття дискурс слід вважати його вживання в класичній філософії на позначення пізнання, здійснюваного розумом
з опорою на чуттєвий досвід, що вимагало втілення знання у словесній формі. На сучасному етапі дискурс є складним багатоплановим
поняттям міждисциплінарного характеру, що перебуває в центрі
уваги різних галузей знання.
Поняття дискурс розглядається як текст, що сконструйований
мовцем для слухача з урахуванням комунікативної функції, загальних соціокультурних знань про світ та інтерференцій, які потрібно
вивести.
Дискурс як елементарна одиницю тексту, тобто складне ціле
або змістовна єдність, що вирізняється на рівні мови і, як правило
реалізується у вигляді речень, пов’язаних між собою смисловими
зв’язками.
Текст ототожнюється з дискурсом і розглядається як комунікативна одиниця, де мовні елементи і структури використовуються
для реалізації певних комунікативних цілей, задач і установок.
Дискурс являється текстом, який містить міркування, тобто текст,
в якому фіксується певний хід думки, а комунікативний дискурс —
це текст, що містить взаємозалежні судження деяких суб’єктів.
У дискурсі актуалізуються невербальні засоби, правила мовного
етикету. Недаремно кажуть, що дискурс — це мова, «занурена в життя». Тому дискурс є об’єктом вивчення в лінгвістиці, паралінгвістиці, психології, соціології, етнографії, літературознавства, стилістиці,
а також у прикладній лінгвістиці.
Дискурс як одиниця являє собою поєднання мовних і соціальних вимог. Дискурс має відповідати нормам мовної ситуації, комунікативної ситуації та соціальної ситуації.
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Простір дискурсу складається з одиниць мовної діяльності різного комунікативного статусу, мовленнєвоJрозумових сил із різними
векторами і спрямованістю на адресата/адресатів дискурсу. Адресатом
дискурсу може, бути мовна особистість із будьJякою комунікативною
роллю, на якого автором дискурсу орієнтований мовний вплив.
Дискурс як комунікативна подія, що обумовлюється взаємозв’язком між мовцем та слухачем і передбачається мовленнєвою
поведінкою останніх.
У соціокомунікативному плані значний інтерес становлять функціональні характеристики дискурсу. На цій основі виділяють такі
види дискурсу, як повсякденноJпобутовий, науковий, ораторський,
газетноJпубліцистичний та ін. Ознаками цих дискурсів є не тільки
особливості побудови, а й також вибір слів за їх функціональноJ
стилістичними характеристиками.
Останнім часом дискурс почали розглядати не як мовний продукт або висловлювання, а як процес комунікації (комунікативний
акт), включаючи вербальне та невербальне мовлення.
Отже, в сучасній науці дискурс трактується як складне явище,
що складається з учасників комунікації, ситуації спілкування і самого тексту. Ідеалом, до якого слід прагнути в процесі комунікації,
є максимально можлива відповідність між дискурсом як абстрактною системою правил і дискурсом (або текстом) як конкретним
вербальним втіленням цих правил.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА
КАДРОВОЇ СЛУЖБИ
Плющенко О.
ІV курс, група ДІ41, спеціальність «Діловодство»,
Університет «Україна»
Науковий керівник Ткаченко Н. О.,
ст. викладач кафедри докуметознавства
та інформаційної діяльності

Раціональна організація роботи з управління персоналом вимагає
відповідного діловодного забезпечення. Метою діловодного забезпечення є організація роботи з документами, що формуються в системі
управління персоналом. Діловодство складає повний цикл обробки
і руху документів з моменту їхнього створення до завершення виконання і передачі в інші підрозділи. Оформлення документів базується
на державних стандартах уніфікованих систем документації.
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Документи з оформлення прийому, звільнення, переміщення
працівників, надання відпусток, заохочення, стягнення, складають
групу документів з роботи з персоналом підприємства. До таких документів відносяться: накази з особового складу, заяви, контракти
з працівниками підприємства, трудові книжки, особисті картки
і т.д. Усі ці документи формують особисті справи працівників підприємства.
Кадри являються головним об’єктом управління на рівні підприємстві, від якості добору якого залежить його успіх. Кадрове
діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання документування, організації роботи з документами стосовно особового
складу підприємства з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників тощо. В установі повинен бути створений
єдиний порядок роботи з кадровою документацією.
Найхарактернішою рисою кадровою документацією також є те,
що вона завжди відображає управлінську діяльність конкретних осіб,
тобто є іменною документацією. Правильна організація кадрового
діловодства має велике значення. Саме у кадрових службах громадяни укладають трудовій договір, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, побуту, відпочинку, перспективами професійного зростання.
Документація з особового складу утворюється як результат роботи з кадрами підприємства й характеризує правові, трудові та службові
взаємовідносини окремої особи з установою. У документації з особового складу відображається робота з кадрами: діяльність підприємства з питань обліку, прийняття, переведення, підготовки, перепідготовки, атестації, нагородження і пенсійного забезпечення кадрів.
Для здійснення функцій кадровій службі необхідно розробляти
та впроваджувати відповідні нормативні документи, стандартизувати та уніфікувати кадрову документацію, раціонально організовувати робочі місця, забезпечувати їх персональними комп’ютерами,
впроваджувати новітні технології опрацювання інформації тощо.
Основою для використання різних форм документів є підсистема уніфікованих форм документів. У складі даної підсистеми розроблені уніфіковані форми документів, що забезпечують реалізацію
задач з прийому, переведення, звільнення, заохочення, надання відпусток, оформлення дисциплінарних стягнень, а також інструкції
щодо застосування уніфікованих форм документів.
З кожної із задач існує форма документів: анкета, доповнення
до анкети, заява, представлення, графік, пояснювальна записка,
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доповідна записка і т.д. За базовими для кадрової служби ознаками
можна виділити чотири основні класи кадрової документації: первиноJоблікова документація; особова документація; організаційноJрозпорядча документація; звітноJстатистична документація.
Отже, порядок ведення діловодства, в тому числі й кадрового, на
підприємствах визначається спеціальними нормативноJправовими
актами. Вимоги до складання документів, побудови формулярівJзразків, правила написання реквізитів, вимоги до створення документів,
що містяться в чинних стандартах з діловодства та архівної справи,
є необхідною умовою автоматизації роботи з ними, розуміння їх
змісту й забезпечують уніфікованість та одноманітнітність ведення
документації.

ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ВИД МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Романенко О.В.
ІІІ курс, група ДІЗ1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

У сучасному світі з його бурхливо розвиваючими новими електронними засобами комунікації (факс, eJmail, Інтернет) лист, відправлений поштою або з кур’єром, при всій своїй традиційності не
втратило певної значущості. Перш за все, лист, що приходить в запечатаному конверті, призначено персонально особі, вказаній як
адресата, і нікому більше, і саме цей факт додає даному виду письмової комунікації особливий особистісний характер.
Мета дослідження полягає у огляді значення письмової комунікації в сучасному суспільстві, її характеристики як виду діяльності
та її функціональні особливості.
Комунікація являється процесом обміну інформацією (фактами,
ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами
за допомогою всіх форм передавання та одержання інформації.
Одним із різновидів видів комунікації є: усна комунікація; письмова. В даний час, коли практично всі користуються комп’ютерною
технікою, письмовий виклад фірмових документів має свої характерні риси, що відрізняють його від інших. Тим не менш, якщо мова йде про ділові листи, вони повинні бути складені з дотриманням
всіх необхідних для цього вимог.
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Спеціаліст, що працює в організації, в межах своїх обов’язків
витрачає значну частину свого часу, займаючись підготовкою і написанням таких корпоративних матеріалів, як листи, різного роду
документи, брошури тощо. У зв’язку з цим він повинен з усією відповідальністю розуміти важливість питань, пов’язаних з правовими
та етичними нормами, регулюючими письмову комунікацію. Адже
корпоративні письмові матеріали, навіть призначені виключно для
внутрішнього вживання, часто опиняються в руках людей, що відносяться до зовнішніх цільовим групам, і, в залежності від їх змісту,
можуть нести в собі небезпеку судового переслідування організації
та інші наслідки.
Протягом століть, людина розвивала область письмової комунікації, впроваджуючи актуальні своєму часу способи викладу фактів. Сьогодні ми говоримо про етичні рамки письмової комунікації,
але ж ці рамки існували. Демократизація і плюралізм дозволили
суспільству відійти від суворих традицій ділового письмового спілкування і стандартних рамок. Сучасне письмове ділове спілкування досить демократично.
Однак, це є і проблемою, оскільки все частіше з’являються факти неетичного використання письмового спілкування в засобах масової інформації. Вживання сучасних слів, які не завжди є доречними,
породжують проблеми. Особливо важливий характер всі ці проблеми
набувають, коли мова заходить про реалізацію практичної діяльності в області по зв’язках з громадськістю.
Ключовими моментами з точки зору дотримання правових та
етичних норм фахівцями зі зв’язків з громадськістю як в їх діяльності
взагалі, так і, особливо, у письмовій комунікації, є: закони щодо
поширення інформації, нанесення шкоди шляхом опублікування
неправдивої або навмисно спотвореної інформації; порушення прав
особи на приватне життя; порушення правил корпоративної поведінки; недотримання етичних норм, що накладаються професією.
Отже, сучасне становище не обмежується тільки правовими та
законодавчими нормами. Існує ще й корпоративна комунікація,
яка не йде на противагу законодавчим нормам, проте має свої індивідуальні особливості та принципи, дотримання яких є обов’язковим для спеціалістів.
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МАНІПУЛЮВАННЯ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Стрільчук Л.В.
І курс, група ДКм(з)1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780673
Науковий керівник: Зволинська Л.Я., к. філол. н., доцент

Розглядаючи специфіку сьогоднішнього етапу розвитку цивілізації, не викликає сумніву твердження про те, що людина для реалізації своєї соціальної поведінки в суспільстві потребує постійного надходження інформації. Стійкий зв’язок з оточуючим світом, із
соціальною сферою, обмін інформацією є однією з важливих умов
нормального функціонування людини. Необхідну інформацію кожен
із нас отримує з особистого досвіду, спілкування, а також із різноманітних джерел інформації (книги, радіо, телебачення, журнали, газети, інші інформаційні системи). Причому закономірністю людського розвитку на сьогодні є те, що набагато більше інформації людина
отримує з різноманітних інформаційних систем, аніж з особистого
досвіду та спілкування. Отже, людина стає все більш залежною від
потоку повідомлень засобів масової комунікації. Повсякденне життя
індивіда стає все більш залежним від таких повідомлень і, як наслідок, утворюється особлива уявна реальність, вплив якої не менш
значущий, ніж вплив об’єктивної.
Характер і суть маніпулювання особливо виразно проявляються
при порівнянні з іншими способами впливу на свідомість та поведінку людей. Є безліч способів впливу на розум і вчинки людей: підкуп,
шантаж, загроза застосування насильства й саме насильство — все це
давно використовується для того, щоб зорієнтувати людські вчинки
в бажаному напрямку. Але кваліфікувати подібний вплив як маніпулювання не можна. У багатьох випадках тому, хто користується
подібними методами, абсолютно байдуже, чи вірить людина у правильність і справедливість того, що його примушують робити. Того,
хто впливає, в цьому випадку цікавить тільки одне — досягти бажаного. Такий вплив є відкрито насильницьким та примусовим.
Під час маніпулювання особа, яка здійснює вплив, постійно прагне того, щоб індивід, який є об’єктом впливу, визнав той чи інший
навіюваний йому вчинок єдино правильним для себе. Щоб досягти
цього, пропагандистJманіпулятор вдається не до засобів примушення, а до засобів переконання, заснованого на навмисному обмані
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або ще краще — навіюванні. Він повинен створити у свідомості своїх
жертв подвійну ілюзію: поJперше, що дійсність «саме така, якою
він її зображає» і, поJдруге, що реакція на цю дійсність залежить від
самої людини, яка є об’єктом маніпулювання.
Неабиякі можливості впливу на широкі верстви населення виникли завдяки засобам масових комунікацій (преса, радіо, кіно, телебачення, реклама) та прогресу сучасної техніки. В сучасному
суспільстві ці засоби масового впливу належать переважно владі,
яка використовує їх як певний канал управління суспільством,
маніпулювання свідомістю та поведінкою.
Американський соціолог М. Чукас вважає, що істинною причиною маніпулювання є не прогрес техніки й засобів масових комунікацій, а зіткнення інтересів соціальних груп. Саме державноJмонополістичний характер сучасної суспільної системи, панування олігархії
створюють можливість маніпулювання свідомістю та поведінкою.
Прагнення заручитися підтримкою широких верств населення зумовлює насамперед загальну стратегію прихованого та непрямого
маніпулювання громадською думкою — стратегію обману.
Загалом система маніпулювання свідомістю та технології її здійснення були належним способом сформульовані, оформлені й апробовані в XIX ст. Таким чином, XIX ст. стало своєрідним передвісником ХХJго у сфері маніпулювання свідомістю. А в XX ст., у зв’язку
з розвитком науковоJтехнічного прогресу, стало можливе настільки
масове, глобальне маніпулювання свідомістю, що майже кожна людина стала його об’єктом. Але людський індивід виявився практично
неготовим до агресивних дій, спрямованих на свідомість. Спритне
нав’язування ідей і помилкових уявлень про щастя, рівність і братерство, культивування образу ворога у свідомості мільйонів людей
породило більш ніж драматичні наслідки — світові війни, революції,
депресії, які коштували незліченних жертв. Незважаючи на усвідомлення наслідків таких грандіозних маніпулювань, бажання керувати
мільйонами людей не ослабло, а ще більше зросло. Тепер маніпулювати людиною хочуть усі, починаючи від політиків найвищого
рангу і закінчуючи посередніми торговими представниками.
Сьогодні розробляються вдосконалені технології впливу на мотивацію вчинків і поведінку людей — «ненасильного примушення».
Організовується маніпулювання людьми проти їх волі, але за їх згодою на користь дуже малої частини суспільства. Для цього використовується інформація, яка, разом з іншими її властивостями, стає знаряддям влади над людьми, одним із методів управління суспільством.
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Cлово «маніпуляція» є на сьогодні часто вживаним в українських дискурсивних практиках. Воно зустрічається на шпальтах газет,
у повідомленнях телебачення, суспільній публіцистиці, виступах та
заявах політиків і громадських діячів. Сама тема маніпуляцій стала
невід’ємною частиною вітчизняного дискурсу в обговоренні можливостей маніпулятивного впливу, зокрема ЗМІ на масову аудиторію.
Поряд із цим, поширеними є звинувачення політиків та владних
структур у маніпуляціях суспільними настроями; кожна передвиборча кампанія, виступ, проголошення політичної програми супроводжуються подібними заявами. Водночас, тема виходить за межі політичних комунікацій — розповсюдження реклами, окремі рекламні
кампанії, заходи, активність окремих конфесій у «рекрутуванні»
прихильників тощо, викликають цілком слушні побоювання громадськості. Як таке, політичне маніпулювання було і раніше, але
тоді воно не мало того потенціалу, який застосовується сьогодні.

ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Тарасюк В.В.
І курс, група ДКз (м) 1.1,
спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Ляшук Н.В., к.філол н., старший викладач

ІнтернетJмаркетинг є однією зі складових електронної комерції.
Він може включати такі частини: інформаційний менеджмент, служба роботи з покупцями й продаж. Інтернетмаркетинг (onlineJмаркетингом) — це практика використання всіх аспектів традиційного
маркетингу в Інтернеті, що включає основні елементи маркетингу:
ціну, продукт, місце продажу та просування.
Електронна комерція й ІнтернетJмаркетинг стали популярними
з розширенням доступу до Інтернету і являють собою невід’ємну
частину будьJякої сучасної маркетингової кампанії. Основними перевагами ІнтернетJмаркетингу вважаються інтерактивність, можливість
максимально точного таргетингу (виділення цільової аудиторії).
ІнтернетJмаркетинг включає такі елементи системи, як: медійна
реклама, контекстна реклама; пошуковий маркетинг в цілому і SEO
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зокрема, прямий маркетинг з використанням, eJmail, RSS, вірусний
маркетинг та ін.
ІнтернетJмаркетинг з’явився на початку 1990Jх років, коли текстові сайти почали розміщувати інформацію про товари. Зараз ІнтернетJмаркетинг — це щось більше, ніж продаж інформаційних
продуктів, під цим поняттям розуміють просування й торгівлю інформаційним простором, програмними продуктами, бізнесJмоделями і багатьма іншими товарами й послугами.
Ці методи виявилися дуже ефективними завдяки можливостям
Інтернету точно відстежувати статистику, а також можливість знаходитися у відносно постійному контакті зі споживачами.
ІнтернетJмаркетинг асоціюється з декількома бізнесJмоделями. Основні моделі: бізнесJбізнес (B2B) і бізнесJспоживач (B2C).
B2B складається з компаній, які ведуть бізнес між собою, тоді як
B2C — прямий продаж кінцевому споживачу.
Переваги ІнтернетJмаркетингу полягають передусім у наданні споживачеві швидкої (без особливих затрат для обох сторін) та якісної інформації про товар чи послугу. Застосування методів ІнтернетJмаркетингу спрямоване на економію коштів (на заробітній платі співробітників
відділів продажу і на рекламі), а також на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний і міжнародний ринок). При цьому як потужні компанії, так і малі мають більш урівноважені шанси у боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних
медіа (друкарських, радіоJ і телебачення), вхід на ринок через Інтернет
є не дуже витратним. Важливо те, що на відміну від традиційних маркетингових методів просування, ІнтернетJмаркетинг дає чітку статистичну картину ефективності маркетингової кампанії.
Проте спеціалісти зазначають і про певні недоліки у використанні цього виду діяльності. Якщо у споживача повільне ІнтернетJ
з’єднання, це призводить до утруднення у використанні гіпертекстових функцій, презентаційних фільмів і високоякісної графіки, хоча,
в принципі, проблема зі швидкістю це питання часу, з кожним днем
«повільних» користувачів стає все менше. Наступна незручність полягає у тому, що ІнтернетJмаркетинг не дає можливості споживачеві
випробувати товар до того, як зробити покупку. Ще один гальмуючий
фактор — це обмеженість платіжних методів, яким довіряють споживачі. Але, в принципі, всі ці обмеження торкаються тільки B2C.
ІнтернетJмаркетинг здійснив величезний вплив на низку ділових сфер, включаючи музичну індустрію, банківську справу, ринок
портативних електронних пристроїв і головне на рекламу.
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Все більша кількість банків пропонують свої послуги в режимі
онJлайн. ОнJлайнJбанкинг — одн із секторів ІнтернетJбізнесу, що
найбільше досяг у своєму розвиткові. Швидкості ІнтернетJз’єднань, що збільшуються, займають у ньому виключно важливу роль.
З усіх користувачів Інтернету близько 44% користуються послугами
ІнтернетJбанкингу.
Ефект на рекламну індустрію був і залишається дуже значним.
Протягом усього декількох років обсяг онJлайнJреклами стрімко
зріс і досяг десятків мільярдів доларів на рік. Рекламодавці почали
активно змінювати свої переваги й сьогодні ІнтернетJреклама вже
займає більшу ринкову нішу, ніж реклама на радіо (у розвинених
країнах). ІнтернетJмаркетинг достатньо сильно вплинув на сектор
B2B і цей вплив з кожним днем посилюється.
На сьогоднішній день складно знайти потужне індустріальне
підприємство, яке не просуває себе в мережі. Тенденції зростання
можна легко побачити і за постійним розширенням торгових ІнтернетJмайданчиків, а також зростанням їх кількості. Торгові онJлайнJ
площадки вже давно перестали бути дошками оголошень, з чого
розпочинався їхній розвиток. Завдяки ІнтернетJмаркетингу деякі
з них перетворилися на потужні корпорації, що надають цілу низку
рекламних, інформаційних послуг.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ
ЯК МАСОВОГО ВИДУ МИСТЕЦТВА
Тищенко С.А.
І курс, група ДКз(м) 1.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Жалко Т.Й., к. філол. н., доцент

Мистецтво кіно є одним з визначальних факторів розвитку культури нації, показником духовності та зрілості її суспільства. Вітчизняний кінематограф має вагомі здобутки, що збагатили світову культуру
непересічними творами, які відображають величну історію нашого
народу, його самобутність та духовну красу. Творча біографія українського кіно — це постійний духовний пошук, художні відкриття, боротьба за право вільно творити.
Телебачення — новий могутній засіб зображення і широкого
розповсюдження ідей — мистецтво досить молоде. І ще до сьогодні
217

Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

деякі явища в ньому виникають вперше. Вплив телебачення на різноманітні сторони суспільного життя надзвичайно великий. У формуванні нового політичного мислення, пріоритету вселюдських
цінностей і моральних ідеалів телебачення відіграє важливу роль
завдяки своїм унікальним звукозображувальним можливостям,
своєрідним і масовоJпотужним каналам документальноJпубліцистичного, художнього впливу на багатомільйонну аудиторію. Телебачення — це дійсно миттєва комунікація мільйонів людей, але вона
аж ніяк не можлива без кіно.
Кінематограф — наймолодший вид мистецтва, виникнення якого безпосередньо пов’язане з розвитком науковоJтехнічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії. Водночас кінематограф жодною мірою не можна назвати «технічним» мистецтвом.
Споконвічна потреба людини в образному осмисленні дійсності
породила цей масовий вид мистецтва.
Водночас, для успішного функціонування і розвитку кінематографія більше, ніж будьJяка інша сфера суспільного життя, потребує
постійної підтримки і опікування з боку держави і органів влади
різних рівнів, створення відповідної інфраструктури галузі, капіталовкладень і поточного фінансування, забезпечення матеріальноJтехнічними засобами тощо.
Нині в Україні розвиток національної кінематографії закладено як пріоритетний напрямок державної політики у гуманітарній
сфері, що закріплено Законами України «Про культуру» та «Про
кінематографію». Однак нормативноJправова база, що діє у сфері
кінематографії, вимагає подальшого осучаснення. Потрібно узгодити між собою всі закони та нормативноJправові акти галузі. Продовження законодавчого врегулювання потребують також питання
фінансування кіновиробництва за державної фінансової підтримки, створення та впровадження в життя дієвих форм і механізмів
державноJприватного партнерства, стимулювання позабюджетного фінансування кіновиробництва. Нагальною потребою є запровадження механізмів формування спеціального збору на розвиток
та підтримку національної кінематографії.
Активна державна підтримка українського кіно призвела в останні два роки до суттєвих змін у кіногалузі. Так кризові явища
в українському кіно, які розпочалися у 90Jті роки ХХ ст., не минули безслідно для вітчизняного кінематографа. І сьогодні тут залишається багато гострих проблем та питань, що потребують вирішення.
218

сучасні проблеми та перспективи розвитку

Секція 2

Дуже важливим для процесу оновлення вітчизняного кінематографа стало запровадження нової, прозорої системи конкурсного
відбору кінопроектів на отримання державного фінансування.
Ще одним показником активізації сучасного кінопроцесу стало створення у 2012 році «Української КіноJАсоціації». Її організатори — провідні кінопродюсери, дистриб’ютори та представники
прокатних мереж — об’єдналися, щоб спільно надавати підтримку
національній кіногалузі, захищати інтереси всього кінобізнесу.
Формування нового покоління українських кінематографістів
є одним із найголовніших векторів розвитку національного кінематографа, тому останнім часом дебютним проектам надається особлива увага, але цих зусиль мало. Україні потрібні нові сучасні програми кіноосвіти, що відповідають вимогам сьогодення.
Отже, говорячи про нові тенденції в українському кіно, треба
сказати, що нині спільними зусиллями держави, творчої інтелігенції, інвесторів і меценатів національний кінематограф торує дорогу
реформ та відновлення конкурентоспроможності галузі. Тому можна з оптимізмом говорити про майбутнє українського кіно, високий
потенціал його майстрів і великі перспективи талановитої молоді.

ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕДІА НА РОЗВИТОК
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Троць Л.М.
І курс, група ДК (м) 1.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Ляшук Н.В., к.філол.н., старший викладач

Інформаційним суспільством називають суспільство, в якому
виробництво й споживання інформації постає ключовим видом
діяльності, а інформація — найважливішим ресурсом. Економічними
основами інформаційного суспільства є сукупність галузей інформаційної індустрії (телекомунікаційна, комп’ютерна, електронна,
аудіовізуальна), які переживають процес технологічної конвергенції
та корпоративного злиття, розвиваються найшвидшими темпами
й впливають на всі галузі економіки та конкурентноздатність країн
на світовій арені. Досвід розвитку інформаційноJкомунікаційних
мереж доводить, що медіа займає значне місце в процесі переходу
до інформаційного суспільства.
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Глобалізаційні процеси сприяють глибоким змінам у комунікативній сфері суспільства та підсилюють вплив засобів масової інформації на поведінку людей. Деформації комунікативного простору
проявляються в напруженні, конфліктних станах та зростанні
відчуження різних типів, що негативно впливають на інтегративні
процеси в суспільстві. І навпаки, гармонізована сфера міжсуспільної комунікації сприяє розгортанню процесу суспільної інтеграції.
До сучасних масJмедіа відносять форми новітніх комп’ютерних та мультимедійних засобів, оскільки їх об’єднують спільні риси: зверненість до масової аудиторії, відносно широка доступність
для більшості людей, корпоративний характер виробництва та розповсюдження інформації.
Розвиток новітніх технологій розширив можливості для створення нових медіа, пошуку ефективніших способів отримання, передачі
та обробки інформації. ІнтернетJсервіси, що дозволяють дивитися телепрограми в записі надають глядачеві можливість переглянути
будьJяку телепередачу або телесюжет, який його цікавить без прив’язки до ефірного мовлення. За таких умов для аудиторії зростає можливість вибору інформації, а разом з тим підвищується конкуренція. Відеосервіси набули значної популярності через можливість перегляду
будьJяких телевізійних програм, самі журналісти використовують відеосервіси для отримання оперативної інформації від очевидців подій.
За останні роки зросла важливість подачі інформації в режимі онJлайн.
Сьогодні активно розвивається мережева культура, оскільки це
нове явище стало визначальним для розвитку сучасної інформаційної епохи. Інтернетизація й віртуалізація, як форми розвитку глобального інформаційного середовища, посилюють інтелектуальні
можливості суспільства, руйнують традиційні системи управління
та сприяють зростанню самоорганізації в суспільстві.
У сучасному інформаційному суспільстві посилюється процес
диверсифікації: у масового споживача вперше з’являється можливість самостійно формувати набір необхідної йому ділової або розважальної інформації, самому визначати, що та коли читати, дивитися, слухати.
Розвиток ЗМІ спричинив зміни в суспільній психології, способі
мислення людей. Вони є важливим чинником створення особистості
нового типу, з особливою психологією та поведінковими реакціями, що реалізують ідеологічний, політичний вплив на людей, згуртовують їх в єдине ціле. Вплив ЗМІ на громадськість зумовлюється
щонайменше двома функціональними завданнями: 1) відображення,
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фіксація, моделювання дійсності, тобто подій, фактів, соціальних відносин; 2) зміна соціальної реальності й управління нею, утвердження, підтримання і трансляція ціннісних, нормативних орієнтирів
суспільства, контроль за реалізацією управлінських рішень, регулювання соціальних відносин.
На практиці відокремити ці завдання важко, оскільки вони реалізуються в єдиному соціальноJінформаційному просторі. До того
ж процес функціонування медіаJпродуктів за своєю природою є цілісним, важко піддається диференціації на рівні безпосередніх дій.

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Трубійчук А.
ІІI курс, група ДЛ31, спеціальність «Діловодство»,
Університет «Україна».
Науковий керівник Ткаченко Н.О., ст. викладач
кафедри докуметознавства та інформаційної діяльності

Підприємництво є діяльністю пов’язаною із вкладенням грошей та інших засобів, з ціллю отримання прибутку на основі
об’єднання особистої вигоди і суспільної корисності. Підприємець
являється людиною, яка здатна зрозуміти структуру суспільних
потреб і володіє сміливістю ризиковано вкладати свої гроші з метою отримання прибутку на основі задоволення суспільних потреб.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку,
є підприємництвом, а субґєкти підприємництва — підприємцями.
Ринкова економіка побудована на підприємництві. Класична
модель підприємництва орієнтована на максимально ефективне
використання наявних ресурсів підприємництва. Інноваційна модель підприємництва передбачає активне використання інноваційних
рішень і пошук джерел відповідних ресурсів. Згідно з господарським
кодексом України, підприємництво — це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється субґєктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Субґєктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни України та інших держав; юридичні особи усіх форм власності.
Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
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Посадовими особами органів управління господарського товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники
центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки,
внутрішніх справ, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці
здійснюють функції з управління акціями, що належать державі, та
представляють інтереси держави в раді товариства або ревізійній
комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною
діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які
здійснюють цей вид діяльності.
Зміст підприємництва можна розглядати в декількох аспектах:
форма економічної активності — це свобода вибору напрямів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень, орієнтація на
досягнення успіху, отримання прибутку, відповідальність за прийняті рішення, їх наслідки та пов’язаний з ними ризик; відповідний
стиль і тип поведінки — це ініціатива, пошук нетрадиційних рішень, масштабність та ризик, ділова хватка; відповідна економічна
функція — вдосконалення державного механізму, постійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери.
Основна мета підприємницької діяльності полягає у виробництві
й пропозиція ринку такого товару, який би викликав зацікавленість
та приносив підприємцю прибуток. Підприємницький прибуток
є різницею між доходами та витратами, отриманою внаслідок реалізації прийнятого підприємцем рішення щодо виробництва
й постачання на ринок товару. Підприємство функціонує у певному зовнішньому середовищі та під його впливом.
Головними суб’єктами ринкової економіки є різні підприємства.
До підприємств належать заводи, фабрики, шахти, ферми, банки,
магазини, інші заклади, які є самостійними суб’єктами господарювання. Вони створюються для виробництва потрібних суспільству
матеріальних благ та різноманітних послуг.
Стимулом для створення підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності є одержання прибутку і використання його для
задоволення суспільних та особистих потреб.
Підприємства є головними товаровиробниками, які визначають ділову активність національної економіки. Від ефективності
їхньої господарської діяльності залежать темпи економічного зростання і добробут населення країни.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗАХИСТУ
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Шарупа О.
ІІ курс, групи ДІ21, спеціальність «Документознавствота
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач
кафедри докуметознавства та інформаційної діяльності

Однією з найважливіших умов успішного розвитку культури,
науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності є не тільки визнання за авторами об’єктів інтелектуальної власності та особами, що набули право на ці об’єкти певних цивільних прав, а й забезпечення надійного їх захисту. Немає рації у створенні складної
і коштовної системи охорони прав і поширення інформації про охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності, якщо власники цих прав не будуть мати можливість забезпечити захист своїх прав
задовільним чином. Для того, щоб запобігти у подальшому порушенню прав і компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні мати можливість захищати свої права.
У наш час фактор захисту прав здобуває особливо великого значення, тому що у зв’язку зі швидким розвитком технологій, з’явилася можливість порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без належної правоохоронної інфраструктури, що
забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості одержання
аналогічних прав іншими, система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективною.
Право інтелектуальної власності є правом особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.
До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних
(бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні
моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних
мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.
Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта
права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Серед
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суб’єктів права інтелектуальної власності особливе місце належить
творцям: автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору. Саме
від творців це право може передаватися юридичній особі.
Законодавство України в сфері інтелектуальної власності
містить положення, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом
прав на об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності становить передбачену законодавством діяльність
відповідних державних органів щодо визнання, поновлення прав,
а також усунення перешкод, що заважають реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності, та
здійснюється у визначеному законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належних форм, засобів і способів захисту.
У спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної
власності також визначено чимало способів захисту прав інтелектуальної власності. Як правило, власник порушених прав інтелектуальної власності може скористатися не будьJяким, а певним конкретним способом захисту цих прав. Найчастіше він безпосередньо
визначений спеціальною нормою закону або випливає з характеру
вчиненого правопорушення. Однак частіше власнику прав інтелектуальної власності надається можливість вибору способу його захисту.
Таким чином, в Україні захист прав інтелектуальної власності
є передбачена законодавством діяльність уповноважених державою
органів виконавчої та судової влади із визнання, поновлення та
усунення перешкод, що заважають суб’єктам права інтелектуальної
власності реалізації їх прав та законних інтересів.

ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЛОГОТИП»:
ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Шковира Р.В.
І курс, група ДКз (м) 1.1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332) 780429
Науковий керівник: Жалко Т.Й., к. філол. н., доцент

Поняття логотип, що тісно увійшло в ужиток сучасних менеджерів та видавців реклами, належить до сфери інтересів декількох наук, з чим можна пов’язати відсутність його чіткого формулювання.
До питання дефініції цього поняття у своїх роботах звертаються багато дослідників різних галузей знань, серед яких В. Побєдін,
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Л. Безсонова, К.Дж. Веркман, В. Кричевський, Є. Ромат, Ф. Панкратов та інші.
На сьогодні існує безліч визначень поняття «логотип». Означена
дефініція стала предметом вивчення не лише науковців, а й зафіксована у ряді законодавчих документів. Так, для прикладу, Закон
України «Про телебачення та радіомовлення» містить наступне потрактування цього поняття: «логотип (фірмовий, торговий знак) —
будьJяка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення
ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої» [1], а нормативноJправові акти Цивільного кодексу України не містять визначення поняття «логотип» взагалі [2].
Апелюючи до поняття, варто подати визначення, зафіксовані
у довідковій літературі. Відповідно до тлумачного словника сучасної української мови логотип — це комбінація початкових букв, що
являє собою скорочену назву якоїJнебудь установи, підприємства,
фірми і т. д. (зазвичай у вигляді вензеля). // Постійний словесний,
образотворчий або об’ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації,
студії, агенства чи окремої особи, які представляють свої телерадіопрограми чи радіопередачі [7].
Словник з дизайну та ергономіки вміщує таке визначення:
«Логотип — 1) коротке, символічне за змістом текстове позначення,
що складається з одного або поєднання кількох слів оригінального
накреслення і застосовується як позначення фірми, її продукції тощо; 2) елемент фірмового стилю, що є оригінальним накресленням
назви фірми [6, c. 60].
Цікавими та неординарними є визначення, що подають дослідники Є. Ромат вважає, що логотип — це елемент фірмового стилю, що
являє собою оригінальне накреслення найменування рекламодавця.
Логотип є однією з форм товарних знаків, тому на нього поширюються вимоги відповідної реєстрації, після якої він підлягає правовому
захисту [5, с. 215]. Ф. Панкратов зазначає, що графічний знак фірми
(логотип) — це зображення, надпис чи їх комбінація, які ідентифікуються з підприємством, продуктом чи послугою [4, с. 212].
Найбільш помітною за останній час роботою, яка стосується дефініції поняття «логотип» є стаття Л. Безсонової, в якій авторка наводить таке трактування терміну: «Логотип — вид знаку (товарного,
фірмового тощо), що являє собою оригінальну форму шрифтового
накреслення найменування (або абревіатури, літерного позначення
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найменування) підприємства, організації, фірми, приватної особи,
заходу тощо та призначений ідентифікувати об’єкт репрезентації. Логотип, що складається з письмових знаків, дістає визначення «шрифтовий логотип». Логотип, до складу якого входить зображувальний
знак, дістає визначення «комбінований логотип» [3, с. 259]. Ця дефініція, на нашу думку, найбільш вдала, оскільки вона максимально
детально охоплює всі сфери використання поняття, залишаючи невисвітленими вузькоспецифічні аспекти правових галузей знань.
Таким чином, можемо підсумувати, що логотип — найважливіший елемент корпоративного іміджу компанії, оригінальне зображення повної або скороченої назви компанії (фірми) у вигляді напису або картинки. Це візуалізований образ компанії, її обличчя,
віддзеркалення стилю і сфери діяльності.
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КАДРОВА СЛУЖБА ЯК ОДНА
З ОСНОВНИХ ЛАНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Юрченко C.
ІV курс, група ДІ41, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач
кафедри докуметознавства та інформаційної діяльності

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу
на підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті
праці, які викликані застосуванням нової техніки, технологій;
трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення
конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту
покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації
праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.
Виникає необхідність в обґрунтованому підборі, організації навчання, підвищенні кваліфікації, правильній оцінці і вихованні кадрів
підприємства. Крім цього, необхідно також систематично підвищувати кваліфікацію як працівників апарату управління, так і працівників, зайнятих оперативною діяльністю. У зв’язку з цим особливої
актуальності на сучасному етапі набувають кадрові служби.
Управлінці приходять до розуміння того, що кадри — це не
чинник і не ресурс реформи, кадри — це той простір, де реформа
повинна відбутися. І практика підтверджує, що людські можливості
є визначальними в досягненні поставлених цілей. Які б не були високі цілі, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без
добре підготовленого персоналу, високої ефективності роботи добитися неможливо. Тому правильна оцінка людських можливостей,
розумне їх використання, налагодження системи швидкої адаптації
людей до кон’юнктури ринку, створення соціальноJкомфортних
умов для самореалізації особи ставляться першочерговими завданнями в діяльності будьJякої організації.
Кадрова служба, порівняно з іншими структурними підрозділами,
набуває першочергового значення в діяльності організації, оскільки від помилок при підборі персоналу багато в чому залежить доля
самої організації. Якщо в недалекому минулому в центрі уваги конкурентної боротьби були такі питання як, технологія, організаційна
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структура, інвестиційна політика, то з недавнього часу до неї відноситься і така важлива складова, як конкурентоспроможний персонал. Досвід провідних іноземних компаній свідчить про те, що
діяльність служб управління персоналом не обмежується вирішенням тільки адміністративноJуправлінських питань прийому, обліку
та звільнення працівників.
Робота з кадрами підприємства здійснюється спеціалізованим
функціональним підрозділом підприємства — кадровою службою.
Роль кадрової служби в апараті управління безупинно росте. Так,
у період становлення ринкової економіки в Україні виникає необхідність в обґрунтованому підборі, організації навчання, підвищенні
кваліфікації, правильній оцінці і вихованні кадрів підприємства.
Особливо зростає роль кадрових служб щодо набору випускників
технікумів, інститутів і університетів, які володіють сучасними
знаннями з таких дисциплін, як: маркетинг, менеджмент, ринкова
стратегія, ціноутворення і т.п. Крім цього, необхідно також систематично підвищувати кваліфікацію як працівників апарату управління, так і працівників, зайнятих оперативною діяльністю.
За статусом служба управління персоналом є самостійним структурним підрозділом підприємства. Керує діяльністю служби, як правило, директор з кадрів, у підпорядкуванні якого можуть знаходитися ряд відділів, секторів, або груп окремих працівників, утворених
за функціональним принципом.
Напрямки діяльності кадрової служби обумовлені тими ж чинниками, що і всього підприємства. Вони визначають функції служби
управління персоналом. Організація роботи з персоналом у підприємстві повинна бути спрямована на виконання задач кадрової
політики і являє собою певну систему різних видів кадрової роботи.
Усі види роботи з персоналом у підприємстві пов’язані з функціями кадрової служби, взаємозалежні між собою, мають конкретний
науковий і практичний зміст, а також мотивують працю працівників кадрової служби щодо їх виконання. Структура кадрової служби
може бути різною у залежності від специфіки, масштабів діяльності
підприємства, стратегії і тактики роботи з персоналом.
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СЕКЦІЯ ІІІ
УКРАЇНОЗНАВСТВО —
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ОПОВІДАННЯ О.П. ДОВЖЕНКА «ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ» —
ДЖЕРЕЛО ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЕТИЧНИХ РИС
У МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Бережна Є.В.
IV курс, група ЛС 941, спеціальність «Лікувальна справа»,
Криворізький медичний коледж Дніпропетровської області,
к.тел. (098)8219828.
Науковий керівник: Кагатько Т.В.,
викладач української мови та літератури

Твори художньої літератури, зокрема української класики, сприяють розвиткові духовності людства в цілому.
У нашому сьогоденні досить актуальним є питання паліативної
допомоги, про яку, на жаль, є недостатньо інформації для майбутніх медичних працівників.
Основним завданням паліативної допомоги є купірування болю та інших симптомів, вирішення психологічних, соціальних і духовних проблем.
Медику під час підтримки важкохворих необхідно у собі виховувати такі риси, як: людську гідність, гуманізм, витримку, милосердя,
любов до людини, зокрема хворої, відповідальність, тактовність.
Без цих якостей медичний працівник не буде майстром своєї
справи, він перетвориться на ремісника.
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Виховати в собі ці якості допомагає нам українська література.
Як ілюстративний матеріал для своєї статті я обрала твір О.П. Довженка «Воля до життя».
У центрі уваги читача постає армійський хірург Микола Дудка,
який «працював на фронті півтора майже року». Коли Кармелюк його
запитує: «Ти різав сотні людей? Хірург спокійно відповідає: «Тисячі…»
Звернімо увагу на слово «спокійно». Звичайно, нелегко оперувати цілодобово поранених, не спати, а він, лікар, тримається.
Саме цей уривок вчить медичного працівника бути витриманим, стійким, особливо при догляді за важкохворими, вміти себе
опанувати, приховати свої емоції для того, щоб дати можливість
хворому відчути, що все робиться і буде зроблено в повному обсязі
для його видужання.
І сьогодні, коли пацієнт спостерігає спокійну, впевнену роботу
медичних працівників, він з довірою ставиться до фахівців.
З діалогу лікаря — хірурга і Кармалюка ми можемо зробити
висновок, що милосердя, любов до людей — це найважливіші риси
характеру для людини, яка мріє стати лікарем: «Рятування людського життя й полегшення страждань завжди здавались мені найвищими, найблагороднішим покликанням людини».
Дійсно, життя — єдина і найбільша цінність, ніяка інша не може замінити її ні на землі, ні на небесах.
Одне з основних правил, яким повинен керуватись у своїй практичній діяльності кожен лікар, це необхідність навіювання хворому
впевненості в одужуванні. Це простежуємо у поведінці Миколи
Дудки — лікаряJхірурга — коли він на запитання Кармалюка, чи
той буде жити, відповідає: «Жити? Обов’язково, аякже!» Хірург
вдається до «рятівної неправди».
Зважте на метафоричний вислів «рятівна неправда» — це великий
гуманізм, який полягає в самовідданому служінню кожному хворому.
Образ армійського хірурга вчить студентів любити свою професію, це можна підтвердити цитатою: «Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов’ю».
У нашому сучасному суспільстві кожний пацієнт, котрий звертається в лікувальноJпрофілактичний заклад, сподівається не лише
на високопрофесійну допомогу медиків, а й на чуйне, уважне ставлення до себе медичних працівників.
І як висновок зазначимо, що особистісні риси медичного працівника є не спадковими, а набутими шляхом тривалої наполегливої виховної роботи.
А надійним помічником у цій роботі є такий твір художньої літератури, як оповідання О.Довженка «Воля до життя».
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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ТА ІВАН ФРАНКО
Андрій Горбенко

Кінець 2013Jго року на Майдані Незалежності, біля Адміністрації Президента України та Верховної Ради збираються на мітинги
активісти — початок Української революції гідності. А що, час почався. Український народ вже втомився від брехливої влади, її корупції
та усякого мафіозного складу. Жебрацтво, безробіття, відсутність
житла, їжі — усе це призвело до того, що люди втомилися від порожніх обіцянок брехунів — політиків і пішли добиватися своїх прав.
Так — це свята правда. Україна почала своє пробудження.
Почався 2014Jй рік, і на Майдані поруч з активістами були діти,
люди, які разом з боротьбою за нову Україну святкували 200 років
з дня народження Тараса Шевченка. Шевченко був на Майдані разом з ними — читалися вірші поета, були його портрети, а біля КМДА
встановлено незвичайне погруддя Великого Кобзаря.
Але 2014Jй рік минув, пройшов 2015Jй, і ось нарешті 2016Jй.
Події на Майдані закінчилися, а Росія зробила так, що Україна втратила Крим, та ще розпочалася війна. Але 2016Jй рік — це рік відомого українського поета і «Вічного революціонера» Івана Франка.
Він помер 100 років назад, але його твори і зараз звучать на Майдані
поруч з творами Тараса Шевченка.
Вічний революцйонер —
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, —
Він живе, він ще не вмер...
І знов згадується 2013Jй рік. Сніг. Барикади на Майдані. Активісти блокують Адміністрацію Президента України, слухають виступи різних депутатів із Верховної Ради через авто з гучномовцем,
які говорять про Віктора Януковича та його злочину владу, а також
про бідне і невірне життя звичайного українського народу. На Майдані встановлено сцену, де виступають різні політики, артисти. Для
активістів співаються і політичні пісні.
Іван Якович Франко був сином мужика. Він народився 27Jго серпня 1856Jго року у селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту (Галичина) —
частина західноукраїнських і польських земель, яка входила до
складу АвстроJУгорщини.
Коли народився Іван Франко, Тарас Шевченко в тюремному Петропавловську, «повний тривоги в найтяжчому дожиданні», надіявся
на царську амністію.
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Саме у серпні 1856Jго року помер Микола 1Jй і відбулась коронація на царський трон Олександра 2Jго. Але новий цар викреслив
ім’я Шевченка із амністованого списку. Правитель Росії боявся
розкайданити геніального Шевченка. І наче всупереч імператорському тиранству, в саме в цей час народжується геніальний Іван
Франко — у рік найбільших мук Шевченка.
Але нелегко довелося і маленькому Івану. Він бачив, як Україна
марила волею. АвстроJУгорська імперія, яка хоч і скасувала кріпацтво, але вживала найпідступніших та найхитріших заходів, щоб
втримати народ в ярмі.
Отож, можна казати, що Іван Франко з першим своїм подихом
життя ввібрав іманентну потребу волі, тієї «святої воленьки», яка
вітала в українському духовному просторі, що не давала спокою Музі
Тараса Шевченка та запікалась болем на устах народу і роквітала
його надією.
І він вирішив присвятити своє життя боротьбі за краще становище трудящого люду, служінню рідній українській літературі і культурі. І зараз, згадуючи, як правоохоронці нападали на активістів,
били їх, калічили, хоч і самі постраждали, вже можна зрозуміти, що
в серцях людей нарешті настало пробуждення того «революціонера» про якого Франко писав так:
Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився,
Та аж вчора розповився,
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє;
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, —
Міліони радо йдуть,
Бо се голос Духа чуть.
Постраждалі активісти і правоохоронці опинилися у лікарнях.
Було захоплено Київську мерію, яку правоохоронці теж намагалися захистити, але даремно. Активісти захищалися, як могли, використовували воду, коктелі Молотова. Сталася пожежа — згорів Будинок профспілок. Потім були загиблі — герої «Небесної сотні».
Їх портрети і символічні могили і зараз знаходяться на Майдані
й вулиці Інститутській. Але у тих активістах — і мертвих і живих ми
можемо побачити тих «Каменярів», про яких писав у свій час Іван
Франко.
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Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,
Так наші молоти гриміли раз у раз;
І п’ядь за п’ядею ми місця здобували;
Хоч не одного там калічили ті скали,
Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас.
Іван Якович Франко — мислительJенциклопедист, філософ, економіст, етнограф і письменник, що не мав проблеми, якою мовою
висловитися — німецькою, польською чи російською. Він застерігав: «...якась таємна сила в людській природі каже: «Pardon, ти не
маєш до вибору; в якій мові вродився і виховався, тої без окалічення своєї душі не можеш покинути, так як не можеш замінитися
з ким іншим своєю шкірою».

НЕОРЕАЛІЗМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Загребельна Є.О.,
IІІ курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Коломієць О.В.,
кандидат філологічних наук, доцент

Неореалізм — стильова течія в українській та світовій літературі початку XX ст., яка розвинулася з класичного реалізму. Не
сприйнявши наслідувального принципу «зображення життя у формах життя», неореалісти визначали свій концептуальний принцип
між документальною достовірністю, філософськоJаналітичним
заглибленням у дійсність та ліричною стихією.
Витоки естетики реалізму виявляються в італійському веризмі,
у західноєвропейському реалізмі, є вплив і російської літератури.
Безпосереднім поштовхом для виникнення неореалізму стало
прагнення прогресивних італійських письменників створити літературу Опору — аналог соціальноJполітичного руху Опору фашистському режиму Муссоліні.
У порівнянні з попередньою, неореалістична проза менш дидактична. В умовах розпаду колишніх цілісних уявлень про світ,
суспільство, людину багато авторів ухилялися від коментування того, що вони відображають, від вказівки того, що є істина. Багато
з них були комуністами, вели активну громадську діяльність як
в післявоєнні десятиліття, так і пізніше.
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Про антифашистську боротьбу в Італії розповів Еліо Вітторіні
в романі «Люди і нелюди» (1945), який розглядається як один з перших творів неореалізму. Роман Васко Пратоліні «Повість про бідних
закоханих» (1947) — вершина неореалізму в літературі 1940Jх років.
Неореалізм проявився також в італійській драматургії — перш
за все в жанрі комедії, де була висловлена симпатія до простих людей, в комічних, парадоксальних діалогах і ситуаціях зафіксовані
актуальні моральні колізії, сімейні проблеми.
З неореалізмом пов’язані особливості казкових сюжетів для
дітей у творчості одного з найвідоміших дитячих письменників
XX ст. Джанні Родарі, які, на відміну від традиційної літературної
казки, пронизані соціальними мотивами, соціальним аналізом
в доступних для дітей формах.
Одна з головних особливостей італійського неореалізму — його зв’язок з італійським неореалістичним кінематографом, який
в 1960–1970 роки стає лідером світової кінематографії. Твори письменників неореалізму екранізуються. У мистецтві неореалізму одну
з провідних ролей починає грати жанр літературного кіносценарію,
що можна віднести і до галузі кіно, і до галузі літератури.
У російській літературі виділені два напрямки неореалізму:
релігійний та атеїстичний. Періодом максимальної творчої активності
російських неореалістів пропонується вважати 1917–1920 роки. Велику роль в неореалістичних творах російської літератури відіграє міф.
Неореалізм вніс до літератури XX ст. простоту і ясність мови
в прозі та драматургії, широке використання народної мови, в області поезії сприяв поступовому відходу від замкнутості й ускладненості герметизма.

ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРІВ ОСТАПА ВИШНІ
Казімірова О., 4 курс, група ЗУМ41,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Коломієць О.В.,
кандидат філологічних наук, доцент

«Мабуть, з часів Котляревського не сміялась Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сонячним сміхом, яким вона засміялась знову в прекрасній творчості Остапа Вишні», — писав Олесь
Гончар. Справді, Остап Вишня — гуморист і сатирик для мільйонів
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читачів. Він зміг у мудрих і працьовитих, дотепних і кмітливих, щирих
і безпосередніх героях своїх творів втілити риси характеру українського народу, передати його ментальність. Тому багатьох струн людської
душі торкало і торкає вишнівське мудре, щире, дотепне слово.
У процесі натхненної праці народився й розцвів створений Остапом Вишнею новий жанр, якому він давав назву «усмішка» або
ще «реп’яшок».
Усмішка — це різновид фейлетону та гуморески. Ввів цей термін
сам Остап Вишня. Пізніше він писав: «Хоч «фейлетон» уже й завоював у нас повне право на життя, та, на мою думку, слово «усмішка»
від «фейлетону».
Автор «Вишневих усмішок» освоює і далі розвиває традиції вітчизняної та світової сатиричної літератури й народної творчості.
Передусім традиції класиків (Гоголя і Шевченка, Щедріна і Франка, Мартовича і Чехова).
Секрет дивовижної популярності Остапа Вишні, як уже зазначалося, у його єдності з рідним народом.
За особливостями природи свого рідкісного обдаровання Остап
Вишня тонко відчував комічне, глибоко осягнув його закони. Невтомно шукав нових прийомів і засобів творення комічного. Особливо нещадно викривав Вишня слабість українців інстинкту громадської і національної єдності, їх анархічний псевдоіндивідуалізм,
їхню інертність, усі три риси в психології і думанні українця, що так
довго обійшлися і обходяться Україні на суворому іспиті доби динамічних перемін і модернізацій. Сатирично відгукується Вишня
не тільки на лінь, а й на процеси малоросійства, недбальства у ставленні до рідної мови й культури.
Остап Вишня — письменник унікальної (не тільки для України)
популярності, рекордних — мільйонових! — тиражів, твори якого
знали навіть неписьменні, за що його деякі вибагливі критики виключали з літератури, а диктатори — із життя.
Літературна спадщина Остапа Вишні — це насамперед тисячі
гуморесок у щоденній пресі на всі теми дня. Родились вони головно з праці Вишні у редакціях перших українських радянських газет
«Вісті ВУЦВК» і «Селянська правда». В «усмішках» Вишні віддзеркалився своєрідний тодішній «ренесанс» селянства як соціального
стану України, який, скинувши в революції російськоJпоміщицьке
ярмо, не дався поки що накинути собі нове російськоJколгоспне
ярмо. «Вишневі усмішки сільські», з одного боку, кпили з вікової
селянської відсталості, темноти, анархічного егоїзму й асоціальної
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роздрібненості, а з другого — пускали гострі сатиричні стріли на розплоджуваний Москвою паразитарний бюрократизм нової панівної
верхівки імперії. Селяни відчували у Вишні свого друга і речника. Вони розуміли цього гумориста, що сам родився і виріс у сільській родині, не тільки з того, що він пише, а ще більше по тому, як він пише.
Також у своїй багатогранній творчості Остап Вишня звертається
до жанру фейлетону та памфлета, гуморески та нарису, до музичного гротеску і музичної комедії, усмішкиJжарту, усмішкиJоповідання, усмішкиJстатті та рецензії.
Остап Вишня увійшов в українську літературу як майстер «малої»
сатирикоJгумористичної прози. Дослідник його творчості В. Дорошенко зазначав, що Остап Вишня був письменником «рідкісного
гумористичного покликання, митець широкого тематичного діапазону, багатогранного ідейного змісту, самобутньої творчої манери...».
Сам Вишня в одному з листів жартома признавався читачам, що
довгих творів не вміє писати, тому вирішив бути талантом на «коротких дистанціях», «спринтерJталантом». В історію і теорію малих
жанрів письменник вніс багато нового, сповнивши їх актуальним
на той час соціальним змістом, оригінальними комічними засобами відтворення життя.
Протягом усього свого творчого шляху Остап Вишня виступав
як талановитий і неповторний митець, слово якого глибоко проникало в пласти народного життя й успішно слугувало його безупинному поступові.

ІЛЬЯ ТИМКІВСЬКИЙ:
ПЕДАГОГ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ ХІХ СТОЛІТТЯ
КандюкЛебідь С.В.
викладач кафедри соціальних комунікацій
та інформаційних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,
к.тел.: 0963392329, interabteilung@ukr.net

Ілля Федорович Тимківський належить до плеяди вчених, педагогів і освітніх діячів першої половини XIX ст., які зробили вагомий внесок у розвиток освіти на Україні.
Його особиста освіта почалася у Золотоніському Благовіщенському жіночому монастирі, продовжилася у Переяславській семінарії
(з 1781 р.), у Київській академії (з 1785 р.), Московському університеті
(з 1789 р), де молодий юнак вивчав стародавню класичну літературу
236

та формування духовності: історія та сучасність

Секція 3

та юридичні науки. Під час навчання Ілля займався літературними
працями та перекладами, вміщуючи їх за підписом «ИJя Тмквск» на
сторінках тогочасних газет і журналів.
Після закінчення університетського курсу (1797 р.) І.Ф. Тимківського призначено в Петербурзький сенатський юнкерський
інститут викладачем російського правознавства. Його перша вагома
праця «Систематическое расположение законов российских»
вийшла друком у 1802 р. Це була перша спроба систематизації російських законів.
У січні 1803 р. І.Ф. Тимківський майже одночасно одержав пропозиції на посади професорів Дерптського й Харківського (він тоді
ще не відкрився) університетів. Прийнявши одну з цих пропозицій,
він незабаром прибув до Харкова, де брав активну участь у підготовці до відкриття університету, а головне — займався «візитацією»
(інспектуванням) училищ Харківського учбового округу.
З самого початку свого існування Харківський університет став
значним центром освіти й науки на території України. Зокрема,
університет здійснював керівництво середніми та нижчими школами в Харківському учбовому окрузі, якому підпорядковувалися
навчальні заклади дев’яти губерній (СлобідськоJУкраїнської, Чернігівської, Катеринославської, Полтавської, Миколаївської, Таврійської, Одеської, Курської, Воронезької) та двох областей (Землі Війська
Донського, а також Чорноморського).
Маючи чималий педагогічний досвід, відзначаючись сумлінним
ставленням до справи, він вникав у всі деталі навчального процесу,
складав списки книг для гімназичних бібліотек, подавав методичну
допомогу вчителям, висловлювався за поширення письменності
серед селян. Про результати своїх обстежень І. Тимківський складав докладні звіти, що містять багатий матеріал з історії навчальних
закладів Харківського округу на початку XIX ст.
Наукова та громадська діяльність І. Ф. Тимківського у справі
розвитку освіти була відмічена ступеню доктора utrisque juris (доктором права) Московського університету (1805 р), доктором філософії Харківського університету (1807 р.), а 1809 р. Геттінгенське
наукове товариство обрало його своїм членом за працю «Сравнение
юстиниановых законов с российскими».
1838 р. Ілля Тимківський остаточно вийшов у відставку, займаючись на своєму хуторі літературними працями. На прохання свого племінника, першого ректора Київського університету Михайла
Максимовича та видавця журналу «Москвитянин» Михайла Погодіна
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(він просив вченого написати спогади про засновника Московського університету І. Шувалова) написав мемуари, що становлять
значний інтерес не тільки для біографів. Там можна почерпнути
цікаві відомості про освіту, виховання та навчання на Україні наприкінці XVIII ст. — початку ХІХ століття.
Література
1. Записки Ильи Федоровича Тимковскаго. Сказание въ трехъ частяхъ.
Писано въ 1850 году // Русский архив. — М., 1874. — Т. 44. — С. 1377–1466.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
«ЖІНКАЗМІЯ»
Костенюк В.,
IV курс, група ЗУМ41,
спеціальність «Українська мова та література»;
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Коломієць О. В.,
кандидат філологічних наук, доцент

Образ відьми — один із найдавніших архетипів у людських
культурах і суспільствах. Він, як кожний архетип, визначається передусім своїм психологічним резонансом, адже утворюється він зі
стику жіночого й чоловічого. У сучасній культурології та літературознавстві, зокрема у феміністичній критиці, проблема демонізації
жінок (що їй великою мірою симетрична демонізація чоловіків)
є однією з найцентральніших. Як видно з силиJсиленної недавніх
досліджень і писань, перцепція відьми, пошуки її, тобто полювання на неї, її «відкриття», так би мовити, є архідраматичним прикладом того, як перцепція статі (gender) і політика статі (gender politics)
можуть легко перетворитися на соціопатологію, на планомірну
й нещадну війну патріархального суспільства проти жінки, тобто не
кожної жінки, а власне жіночого начала.
«ЖінкаJзмія» не для любителів гостросюжетності. Тут усе спокійно і послідовно. Основні перипетії відбуваються всередині героя.
В основі книги лежить внутрішній конфлікт та боротьба людини.
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Але не звичайної. А людиниJіндивіда, яка здатна гостріше та виразніше за інших відчувати і переживати певні події. Саме всередині цієї
особистості і відбувається головний, справжній, живий та жорстокий
конфлікт. «ЖінкаJзмія» — це історія гріхопадіння та гріхожиття, тобто життя у гріху. Але творці того гріха абсолютно не засуджуються, бо
він зображується як природньовластивий для кожної людини.
Повість «ЖінкаJзмія» — оповідь від першої особи про зустріч зі
змієюJжінкою, по суті, відьмою. Йдеться про такого оповідача, який
є неприхованим жінконенависником, принципово не зацікавлений жінками чоловік. Він оминає їх і навіть радіє, що вони оминають його так само.
Твір відзначає посилена інтертекстуальність. Наприклад,
оповідач бачить себе в ролі сучасного Сковороди, що тікає від деградації та спокус цього світу, ставлячи собі за мету: «Коли не можу
у цьому світі вчинити чогось доброго, то принаймні не чинитиму
в ньому зла». Його подорож у чисту, незіпсовану природу раз у раз
описується категоріями Коцюбинського: чи то «Intermezzo», чи то
«Тіней забутих предків». Споглядання природи першоїJліпшої миті
обертається на медитацію, як от у Свідзінського, — з обов’язковим
покликанням на нього, а потім також і на Плужника. Поява «істоти жіночої статі» (вона здебільшого бачиться саме в такій перифразі) зразу ж викликає якусь гоголівську ауру. А головне — сама розповідь подається як щось зовсім окреме від писань Валерія
Шевчука.Та на авторство Валерія Шевчука краще за його ім’я вказує така наочна тут багатослівність.
Валерій Шевчук продовжує розвивати гендерну проблему і знову зображує жінку, яка підкоряє собі чоловіків і робить їх своїми
жертвами, торкається філософських проблем сенсу існування та самотності, мрії та реальності, пошуку щастя, свободи. Яскраво змальована у творі проблема демонічного, яка уособлюється з Еросом, що
підпорядковує людину великій пристрасті, тому демонічне є не що
інше, як «прагнення кожної істоти до самоствердження, розмноження та увіковічення». В цьому розумінні жінкаJзмія є уособленням демонічних сил, вона спокушує головного персонажа повісті,
і той не може протистояти її нестримній пристрасті.
Отже, у повісті переважає гендерна проблематика, причому жінка
зображується як сильна стать, здатна підкоряти собі чоловіків, досягати бажаного. Також висвітлюються проблеми мрії та реальності, переваги демонічного над божественним, сили жіночої краси, що робить
жінку спокусницею, перед якою не зможе встояти жоден чоловік.
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РОЛЬ МОВИ У СУСПІЛЬСТВІ
Кукла П.С.,
студент I курсу, групи ЗПЗ 15/11,
спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин.
Науковий керівник: Дячинська М.В.,
старший викладач кафедри української мови,
літератури та східних мов.

У системі державних пріоритетів мовна політика посідає чільне
місце, оскільки її стратегічним завданням, поряд з гарантуванням
мовних прав людини, є утвердження суспільної злагоди і політичної
стабільності, забезпечення єдності держави і зміцнення української
державності [1]. Однією з рис, що характеризують культурну ситуацію розвинутого суспільства, є бурхливий розвиток масової комунікації та її засобів. Саме мова забезпечує досконалість інформативної та комунікативної функцій, засвідчує рівень духовної
культури суспільства.
На сьогодні доведено, що національна мова формується протягом тисячоліть багатьма поколіннями людей певної нації і постійно
розвивається, вона є універсальним і могутнім інструментом пізнання та самовираження, формує мозок людини і закладає її менталітет, а це сприяє взаємодії між психологічними, функціональними
і культурними факторами. Слід врахувати: структура будьJякої мови містить такі критерії, що ґрунтуються на використанні мови як
комунікативного засобу.
Українські та зарубіжні вчені мовознавці І.Д.Бех, В.Істархов,
М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. розглядали функції
мови. Наразі розглядаємо мовний компонент як породження двох
важливих факторів: внутрішнього (свідомість, розум, логіка, словниковий запас особистості тощо) та зовнішнього (вияви культурних
практик особистості та вплив культури середовища). Оволодіння
мовою — це проникнення в культуру нації, духовне засвоєння цінностей, набутих народом протягом історичного розвитку, напрацювання навичок спілкування. Будучи результатом інтелектуальної,
інтерпретаційної, духовної діяльності, мова є відтворенням реального життя та стану культури [1].
Нація ж, як зазначає В. Істархов, у свою чергу дає особистості
феноменальні духовні багатства, як сприяють її інтелектуальному
розвитку, надають можливості для розвитку і самореалізації [2]. Таким
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чином, ми розглянемо питання про особливості мовного компонента, про вплив мови на розвиток особистості в цілому, взаємозв’язок
між мовою, освітою і культурою.
У посібнику М.М.Заковича «Культурологія: українська та зарубіжна культура» подаються погляди різних науковців на роль освіти,
мови, мовлення в культурному генофонді нації. Наприклад, за вченням Майкла Поляні, освіта як підсистема індивідуальної культури
являє в ній культуру суспільства. Цей матеріал набирається особистісним знанням, але модельний фонд, який засвоюється, у цілому
належить суспільству. Отже, встановлюючи зв’язок між культурою,
освітою і суспільством, науковці обґрунтовують багатофункціональність культури та вибудовують певну ієрархію, а саме: адаптивний,
регулятивний, пізнавальний комплекси функцій, які об’єднані основним завданням виховання високоморальної, комунікативної,
інформаційно обізнаної, гуманної особистості.
Література
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ЛІТЕРАТУРНА ПОВІСТЬ «СТАРШИЙ БОЯРИН»
ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ
Кулієва І., 4 курс, група ЗУМ41,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Коломієць О.В.,
кандидат філологічних наук, доцент

«Старший боярин» — особливий твір зJпоміж усього, що написав
Тодось Осьмачка. Головна думка твору звучить досить оптимістично: почуття людини до людини — це єдине, що може дати щастя.
Але повість — це не розповідь про трьох закоханих, це новітня оповідь
про Україну і українців. Автор журиться, що немає колишньої
патріархальної України, яку він хотів би бачити такою, як змалював
у своїй повісті село, де порядкує отець Дмитро Діяковський: без
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жодної бідної хати, без хлопа і пана, у взаємній християнській любові, людяності, цікавості до науки і мистецтва, любові до своєї
землі і культури.
Ю. Шерех у статті «Над Україною дзвони гудуть» так писав про
повість «Старший боярин»: «За винятком, може, Шевченкових
віршів і Гоголевих українських повістей, наша література ще не знала
такої української книжки, як «Старший боярин» Осьмаччин. Якщо
можна перелити Україну в слово, — то це повість Теодося Осьмачки. Якщо може слово запах України пронести, — то пахтить ця
книжка всією запашністю України. Якщо можна в слові збудувати
батьківщинуJдержаву, — то це вона збудована, зримо і живовидячки». Гоголівський дух цієї повісті дійсно не може не впасти в око.
Образ головного весільного дружка символічно винесено в назву
твору. Адже в підтексті повісті лежить український весільний обряд.
Отже, повість «Старший боярин» — це гімн старій Україні, могутня симфонія, присвячена української землі. Це ностальгія за
тією Україною, якої не стало і яка не воскресне, бо невідхильна
у своїй жорстокості рука зіштовхнула її у вогняний кратер пекла.

МОВА ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРИ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Ляшенко В.В., старший викладач
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к. тел. (0512) 572155

Безпека життєдіяльності як наука розглядає проблеми охорони
здоров’я і безпеки людини у навколишньому середовищі, вивчає
небезпечні та шкідливі чинники, розробляє методи і способи захисту людини за допомогою знання небезпечних і шкідливих чинників
до допустимих значень, розробляє способи ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Тому культуру безпеки життєдіяльності можливо розглядати
з точки зору наявного ступеня розвитку здібностей людини у профілактиці небезпечних подій, ризиків небезпек у будьJяких умовах
проживання людини, а також на рівні соціуму в цілому.
На культуру безпеки життєдіяльності впливають різноманітні
чинники: держава; правові взаємовідносини (через наявність певних
нормативноJправових документів); рівень знань в різних галузях
діяльності (у тому числі у галузі безпеки життєдіяльності); система
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цінностей та норм у суспільстві; особисті якості людини тощо.
Культура безпеки життєдіяльності виконує важливі функції, а саме:
моральноJцінностну; регулюючу; нормативну.
Поняття культури безпеки життєдіяльності можливо визначити,
як стан самоорганізації людини та суспільства, що надає можливість
підтримувати відповідний рівень безпеки під час діяльності людини.
Подальший розвиток суспільства, розвиток економіки, науки
та техніки не може повністю застрахувати людину від небезпек, що
в свою чергу, сприяє розвитку комплексу системи безпеки життєдіяльності, а також і культури безпеки життєдіяльності.
Так питання мови, як невід’ємної складової особистих якостей
людини, виступає чинником культури безпеки життєдіяльності,
в тому числі чинником національної безпеки.
Однак, національна безпека — це захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави (національних інтересів), за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства та
держави.
До основних пріоритетів національної безпеки, національних
інтересів без сумнівів відносять необхідність забезпечення пріоритетності всебічного розвитку й підтримки української культури та
української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на
всій території України.
Українська мова як тип національного мислення, філософії та
культури — національне надбання українського суспільства, вона
повинна охоронятися та підтримуватися державою. Тому, мовна
політика як одна із складових частин державної, має бути спрямована на забезпечення оптимального функціонування української
мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого
розвитку та взаємодії.
Українська мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного
та економічного розвитку нашої країни, в тому числі чинником
національної безпеки. Мова є духовним скарбом нації, вона формує і визначає свідомість, творить людину, культуру, історію.
Питання мови в суспільстві стає все актуальнішим, тому набуває
необхідність вирішення питання скорішого впровадження, підтримки культури безпеки життєдіяльності та пріоритетів національних
інтересів.
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Вирішення цього питання повинно відбуватись цивілізованим
шляхом, всеохоплюючим, постійним, набуваючи вигляду безперервного процесу.
Впровадження культури безпеки життєдіяльності потребує ще
більш вищого опрацювання питань з безпеки, більшої мотивації до
реалізації на практиці всього комплексу безпеки, включаючи питання мови як чинника культури безпеки життєдіяльності.

ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНІ ІННОВАЦІЇ
У СФЕРІ КОСМОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ
Макалюк Л.І., 6 курс, група ЗУМ-61,
спеціальність «Українська мова та література»
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Цілина М.М.,
кандидат філологічних наук, доцент

Космонімічна лексика, як компонент мовної системи, підпорядковується її закономірностям, а за своїми специфічними ознаками має низку особливостей. Космоніми, безперечно, належать
до виразового фонду лексики, але семантичний та функціональний
аспекти космонімічного шару ономастичного простору практично
не вивчені (на відміну від антропонімічних та топонімічних одиниць). Особливості цього шару лексики розглядають у своїх працях
Ю.О. Карпенко, В.А. Ніконов, А.В.Суперанська тощо, і розкриваються вони в тексті, в мовленні. Переважна кількість праць, присвячених цій темі, зосереджена на аналізі російських іменувань реалій небесної сфери, але кожній мові і кожній добі властиві свої
особливі засоби вираження, відмінні від аналогічних засобів іншої
мови та іншої доби не тільки зовнішнім виглядомJформою, а й смисловим змістом та емоційним забарвленням.
Наукові погляди про назви зоряного неба та функціонування космонімів у ментальному лексиконі
Небо заповнене назвами не так щільно, як Земля, але досить
рясно. Як ці назви розуміються не за типам об’єктів, що іменують,
а когнітивно — як шикуються у ментальному лексиконі людини,
що існує у мові мозку у вигляді концептів — ці питання розглянуті
у цій науковій розвідці.
Розділяється фрейм на чотири кола, але не дуже чітко, на відміну від інших фреймів, адже тут усі об’єкти — на небі, далеко, а що
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там ближче, що дальше (реальна різниця тут колосальна) — то істотно для астрономів, для майбутніх космонавтів, але не для загального
сприйняття. Найбільше підстав для включення в перше коло мають
Місяць і Сонце. Носії тих давніх релігійних вірувань, де шанувалися солярні міфи і де поклонялися Сонцю, безперечно, мали його
в першому індивідуальному колі. Однак у цьому випадку поклонялися не Сонцю — небесному тілу, а СонцюJбогу, в онімічній термінології — не космоніму, а теоніму, позначаючи його відповідним
іменем: Ра у єгиптян, Дажбог у слов’ян тощо.
У давнину, коли космоніми сприймалися як значно ближчі до
теонімів, ніж тепер, до першого кола мали входити і назви деяких
сузір’їв, особливо тих, що дозволяли людям орієнтуватися в часі
і просторі. Передусім це Чумацький Віз (англ. the Plough, the Great
Bear), Мала Ведмедиця з Полярною зіркою, завжди спрямованою
на північ (англ. the Little Bear, Pole Star), а також група зірок Плеяди, нар. Стожари або Волосожар (англ. the Pleiades) у сузір’ї Телець.
Ще в ХІХ ст. мисливець, рибалка, чабан за розташуванням названих зоряних тіл могли вночі визначити час з точністю до чверті години. Ще претендентами на перше коло є Чумацький шлях (англ.
the Milky Way), небесна проекція нашої Галактики, та Зірниця (пол.
Jutrzenka) й Вечірниця чи Вечірня зоря (пол. Wiezornica), тобто планета Венера (англ. Venus), яку можна бачити тільки вранці та ввечері. Ці два прояви одної планети раніше вважали різними зорями
і пов’язували з ними чимало повір’їв та звичаїв. Багато тих, хто захоплюється астрологією, включає до першого кола також і знак Зодіака,
причому тільки свій і своєї родини: я — Рак, я — Овен. Знаки Зодіака — це сузір’я, але прихильник астрологічних прогнозів може
цього й не знати.
До другого кола космонімічного фрейму увіходять назви решти
сузір’їв (тільки ті, що людина бачить і знає), а також назви планет.
Решта космонімів — то вже третє коло, якщо не четверте. Перше
й друге кола індивідуальних космонімічних фреймів у різних людей
близькі між собою. Основна різниця — у їх розмежуванні: що з космічних назв належить до першого і що — до другого кола. Тут у різних
ментальних лексиконах багато розбіжностей, але сума першого й другого кіл дає у різних носіїв мови (і в різні часи) приблизно однакову небесну картину. Те ж можемо сказати про третє й четверте кола.
Третє коло складають усі космоніми, які знає людина і які не
входять до першого й другого кіл. Тут різниця вже велика й залежить
від професії та зацікавлень людини. Люди знають назви окремих
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нових сузір’їв, що видимі переважно на південній півкулі зоряного
неба (найвідоміше — Південний Хрест), деякі назви зірок (передусім Сіріус, Вега, ще кілька, а всього словесно пойменованих зірок
існує близько 300, дехто знає й щось з номінацій астероїдів, які становлять для всіх, мабуть, людей, навіть для астрономів, найбільший
складник четвертого, незнаного кола, до якого слід долучити
й більшість назв супутників планет.

ОБРАЗ ГУЦУЛА У ТВОРЧІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА ТА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Микитин І. Я., к. філ. н., ІваноФранківська філія

Гуцульщина — унікальний край, де час завмирав, спостерігаючи
за вічним кругообігом життя природи, первозданної Богом та недоторканної людською цивілізацією, де людина утворювала своєрідний синтез з буттям космічним, де теперішнє зливалося з минулим
та поєднувало майбутнє, де містичність переходила в реальність.
Гуцульщина дивувала багатьма своїми загадками. Та чи не найхимернішим незвіданим феноменом був духовний всесвіт мешканця
Карпатських гір — гуцула, який захоплював щирістю вдачі, гостинністю та загадковістю походження. Станіслав Вінценз та Юрій
Федькович — яскраві представники польської та української літератур, творчість яких пов’язана з дивовижним гуцульським краєм.
Гори були світом дитячих споминів польського художника слова та
життям українського митця. Письменники у текстовій площині
створили власну візію карпатського універсуму, намагалися передати неповторність звичаїв і традицій, відгадати загадку життя горян.
Герой першої частини тетралогії «На високій полонині. Правда
старовіку» Станіслава Вінценза та прози Юрія Федьковича — людина, що виросла серед краєвидів карпатських гір, буяння природи,
живучи у згоді із карпатськими неписаними законами. В дикому
просторі, далеко від міської суєти, горянин вчився розуміти голос
свого серця. Стан цілковитої ізольованості від зовнішнього світу
людей виховав нестримний гордий дух мешканця гір. У гуцульському просторі самотність поставала таємничою дійсністю, незвичною, адже втілювала особливий стан психологічного усамітнення,
рефлексії та віднаходження істини.
Саме єднання з природою, спілкування наодинці з собою і навколишньою красою сформувало героїв твору Станіслава Вінценза.
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Природа керувала побутом гуцулів, підпорядковуючи собі час та
працю людей, їхні вчинки та почуття. Звичне для мешканців Карпат життя змалювувалось польським автором в особливому ракурсі.
Містика та реальність, тісно переплітаючись, утворювали химерне
мереживо своєрідних вірувань, традицій та обрядів. В характері гуцула простежувався своєрідний дуалізм, втілений у постійному
протистоянні і водночас гармонії божественного та демонічного,
християнського й поганського. Віра у магію слова, чарівників,
мольфарів, демонів, силу ватри постійно присутня у карпатській
повсякденності. Бог — творець всього світу виступає в образі сонця, якому моляться завжди на самоті. Горяни шанують дерево, від
нього походить гуцульський рід Кедринця Фоки Шумея, поклоняється природі сонця та вітру родина Василюків. Горяни завдячують своїм походженням природі, саме тому вдача «дітей гір» така
ж непередбачувана, як і гірське середовище.
Герої Юрія Федьковича також відчувають існування поряд з ними ірраціонального, незрозумілого містичного начала, проте в прозі
українського письменника ми не знайдемо мольфара чи чарівника
в дії. Містика проступає у житті гуцулів епізодично. Український
митець в тексті «ЛюбиJзгуби» описує хвилювання матері за дитину
через сон, що має недобре тлумачення. Своєрідно український автор інтерпретує гуцульське повір’я про вдовуJчародійку у творі
«Стрілець», вказуючи на те, що кохання, здобуте чарами, не принесе
щастя. На відміну від Вінцензового розуміння сакральноJдемонічного зв’язку людини й природи, Федькович пояснює божественну
близькість гуцулів зі своєю гірською землею через почуття любові
до рідного краю. Гуцули захоплюються краєвидами карпатських
гір, їхньою неперебутністю, адже настільки пов’язані з рідною землею, що виступають її невіддільною частиною.
Станіслав Вінценз та Юрій Федькович одностайні в одному.
У їхніх текстах карпатці — вільні люди, що діють за голосом свого
серця й уособлюють первозданність єднання з природою та життя
за совістю у площині метафізичного пограниччя минулого і майбутнього, свідомого й несвідомого, божественного і демонічного,
відображаючи справжню сутність гуцульського універсуму — дивовижної землі «втраченого раю».
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ЕВОЛЮЦІЯ МІФОЛОГІЧНОЇ
ПОЕЗІЇ ВІКТОРА КОРДУНА
Озаренко В., 4 курс, група ЗУМ41,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Коломієць О.В., к.філ.н, доцент

Одним з найяскравіших представників «Київської школи поезії»
можна сміливо назвати Віктора Кордуна. Його поезія обстоює природність буття, органічність світовідчування і співжиття у світі. У своїй
поезії він трансформує давні міфологічні образи для осмислення
філософської проблеми існування людини, котра для нього є основною. Міфологія Віктора Кордуна зосереджується не тільки на добі
Київської Русі та другій половині ХХст., торкається скіфського та
козацького періодів, вона досягає до новозавітного біблійного часу.
У своїй поезії автор будує власну історію. За допомогою певних
історичних нашарувань він руйнує часову межу, тим самим демонструючи актуальність самого міфу у різних часових періодах.
В. Моренець говорить, що лірика Кордуна найвиразніше
представляє «онтологічне» крило міфологізму української поезії
1960–80Jх рр. Осягнення буття в його творах відбувається за допомогою язичницької та християнської міфологій. Якщо відстежити
збірки автора, то можна помітити перехід від язичницьких вірувань
до християнських, однак це не означає що він остаточно пориває
з першими.
У першій збірці «Земля натхненна» цілковито домінує язичницький світогляд, а біблійна стилістика лишень згадується у кількох
текстах. Друга збірка «Славія» теж є цілковито язичницькою, але
в ній в одному з віршів уже з’являється «янгол». У третій збірці поруч із язичницьким природним храмом з’являється «рукотворний»
християнський, і ліричний суб’єкт прокладає свій шлях так, аби переходити «із одного золотоверхого / в інший». Наступна збірка «Зимовий стук дятла» демонструє цілковите домінування християнського світогляду.
Отож, поетичний світ Віктора Кордуна поєднує як язичницький, так і християнський світогляди, й зростання вагомості останнього не означає відмирання першого. А в низці текстів ці світогляди
співіснують. Це справді світ «багатобожжя», де поруч з язичницькими
ідолами співіснують постаті з Нового Завіту; успішно поєднуються
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образи та уявлення, по суті своїй взаємовиключні. Для Віктора Кордуна обидва світогляди є історією власного народу та особистісного
духовного зростання.
Поет, як активний учасник Київської школи, відроджував міфологічну свідомість, що, по суті, було протистоянням з радянських
режимом. Водночас визначну роль відігравало власне прагнення
осмислити світ, котре здійснювалося саме через поезію.
Загалом розвиток сакральної поезії Віктора Кордуна відображає,
з одного боку, історичний рух свідомості від язичництва до християнства, з другого — живучість язичницького світогляду, котрий або
існує (як певні уявлення) у своєму «чистому» вигляді або входить
у християнство й служить засобом нового міфологізування.
Глибину, багатство й сенс життя поет вбачає не у власному сьогоденні, а у міфологізованій історії, продовженням якої стає авторський час.
Загалом, еволюція Віктора Кордуна напрочуд цікава — від подібних нестямно апокаліптичних візій до релігійної лірики. Хоча воно
лише на перший погляд парадоксально, а насправді: якщо нікуди
йти, якщо ні півночі, ні півдня, ні заходу, ні сходу, якщо немає виходу, то вихід є один — до Бога.

ЛЕКСИЧНА ОПОЗИЦІЯ «ВОГОНЬ» — «ВОДА»
Стрига Б.С., 6 курс, група ЗУМ 61,
спеціальність «Українська мова та література»
к.тел.: (063)4786879,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Коломієць О.В., к.філ.н, доцент

Проблема творчих взаємин міфу, фольклору та художньої літератури набуває в останні роки нового наукового втілення. З’являються
дослідження, у яких вчені намагаються дати оцінку культурних етапів
міфу, фольклору, художньої літератури не в їх історичній послідовності, а в органічній генетичній єдності. Предметом нашого дослідження
є лексична опозиція «вогоньJвода» у культурологічному та лінгвістичному аспектах, а об’єктом — особливості функціонування лексем «вогонь» і «вода» у творах художньої літератури ІІ половини ХХ століття.
Новизна дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена одна з перших спроб аналізу функціонування лексичної опозиції «вогонь — вода» у текстах різних жанрів ІІ половини ХХ століття.
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Нами буде визначено семантичну характеристику лексичних
одиниць «вогонь» та «вода» в українській мові, прослідковано сферу функціонування слів у взаємодії, їх статус у відображенні світогляду українців на рівні культурології та художньої літератури.
Результати дослідження можуть бути цікавими як філологам,
так і культурологам, вчителіJсловесники середньої школи можуть
скористатися мовним матеріалом, представленим у роботі, з метою
його застосування як на уроках мови, так і літератури для глибшого розуміння учнями мовних явищ.
Метою дослідження є спроба здійснити лінгвоJкультурологічний
аналіз опозиції «вогоньJвода» виявити особливості її функціонування в українському мовному обширі.
Завдання нашої наукової розвідки — проаналізувати лексичну
опозицію «вогоньJвода» на різних рівнях, виявити у її складі
найбільш типові лексикоJсемантичні перенесення, зміни, з’ясувати її функціональні типові можливості у художніх (поетичних і прозових) текстах, виявити частотність вживання лексем асоціативного поля опозиції «вогоньJвода».
Джерельною базою дослідження є антології українського міфу,
української народної творчості, української поезії ІІ половини
ХХ століття, хрестоматійні тексти української літератури, оскільки
в антологіях найбільш повно представлено тексти для аналізу та подано широкий спектр персоналій, твори яких більшою мірою
раніше не друкувалися і не могли бути досліджені у лінгвоJкультурологічному плані. Для аналізу взято також окремі твори українських письменників.
Вогонь як символ був надзвичайно поширеним у світовій та українській міфології. З природним явищем горіння пов’язана велика
кількість ритуалів, обрядів не тільки у слов’ян, але й у інших народів. Предметом поклоніння були боги, які уособлювали в собі риси
вогняної стихії (зокрема, Сварожич — у слов’ян). Вогонь, як і вода,
багаття, є дійовими особами багатьох свят — яскравим прикладом
цього є свято Івана Купала.
Аналізуючи основні словники української мови, ми визначили, що лексична опозиція «вогоньJвода» найповніше серед інших
словників виявляє себе у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови.
Щодо функціонування у художніх текстах ІІ половини ХХ століття, то спостерігаємо активне вживання лексеми «вогонь» у чотирьох значеннях. Незначна кількість прикладів подає аналізовану
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лексему у прямому значенні для називання побутових речей, на відміну від лексеми «вода», яка в більшості випадків вживається у прямому значенні. Але рамки художнього тексту значно розширюють
словникове тлумачення і внаслідок метафоризації, метонімізації,
порівняння, епітетизації семантика слова набуває широти, глибини.
На досліджуваному мовному матеріалі ми знайшли чимало ілюстрацій розкриття внутрішнього змісту лексем «вогонь» та «вода»,
а також їх характер взаємодії в художніх текстах через тропи.
У художніх текстах прослідковується вживання смислових пар
«вогонь — слово», «вогонь — камінь», що мають міфологічну основу,
також спостерігаємо вживання лексеми «вогонь» у текстах з біблійними мотивами. Лексема «вода», яка виступає у текстах з філософським звучанням, простежується у смислових парах «вода —
час», «вода — життя», «вода — здоров’я» тощо.

МАСКУЛІННИЙ ДИСКУРС ПОЕЗІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Черкас О.О., VI курс, ЗУМ61,
спеціальність «Українська мова та література»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Коломієць О.В., к.філ.н, доцент

Поетична картина світу Тараса Шевченка потребує постійного
оновлення методологій і підходів до інтерпретації феномену митця.
Таким новаторським підходом є гендерний. Маскулінність — базова категорія гендерології, комплекс характеристик поведінки, можливостей і сподівань, що детермінують соціальну практику, об’єднану за ознаками чоловічої статті. Основуючись на висновках
І.Кона, І. Ільїна, С. Ушакіна, пропонуємо власне визначення маскулінності як літературознавчої категорії — це система психологічних, поведінкових, ментальних характеристик, які формуються
в контексті національних традицій, суспільного середовища та визначають психотип українського чоловічого характеру, що має символічне значення та репрезентується в літературних текстах.
Категорія маскулінності представлена в поезії Т. Шевченка
у низці чоловічих образів, які укладаються в систему маскулінних
національних типів. Нами було виявлено такі типажі, об’єднані
в тріади на основі спільних семантичних ознак: козак — гетьман —
батько; поет — кобзар — пророк; пан — спокусник — ґвалтівник.
Ідеал гегемонної маскулінності, ідея національного самовизначення
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українців реалізовані в образах козаків та гетьманів. Маскулінність
їхньої поведінки корелює з такими рисами характеру, як: звитяга,
сміливість, відчайдушність, ненависть до ворогів, часом жорстокість
(«Неначе птахи в чорнім гаї, козацтво сміливо літає…»), боротьба за
владу, свободу, непорушність ідеалів, відданість Батьківщині, готовність до самопожертви в ім’я народу («О милий Боже України! /
Не дай пропасти на чужині, / В неволі вольним козакам!»); щедрість,
безкорисливість, міцна дружба, прагнення до волі: «Хто з шашликом, а хто і так, / Зате він вольний, як козак», згуртованість у боротьбі
з ворогом: «За що ж боролись ми з ляхами? / За що ж ми різались
з ордами?». Козацький колектив відзначався сильними братерськими
зв’язками, готовністю до самопожертви заради іншого. Міцність
таких зв’язків була сильнішою за шлюбні, це свідчить про гомосоціальність як маскулінну рису. Поведінкову модель образу козаків
у поезії Т. Шевченка зумовлює їхній психокомплекс — це поєднання
розважливості, відповідальності, самопожертви з власне індивідуальними якостями: мужністю, безстрашністю, доблестю. Образ
батька в поезії Шевченка — амбівалентний: він оберігає родину, захищає її, виявляє найкращі батьківські риси (поеми «Сліпий», «Титарівна»), а з іншого боку, може виступати її руйнівником (поеми
«Катерина», «Сотник», «Петрусь», «Слепая», «Відьма», «Княжна»).
Часто повторюваним у творчості Т.Шевченка є мотив інцесту як
засіб руйнації родинних стосунків («Слепая», «Сотник», «Відьма»,
«Княжна»). Виявляючи позитивні риси образу батька, Шевченко
робить його суголосним образам гетьманів, які опікувалися своїми
підлеглими, ставилися до них, як до власних синів. Цей тип гегемонної маскулінності наділений владою за силою, впливовістю, агресивністю. Маскулінні образиJтипи в тріаді поетJкобзар — пророк
об’єднують такі маскулінні риси: рішучість, сила волі, щирість,
мужність, відкритість, сила духу. Чоловіче насильство — це прояв
маскулінних рис, яке жорстоко засуджувалось поетом. Такі риси характеру, як сила, приниження інших, жорстокість, зрада, прагнення домінування, застосування сили перед слабкими людьми, характеризує ці образи як маскулінні. Художній світ Шевченкових поезій
відображає процес інфантилізації нації (оприявнений в образах
калік, сліпих, сиріт), а колоніальне становище України, гніт Московщини спроектовані як криза маскулінності й процес фемінізації
(наскрізні образи жінокJпокриток). В епіцентрі художньої картини
світу Кобзаря є родина, розподіл гендерних ролей, у якій проектується на суспільноJнаціональні реалії й зумовлюється колоніальним
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становищем України часів Т.Шевченка. Поет прагнув до втілення
моделі ідеальної патріархальної родини як у власному житті, так
і в художній творчості, проте в поетичному світі домінантними виявляються деструктивні родинні стосунки як відображення (в загальному масштабі) національної поразки, що виявляється через «населеність» текстів байстрюками й покритками.

СЛОВОТВІРНА ТА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА
ТОПОНІМІЇ МІСТА КИЄВА
Черненко Т., 6 курс, група ЗУМ-61,
спеціальність «Українська мова та література»
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Цілина М.М., к.філ.н, доцент

Топоніми — це факти мови, які закріплені територіально і є джерелом вивчення мови народу. Вони зберігають невживані у живому
мовленні слова, форми і навіть звуки, вивчення яких дає можливість зрозуміти розвиток мови.
Екстралінгвістичні висновки, звичні для ономастичних досліджень, дозволяють уточнити відомості щодо історії території міста
Києва, характеру міграційних процесів тощо. Для розв’язання цих
проблем доцільним видається шлях суцільного етимологічного
дослідження топонімів, що в майбутньому дозволить зосередити
увагу на чітких стратиграфічних характеристиках як у межах сучасного міста, так і в його певних ретроспективних кордонах.
Монографічне вивчення кожного топоніма міста Києва дає змогу, зосередивши увагу на одній назві, максимально вичерпати матеріал для найімовірнішого висновку, побудувати своєрідну хронологічну субординацію, оскільки відомо, що документальна фіксація
назви (топоніма), як правило, не збігається з її виникненням: найчастіше, назви набагато давніші за своїм походженням, ніж перша
згадка про них у писемних джерелах.
Головна функція топонімів міста полягає у виявленні серед об’єктів мови одиниці одного класу без вказівки на їх ознаки. Отже,
номінативна функція топонімів переважає над комунікативною.
Особливостями топонімії міста є те, що ця підгрупа лексики має
свої граматичні особливості. А семантичні аспекти топонімів меншою мірою залежать від свідомості носіїв мови. Певні особливості
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вираження парадигматичних зв’язків у топонімії роблять власні
назви досить незалежними мовними одиницями.
Всі назви топооб’єктів столиці України відображають мовну
безперервність від найдавніших часів до наших днів.
Досліджуючи мовну ситуацію міста Києва та його околиць періоду давньоруської державності, можна зробити висновок, що безперервність мовної традиції населення Києва могла бути значнішою, ніж власне етнічна чистота. При цьому Київщина мала дещо
більшу мовну чистоту порівняно з Києвом, на той час уже великим
містом, населення якого етнічно було доволі строкатим. Проте детальне вивчення топонімії міста Києва показує, що вона сягає багато
глибших хронологічних шарів, ніж існування історично засвідченого Києва давньоруського періоду, і дозволяє спостерігати чітко
виражену мовноJетнічну спадковість. Це свідчить про однорідність
і певну «чистоту» мови населення того часу, коли місто Київ виникло й розбудовувалося.
У топонімії столиці України зберігаються окремі риси мовної
традиції київського люду. А мовна спадковість і чіткість мовної
ієрархії свідчать про закономірний поступовий розвиток генетично
єдиної мови цього краю.
Кожна назва на мапі Києва має свою, притаманну їй форму або
модель, побудовану за допомогою граматичних засобів і закономірностей. Якщо в тюркській чи німецькій топонімії перевага належить
основоскладанню, де кінцевим елементом виступає географічний
термін (наприклад, Аюдаг, Ганновер, Онега — гора, річка), то словотворення українських (київських), як і інших слов’янських топонімів,
відбувається, головним чином, шляхом афіксації, яка впливає на
зміну твірної основи топоніма. За відношенням до кореня слова
афіксами частіше бувають суфікс і префікс і закінчення.
Отже, у топонімії міста Києва велике значення має формант (топоформант) — словотворчий елемент (префікс, суфікс, граматичний показник числа і роду), який у мові самостійно не вживається
і є лише додатком до основи для утворення географічної назви,
наприклад, ПоJділ, ПоQчайQнJа, СвятQошJин тощо.
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СЕКЦІЯ ІV
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

АНАЛІЗ ЗАПОЗИЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Каліновська Г.Ю.
III курс, група ПР31, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел. (093) 3510189
Науковий керівник: Тітова В.Є., доцент

Іншомовні запозичення є одним з важливих видів збагачення
словникового складу англійської мови. Цю думку можна підтвердити поглядом відомого російського лінгвіста А. Потебні, який вважав,
що неправильно запитувати про те, звідки запозичене слово, а потрібно запитувати про те, що додалося, що було створено в результаті діяльності, яка розвивалась завдяки певному поштовху при запозиченні слова від іншого народу.
Запозичення (borrowings) — елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї
мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес
переходу мовних елементів однієї мови до іншої.
ПоJперше, слід звернути увагу на те, що високй відсоток запозичених слів в англійській мові (75%) прийшли в результаті численних
історичних подій та міжнародних зв’язків. Підраховано, що число
споконвічних слів в англійському словнику складає всього близько
30%. Той чи інший вплив однієї мови на іншу завжди пояснюється
історичними причинами: війни, завоювання, подорожі, торгівля
тощо призводять до більшJменш тісної взаємодії різних мов.
За своїми джерелами запозичені слова можна розглядати у складі
таких груп: запозичення з латинської, грецької, французької, та інших мов.
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Кількість слів, особливо латинського та грецького походження, що були запозичені в європейській мові протягом епохи Відродження — величезна. Основну масу цих слів становить наукова та
суспільноJполітична лексика.
Етимологічна структура словника англ. мови: місцевий (свій)
елемент: індоєвропейський елемент, німецький елемент, англійський елемент; запозичений елемент: кельтський (V–VI в. н.е.), латинська, I група — Iв до н.е., II група — VII в н.е., III група — епоха Відродження, скандинавський (VIII–XI в н.е.), французький,
норманські запозичення (XI–XIII в н.е.), паризькі запозичення
(Відродження), грецький (Відродження), італійський (Відродження і пізнє Відродження), іспанська (Відродження і пізнє Відродження),німецький, індійський, російська і деякі інші групи.
Під індоєвропейським елементом розуміються слова, загальні для
всіх або для більшої кількості мов індоєвропейської групи. Англійські
слова цієї групи означають елементарні поняття, без яких неможливо
людське спілкування. Їх можна об’єднати в такі групи: 1) сімейниі
відносини: father, mother, brother, son, daughter; 2) частини тіла: foot,
nose, lip, heart; 3) тварини: cow, swine, goose; 4) рослини: tree, birch, corn.
Німецький елемент представляє слова, загальні для всіх або більшості мов германського походження. Деякі основні групи германських слів схожі з групами індоєвропейського елемента:1) частини тіла:
head, hand, arm, finger, bone; 2) тварини: bear, fox, calf; 3) рослини:
oak, fir, grass; 4) природні явища: rain, frost; 5) пори року: winter, spring,
summer.
Можно зробити висновок, що роль запозичень (borrowings) в різних мовах неоднакова і залежить від конкретноJісторичних умов
розвитку кожної мови. Англійська мова більше ніж якийJнебудь
інший мова мала можливість запозичувати іноземні слова в умовах
прямого безпосереднього контакту.

ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА
Ковальова В.М., ІІ курс, група ПР21,
спеціальність «Переклад», Університет «Україна»,
к.тел. (093) 2393115
Науковий керівник: Люшневська Т.Г., доцент

Гете казав «Переклад — один з найбільш важливих і найбільш
суттєвих засобів спілкування між людьми».
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Переклад — це явище, без якого неможливо уявити наш сучасний світ. Міжнародні політичні та економічні зв’язки, культура, наука — усе це, ми пізнаємо завдяки перекладу.
Метою є дослідження лексичних трансформацій, що застосовуються при перекладі з німецької на українську мови.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що ця тематика є цікавою для вивчення, багатогранною, важливою в перекладацькій діяльності.
Для початку, наведемо пояснення такого терміну як лексичні
трансформації — це різного роду зміни лексичних елементів мови
оригіналу (МО) під час перекладу, з метою адекватної передачі їх
семантичних, стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу (МП) та мовленнєвих традицій культури мови перекладу.
Конкретизація значення — це лексична трансформація,
внаслідок якої слова або термін ширшої семантики в оригіналі
замінюється словом вужчої семантики, що зумовлено розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників
лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення. Наприклад:
«Wie machst du es, Kind?» — «Як ти компонуєш свою музику, хлопчику?»
«Wie wird es anfangen?» — «Як почнеться концерт?»
Генералізацією називають протилежним до конкретизації явищем, — заміну одиниці вихідної мови, яка має вужче значення,
одиницею мови, з більш широким значенням.
«Es ist ein richtiges Kinderstück!» — «Це справді дитяча музика!»
Лексична трансформація смислового розвитку полягає в тому,
що при перекладі використовується слово, значення якого є логічним розвитком значення слова, що перекладається. Найбільш часто при цьому значення співвіднесених слів в оригіналі та перекладі
виявляються зв’язаними причинноJнаслідковими відносинами.
«Es wird still, und dann beginnen die Leute zu klatschen, weil irgendwo
ein Herdenführerin die Hände geschlagen hat» — «Западає тиша, а потім
люди починають плескати, бо десь збоку якийсь ватажок людської
отари перший плеснув у долоні».
Використання перекладацьких трансформацій, в першу чергу,
диктується передачею початкового змісту, виразом думки оригіналу.
Саме тому, лексичні трансформації є досить вживаним явищем у різноманітних тематиках, тому необхідно слідувати простим правилам.
Перекладачу слід зважати на лексикоJграматичні трансформації,
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тобто на структурні та лексикоJсемантичні розходження між німецькою та українською мовами, які вимагають під час перекладу
перебудови синтаксичної структури речення або лексичних змін.
Як правило різні трансформації здійснюються одночасно, тобто поєднуються одна з одною — перестановка супроводжується заміною,
граматичне перетворення — лексичним і т.д. На плечах перекладача лежить нелегке завдання: відтворити текст мови оригіналу, мовою перекладу так, щоб не втратити те що хотів сказати сам автор.
Уміння легко і вільно користуватися перекладацькими трансформаціями — застава адекватного перекладу.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОВНИХ РЕАЛІЙ
ТА СПОСОБІВ ПЕРЕДАЧІ
ЇХ НАЦІОНАЛЬНОГО КОЛОРИТУ
Коломієць П.В.
V курс, група МФП14, спеціальність «Переклад»,
Полтавський інститут економіки і права, к.тел. (097)6392122
Науковий керівник: Демченко Н.О., к.пед.н., доцент

Проблема реалій, у контексті загальної проблематики національноJкультурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності загалом, в перекладознавстві набуває особливого теоретичного і практичного інтересу. Про це ще у 1989 році зазначала Р.П. Зорівчак,
у другому розділі «Реалія як компонент соціальноJісторичного
і національноJкультурного контексту» своєї монографії «Реалія і переклад (На матеріалі англомовних перекладів української прози)»,
оскільки, на погляд дослідниці, вони щільно пов’язані з виразом
національної форми у перекладі.
За твердженням вченої, реалії, цілком слушно вважаються чи
не найнебезпечнішими з «підводних каменів», які доводиться долати
перекладачам, покликаним якомога правдивіше, точніше, вірніше
передати авторський почерк засобами іншої мови. Для цього необхідно, щоб перекладач володів не тільки певним знанням та хистом,
а й певною перекладацькою сміливістю. Ці, так би мовити, неперекладні одиниці — найцікавіші: невід’ємні від місця та епохи, вони
дають найбільше для пізнання способу мислення, побуту й історії
носіїв мовиJджерела, найщільніше зв’язані з підтекстом твору.
На думку Р.П. Зорівчак, основні труднощі при їх перекладі —
це, поJперше, відсутність у мовіJпереймачі відповідника — повного
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чи часткового — у зв’язку з відсутністю в носіїв цієї мови позначуваного реалією референта; і, поJдруге, необхідність, водночас із денотативним значенням реалії, передавати колорит і конотації її
національного та історичного забарвлення.
Як вважає науковець, справа ускладнюється і потребою враховувати цілу низку умов, що надають певним явищам життя різне
словесне відображення. Тому, запевняє Р.П. Зорівчак, не можна не
погодитися з думкою О. Швейцера: «У процесі перекладу відбувається не тільки зіставлення різних мовних систем, а й зіткнення
різних культур і навіть цивілізацій. Цей аспект перекладу виступає
зокрема рельєфно при перекладі реалій».
Результати аналітичного огляду сучасних наукових досліджень
вітчизняних фахівців у галузі перекладознавства, проведених автором цих тез доповіді, свідчать про те, що проблеми перекладу мовних
реалій та способів передачі їх національного колориту, що були об’єктом наукової розвідки Р.П. Зорівчак, зробленої більш ніж 25 років
тому, актуальними залишаються і наразі.
Не стоїть осторонь і проблематика передачі реалій при перекладі
оповідань Артура Конан Дойла. Знову ж таки звернемося до наукового пошуку корифея вітчизняної теорії перекладознавства Р.П. Зорівчак, яка досліджуючи історію англомовних перекладів української прози у своїй монографічній роботі «Реалія і переклад (На
матеріалі англомовних перекладів української прози)» обґрунтовано довела, що всебічні літературні контакти, зокрема розширення
перекладацької діяльності, сприяють зближенню української і англомовних літератур, досягненню певних точок зіткнення між ними, у тому числі і в плані стилістики художніх творів.
По суті, запевняє авторка монографії, обидві ці літератури у своєму розвитку пройшли більше диференційних, ніж подібних стадій,
тому діапазон співзвучностей у них не широкий. Українська та англомовні літератури як духовні витвори народів, чиї історичні долі
дуже відрізняються одна від одної, до того ж, створювані мовами,
що належать до різноструктурних, генетично неблизькоспоріднених,
з різними принципами образотворення, — дуже відмінні між собою.
Тому, на нашу думку, одним із актуальних завдань сьогодення, що
стоять перед вітчизняними перекладознавцями, є досконале опрацювання і узагальнення конкретного досвіду перекладачів з англійської
мови на українську та розроблення окремої методики перекладу
для цієї пари мов, яка повинна бути обов’язково застосована і під
час передачі реалій при перекладі оповідань Артура Конан Дойла.
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ІНОЗЕМНІ МОВИ В НАШОМУ ЖИТТІ
Малигіна О.Ю., І курс, група ПР11,
спеціальність «Переклад», Університет «Україна»,
к.тел. (099)5233090
Науковий керівник: Григоренко Н.В., старший викладач

Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Це тривалий і складний процес, що вимагає багато часу і зусиль. У наші дні особливо
важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що
це потрібно їм для роботи, інші подорожують за кордоном, для
третіх — хобі.
Усі, хто знає іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших
країн, читати зарубіжних письменників в оригіналі, що розширює
кругозір. Не дивно, що багато мислячих і високоосвічених людей —
поліглоти. Я вивчаю англійську мову. У наші дні англійська стала
найважливішою мовою світу в політиці, науці, торгівлі і культурних
відносинах. Це рідна мова для більш ніж 300 млн людей. Люди, для
яких англійська — рідна, живуть у Великобританії, США, Австралії
і Новій Зеландії. Англійська мова — одна з офіційних в Ірландії,
Канаді, ПАР. Англійська є офіційною мовою ООН та інших політичних організацій. Половина світової наукової літератури написана
англійською. Це мова комп’ютерних технологій. Знати її сьогодні
необхідно абсолютно кожній освіченій людині, кожному гарному
фахівцю. Англійська — чудова мова.
Зараз попит на послуги перекладачів досить великий, а володіння іноземною мовою — запорука стрімкого кар’єрного зростання
і високої зарплати. На даний момент приблизно 70% вакансій на
ринку праці вимагають від претендента знання іноземної мови хоча б зі словником. Чого вже говорити про перекладачів! Закінчив
вуз лінгвістJперекладач повинен досконало володіти двома іноземними мовами (це мінімум). Існує дуже багато програмJперекладачів. Звісно, це зовсім не вимагає витрат на ці послуги. Але ніякий
найновіший, надсучасний та багатофункціонуючий механічний
перекладач не замінить живого спеціаліста.
У 2001 було опитано 500 респондентів з числа школярів, абітурієнтів та студентів, де 88% опитаних студентів вважають англійську
мову необхідним для роботи і для досягнення високого соціального
становища в суспільстві. З’являється нова тенденція: «знання англійської мови — це ще не професія», як вважає 66% респондентів.
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Але 84% школярів, абітурієнтів та студентів переконані, що англійська мова необхідна для здійснення міжнародних контактів. Більшість опитаних виділяють дві основні позиції:
1) Англійська мова необхідна для кооперації з іноземними підприємствами, володіння мовою допоможе значно збільшити ефективність праці і зменшити витрати часу.
2) Знання англійської мови необхідна для спілкування і обміну
досвідом з колегами зJза кордону, а також для можливості використовувати інноваційних технологій.
Це опитування показало що знання іноземної мови дуже важливе. Так, на думку школярів і студентів такі фактори, як комунікативність і можливість користуватися інноваційними технологіями —
ключ до успішної трудової діяльності, яка, на їхню думку, відкриває
шлях до майбутнього кар’єрного росту. Тому неможливо переоцінити інформаційні, соціально і духовно формуючі можливості, які
відкриваються на уроках англійської мови в школах і ВНЗ. Я вважаю, що англійська мова, як дисципліна у вищому навчальному
закладі, допомагає мені і моїм одногрупникам розширити свій кругозір. Через освоєння іноземної культури ми усвідомлюємо цінність
своєї, і звичайно як грамотні люди, вносимо щось важливе, нове,
корисне в своє життя. Саме через традиції, звичаї, знання про повсякденне життя іноземних громадян ми можемо створити цілісну
картину світу і власного сприйняття знань.

LEXICAL PROBLEMS
IN TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS
ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ
Половко А.Т.
ІІ курс, група ПР21, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к.тел. (093)7265796
Науковий керівник: Ожема І.С., асистент

Стаття присвячена дослідженню медичної мови та аналізу лексичних проблем при перекладі медичної термінології. На сучасну
мову медичних термінів постійно впливають зовнішні трансформації, і це слугувало причиною, щоб розглянути використання медичної лексики в таких випадках відносин:
а) лікарJлікар;
б) лікарJпацієнт;
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в) лікарJстудент медичного університету.
У статті нами було здійснено порівняльну характеристику медичних термінів анлійської, німецької та української мов. Також
значну увагу приділено питанню проблеми перекладу медичних
термінів, з якою стикаються перекладачі. Терміни даної роботи були взяті з різноманітних науковоJпопулярних журналів.
Medicine is a field of knowledge in accelerated scientific and technological development that each year incorporates a large number of new
terms into the medical lexicon.
This article provides a contribution to the characterization of the
main translationJrelated problems encountered in this area. All European
languages share the same GrecoJLatin roots in medical terminology. The
preservation of the Latin language as the language of sciences until the
19th century, contributed to a great range of lexical similarities in medical
nomenclature, and its effects can be observed until today. The knowledge
of the Latin roots helps professionals in the field of medicine understand
medical texts in different languages.
The aim of our thesis is to study and analyze the lexical problems in
translation of medical texts and not only to describe but also to classify the
analyzed examples.
The language of medicine is in constant change and development.
New terms are added, other ones become redundant. Hence, there are
numerous difficulties translators have to face when translating medical
texts. The terminology of clinical disciplines poses a great challenge to
any translator. Terms relating to pathological anatomy abound in medical
literature, in diagnoses or names of diseases. It is indubitable that Greek
and Latin represent the basis of medical terminology in English. However,
as linguistic units will sometimes not suffice to describe current advances
in sciences, terminology may «use modern derivatives of old Greek and
Latin words.
Medical terminology is difficult for several reasons:
— First of all, it is a jargon to facilitate professional communication.
— Secondly, it is in a continuous growth due to new additions, whether
new terminology is based on Latin/ Greek or not.
— Thirdly, synonymic terms function simultaneously with probably
minor shades of different meanings.
— Fourthly, there is a lack of standardization in most languages.
There have been attempts in standardizing medical English in recent
years, such as the Unified Medical Language System or SNOMED. Having
access to such databases greatly facilitates not only the work of a translator
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but also the work of the professional in medicine. Amateur translators seldom
perform inJdepth research into terms that have already been translated in
medical literature, which results in highly heterogeneous translations
from one publication to another. Finally, medical translation is a poorly
paid field, which is inevitably reflected in the quality. All these difficulties
can explain doctors’ resistance to the adoption of translated terms and
their consensual and definitive incorporation into the profession’s jargon.
Medical language belongs to the soJcalled languages for special purposes which differ from everyday language above all in the specificity of
the terminology and in that they are used in communication between professionals. These languages for special purposes are part of the language
system and can be classified in different ways. This classification is always
difficult, since these languages are in constant development and partially
overlap with everyday language. There are two distinct ways of classifying
languages for special purposes: a vertical and a horizontal division. The
horizontal division is made on the basis of different knowledge domains
and is characterized by its open structure, which means that, due to the evolution of science, new areas are continuously born. The terms analyzed in
this study (mostly designations of diseases) were selected from a variety of
popular science texts, and many examples were collected in practical
translation classes.

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Шпак Є.М.
4 курс, група ПР41, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна», к. тел.. (063)6324224
Науковий керівник: Люшневська Т.Г., доцент

Перекладач — це особа, яка вільно володіє мовою, знання якої
необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими. Хоча переклад — це дуже древній вид людської
діяльності, необхідність підготовки великого числа професійних
перекладачів виникла порівняно нещодавно. Без перекладачів було
б неможливо спілкування різномовних племен і народів, існування
держав і імперій, населених численними і багатомовними народами, утвердження культури панівних націй, що володіють великим
соціальним престижем, поширення релігійних та соціальних навчань.
263

Секція 4

Актуальні проблеми

Перекладацька діяльність в сучасному світі набуває дедалі більших масштабів і все більшу соціальну значимість. Професія перекладачів стала масовою, і в багатьох країнах створені спеціальні навчальні
заклади, що готують професійних перекладачів. У цих навчальних
закладах вміння професійно здійснювати перекладацьку діяльність
є кінцевою метою навчання. Для того, щоб добре перекладати, необхідно знати закони перекладу, обумовлені його складною і суперечливою природою, чітко уявляти вимоги, пропоновані суспільством
до перекладу і перекладачеві.
Навчання перекладу має не тільки чисто прикладне значення —
створення в учнів необхідної перекладацької компетенції, воно виконує також важливі загальнолінгвістичні та загальноосвітні
функції. Заняття перекладом спонукають учнів звертати увагу на
найтонші нюанси семантики і конотативних аспектів мовних одиниць, розкривають своєрідність системної організації і функціонування мов, особливості «картини світу», створюваної кожною мовою, загальне і особливе в культурі і мисленні представників різних
мовних колективів. Створення перекладацької компетенції сприяє
всебічному розвитку особистості майбутніх перекладачів: формує
у них уважність і почуття відповідальності, вміння користуватися
довідниками і додатковими джерелами інформації, робити вибір,
швидко приймати правильні рішення, виявляти і зіставляти численні
лінгвістичні та екстралінгвістничні дані. Професійному перекладачеві необхідно мати уявлення про соціально — історичну ролі перекладу і основних етапах розвитку перекладацької діяльності. Він повинен знати про величезний внесок перекладачів у формування
національної мови, літератури і культури народів, про роль перекладу
в міжнародних контактах в галузі дипломатії, політики, торгівлі, науки і техніки. Всі ці знання дозволяють майбутнім перекладачам
усвідомити всю складність і важливість своєї професії, ознайомитися
з матеріальними та організаційними аспектами роботи перекладача.
Зазвичай заняття починаються з читання тексту іноземною мовою, що відноситься, як правило, до обмеженої і більшJменш
цілісної частини досліджуваної предметної області. До тексту додається список іншомовних термінів з перекладом на українську
мову. За цим можуть послідувати вправи, розраховані на свідоме
засвоєння відповідної системи понять:
— питання до прочитаного тексту;
— завдання — виписати найважливіші поняття даної предметної області з тексту;
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— до малюнка або схеми, де складові елементи позначені цифрами, підібрати до цифр відповідні терміни.
Перед учнями може бути поставлено завдання: самостійно підготуватися до перекладу спеціального тексту, ряду виступів на спеціальну тему або до роботи в якості перекладача на спеціальну тематику в рамках наукової конференції, переговорів і т.п. Саме так,
самостійно, готуються до переведення по спеціальній тематиці
професійні перекладачі.

ЯВИЩЕ «ФАЛЬШИВИХ ДРУЗІВ»
АБО «СЛОВЕСНИХ ПАСТОК» У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
Янюк М.В.
асистент кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук,
Луцький інститут розвитку людини, к. тел.(050)9099773

Перекладач — дуже давня професія. Відтоді, як різномовні народи почали торгувати та вести переговори про мир чи війну, стали
потрібними перекладачі, хоч у ті давні часи ще не було ні шкіл, ні
інститутів. У давньому Єгипті, за повідомленнями Геродота, існувала особлива каста династії перекладачів (або тлумачів). Мандруючи
по Єгипту, Месопотамії та країнах тодішньої перської імперії, відомий грецький історик та філософ Геродот, щоб запобігти непорозумінь через недостатнє знання мов, користувався послугами перекладачів. За своїх часів перекладачі зазнавали великих труднощів, коли
їм треба було передавати так звані реалії, тобто факти культури, які
не мають відповідностей в лексичному складі цільової мови. Якщо
підготовлений читач читає переклад з латинської мови, то він не потребує перекладу таких слів як плебей, патрицій, лектор, консул, оратор тощо. У разі, коли читач не підготовлений до сприйняття і змісту,
і форми тексту, то потрібно зробити примітки за межами тексту.
І ще один важливий момент. На сучасному етапі перекладачі
рішуче відмовились від так званої «можернізації» творів, тобто намагань пристосувати історичні та інокультурні усови до сучасного
контексту. Вони прагнуть відтворити те, що називається колоритом
твору. Також загальновизнаним є те, що перекладач, добре орієнтуючись і у вихідній (іноземній), і у цільовій (рідній) мовах, мусить
бути дуже обережним і не потрапляти в пастку так званих «фальшивих
друзів» перекладача, або «словесних пасток»: для прикладу з польської: pogrzeb (похорон) — погріб (укр.); charakterny (відважний,
рішучий) — характерний (укр.); grzywna (штраф) — гривня (укр);
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duma (гордість, пиха) — дума (укр.); dywan (килим) — диван (укр.);
sielanka (легке, безтурботне життя, ідилія) — селянка (укр.); waza
(супниця) — ваза (укр.); та ін. Таких прикладів можна навести дуже
і дуже багато, а висновок один: у різних мовах (у споріднених) існують слова, схожі за формою, але різні за змістом. Перекладач же повинен пам’ятати, що головне — саме зміст. Історично «помилкові
друзі перекладача» є результатом взаємовпливів мов, в обмеженому
числі випадків можуть виникати в результаті випадкових збігів,
а у родинних, особливо близькоспоріднених, мовах грунтуються на
споріднених словах, висхідних до загальних прототипам у мовіJоснові. В англійській і російській мовах «помилкові друзі перекладача» зустрічаються в межах чотирьох частин мови: іменників, прикметників, прислівників і дієслів. У великому числі випадків у цій
ролі виступають не поодинокі слова, а всі представники відповідних
словотворчих гнізд. Природно, для осіб, що володіють основами
другого з мов, помилкові ототожнення мають місце лише у сфері
однакових частин мови: так, іменники асоціюються з іменниками
і т. д., омонімія ж частин мови, як правило, не викликає труднощів.
З семантичної точки зору вводять в оману виявляються слова, що
належать до аналогічних або суміжних семантичних сфер або, в усякому разі, можуть виявитися в подібних контекстах; явно випадково збігаються лексеми, по суті не зустрічаються в однакових контекстах, не викликають хибних асоціацій.
Іноді для того чи іншого слова немає точного еквівалента
у другій мові. Але перекладач тлумачить не окремі слова, а слова у їх
синтаксичному зв’язку одне з одним. Тому можливо точно і правильно передати думку виражену в реченні, і без наявності точного
еквівалента того чи іншого слова. Іноді перекладні словники (оскільки вони описують або загальновживану лексику, або ж тільки термінологію) навіть не фіксують загальнонаукові значення таких слів,
що робить їх переклад особливо складним.
Остаточно позбутися «фальшивих друзів» неможливо, але стосовно побудови та стандартизації нових термінів зробити це цілком
реально. На даний момент цією роботою займається ряд міжнародних організацій.
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СЕКЦІЯ V
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД КОМУНІКАЦІЇ
Гордійчук Павло Вікторович, І курс, група ДК(м)1.1,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (095) 0507566
Науковий керівник: Конон Н.Г.,
cт. викладач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності

Комунікація — це культурно обумовлений процес, всі складові
якого знаходяться в тісному зв’язку з культурною (національною)
приналежністю учасників процесу комунікації. Оскільки одна людина суб’єктивно оцінює іншого в контексті свого культурного
досвіду, такі прояви, як етноцентризм і негативні культурні стереотипи, можуть серйозно нашкодити міжкультурному спілкуванню.
Міжкультурна комунікація (далі — МК) як особливий вид комунікації припускає спілкування між носіями різних мов і різних
культур. Співставлення мов і культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене
розбіжностями в історії розвитку народів. Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою мовою.
МК — це соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками різних культур, субкультурами в межах чітко визначеного просторовоJчасового
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континууму. У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина
як носій загальнолюдських та культурних особливостей. Ця людина взаємодіє з іншими на основі особливостей у великій кількості
контекстів спілкування. МК — явище сучасного суспільства, що
реально позначається на розвитку суспільних відносин усередині
кожної країни і між країнами та народами. Вона є невід’ємною частиною сучасного суспільства, політики, економіки, культури. Комунікація — це діяльність людини, пов’язана зі споживанням, використанням і виробництвом масової інформації. ЗМІ відіграють ведучу
роль у системі МК. Про зростаючу роль інтернету, книг, періодичних видань, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать
їх бурхливий ріст, поширення і доступність масової інформації.
Друковане та усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти найвіддаленіших територій, проникнути
в будьJяке соціальне середовище. Саме цим зумовлена МК у контексті інформаційного простору.
Для порівняння культур використовується шкала Э. Холла (від
низько — до високо контекстуальних культур), яка пояснює багато
поведінкових особливостей і дозволяє передбачати можливі труднощі при міжкультурному спілкуванні представників різнополюсних культур. Теорія Р. Хофштеде, що порівнює культури по чотирьох
параметрах, допомагає краще зрозуміти характер, традиції управління і спосіб думки іншої нації.
МК — спілкування носіїв різних культур, які послуговуються
різними мовами. Міжкультурна комунікаційна діяльність при тотальній поширеності і доступності інформації, є необхідною умовою і засобом здійснення практично будьJякої соціальної діяльності: суспільноJполітичної, пізнавальної, трудової тощо. Однак це
відбувається лише тоді, коли зміст і форма масової інформації
змінюється відповідно до інформаційних інтересів і потреб людей.
Засіб комунікації стає важливішим самого повідомлення. Тобто
зміст інформації залежить насамперед від того, по якому каналі вона передана.
МК — це поняття, яке вивчається відразу декількома науками,
наприклад, психологією, культурологією, соціологією, етнологією,
лінгвістикою, антропологією. Кожне вчення використовує свої власні
теорії вивчення даної галузі знань. Датою народження МК як академічної дисципліни можна вважати 1954 рік, коли вийшла у світ
книга Є. Холла і Д. Трагера «Culture as Communication» («Культура
як комунікація»).
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Дослідження МКК не обмежується лише аналізом засобів мовного коду, а охоплює комплекс проблем, пов’язаних з етнічними,
соціальними, культурними, психологічними чинниками, тобто виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу. МК здійснюється за певними правилами:
— інформація передається не тільки на вербальному, але і, в значній мірі, на невербальному рівні, який і представляє найбільші
труднощі для інтерпретації представниками іншої культури;
— спілкування не завжди означає розуміння, для досягнення
його необхідно навчати учасників міжкультурного спілкування активному слуханню, а також умінню «читати контекст»;
— процес спілкування незворотній, тому необхідно уміти передбачати і запобігати можливим помилкам в міжкультурній комунікації, інакше негативне враження може зірвати міжкультурний контакт, що передбачався.
Таким чином, засоби масової комунікації, або масJмедіа, поділяються на друковані, аудіовізуальні, електронні. ЗМК є носіями
масової інформації, або засобами її передачі. Активний розвиток ЗМК
свідчить не лише про демократичні процеси в суспільстві, а й про
формування потужної інформаційної індустрії в державі, професіоналізації масовоJінформаційної та міжкультурноJкомунікаційної
діяльності.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Зачепа Анжеліка Сергіївна
ІV курс, група МІ41, спеціальність «Міжнародна інформація»
тел. +38(099)5420193, Email: an.zachepa@yandex.ru
Науковий керівник: Дабіжа В.В., доцент кафедри теорії права
та міжнародної інформації

У сучасному українському суспільстві соціальна роль ЗМІ постійно зростає. Найважливіша функція масJмедіа — давати об’єктивну
інформацію, на основі якої можна скласти реальну картину сьогодення, здійснювати контроль за роботою різних гілок влади, порушувати
актуальні питання державного будівництва, стежити за розв’язанням важливих проблем, залучаючи громадян до активної участі
в управлінні соціальними процесами. Інформуючи населення, ЗМІ
формують у людей навики аналізу діяльності влади, здатності захищати власні погляди, підвищують відповідальність влади за її дії.
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Конституція України створила достатні правові основи інформаційної діяльності особи, суспільства і держави, проголосила політичний, економічний, ідеологічний плюралізм (багатоманітність)
та заборону цензури. У розвиток її положень прийнято ряд законів
про інформацію (за останні роки у галузі регулювання діяльності
ЗМІ відбувся справжній законотворчий вибух: діяльність українських ЗМІ регулюється майже 300 нормативноJправовими актами.
Функції зв’язків із ЗМІ можуть реалізуватися в різних рівнів
у залежності від обсягу роботи: пресJспеціалістом (пресJсекретарем), пресJбюро; пресJслужбою або пресJцентром.
З появою і поширенням мережі Інтернет з’явилися інтернетJЗМІ.
Вони швидко завоювали популярність. Майже всі ЗМІ мають сайт
в Інтернеті, на багатьох з них публікується регулярно оновлена інформація: як правило, це інтернетJверсії тих самих матеріалів, іноді
вони виходять із затримкою, іноді до матеріалів та / або архівів доступ є платним. Звичайно, основні доходи інтернетJЗМІ надходять
також від реклами, хоча ЗМІ може бути і спонсорованим і як мовний орган будьJякої організації. Питання про те, наскільки рівноправні поняття ЗМІ та інтернетJЗМІ, є предметом чисельних обговорень і судових позовів у всьому світі.
ЗМІ виступають одночасно і каналом вираження думки громадянського суспільства, і засобом її формування, й інструментом
контролю громадськості за владою. Тому право на інформацію,
доступ до неї та забезпечення свободи слова мають важливе значення
не тільки для тих чи інших осіб, а й для громадянського суспільства.
Хоча в Україні не можна не відзначити великої кількості прикладів
того, що між правом на інформацію і реальним доступом до неї
спостерігається дедалі зростаюча дистанція.
Однак, як й будьJякі процеси, що відбуваються у світі, впливи нових засобів комунікації на суспільний розвиток мають зворотній бік.
Культура реальної віртуальності знаходить відбиття у політичному
процесі. Сучасні дослідники часто стверджують: політика «медіатизується», політичний простір «віртуалізується». Медіатизація політики
має такі негативні наслідки як: зміна системи представництва громадянських інтересів відповідно до медійного формату; перетворення
політики у медіа процес та створення політичної та медійної «гіперреальності», що, у свою чергу, породжує феномен медіакратії. Віртуалізація політичного простору виявляється у переплетінні реальності
з вигаданими подіями. що підриває основи раціональної політичної
орієнтації, породжує у людини елементи скепсису та іронії.
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Отже, повноцінне функціонування демократичної, правової,
соціально орієнтованої держави, неможливе без обміну інформацією, яку збирають, опрацьовують і доносять до громадян засоби
масової інформації. Інформуючи про події в світі та державні події,
ЗМІ впливають на формування поглядів людей, громадської думки,
яка є важливим інструментом демократичної системи. Незалежний
розвиток ЗМІ є не лише передумовою, але й показником розвиненості громадянського суспільства.

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПОТРЕБИ
ТА ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ
КандюкЛебідь С.В.
викладач кафедри соціальних комунікацій
та інформаційних технологій
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини,
к.тел.: 0963392329, interabteilung@ukr.net

У вирі сучасного світу реклама безсумнівно виступає одним із
основних рушіїв торгівлі. Вона допомагає дізнатися про нові товари і послуги, зорієнтуватися в безмежному морі виробництва і споживання. Та реклама не лише інформує. Фахівці стверджують, що
вона — могутній засіб впливу і маніпуляції людиною. Вона здатна
формувати і змінювати світогляд і поведінку людей. Саме тому науковці нині так ретельно вивчають це явище.
Термін «реклама» походить від латинського слова «reklamare» —
«голосно кричати або сповіщати» [3, с. 3]. Реклама давно вже стала
фактором культурного, політичного та економічного життя суспільства. Вона завжди була одним з важливих важелів, що стимулюють
процес виробництва, вдосконалення товарів, і в цій якості виступає
не тільки як «двигун торгівлі», а й як своєрідний «двигун прогресу»
[1, с. 49]. Сьогодні немає єдиного підходу до визначення даного
соціального, культурного і економічного феномена, адже у кожного фахівця у цій галузі своє бачення реклами.
Було встановлено, що для збільшення ефективності реклами
на споживача рекламісти використовують структуру, що складається з наступних компонентів: мотиваційний, візуальний, аудіальний, текстовий, символічний.
Існує також поділ реклами на види, виходячи з психологічного
впливу на свідомість покупця: інформаційна, переконлива, іміджева, раціональна та емоційна [3, с. 145].
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Реклама повинна бути твором мистецтва, звертатися до духовних цінностей.
Рекламну інформацію молодь в основному отримує під час перегляду телебачення, а також за допомогою зовнішньої реклами,
з преси і радіо. Половина молоді вважають, що реклама впливає на
них певною мірою, а інша половина — взагалі заперечує вплив на
себе реклами. З позитивного у впливі реклами відзначається інформування про товари і послуги, але негативним — заважає в перегляді телевізійних програм, читанні преси тощо. В основному молодь вважає рекламу засобом інформування, а не видом мистецтва
або засобом маніпуляції.
Молодь не надає значення впливу на них засобів масової інформації та реклами, однак заперечення цього факту може вказувати
на латентний вплив реклами на споживачів підліткового і юнацького віку.
Також можна зробити висновок про те, що якщо потреби молоді знаходяться у зоні часткової незадоволеності, то залишається
вільна ніша для будьJякого виду впливу інформації, що пов’язана зі
споживацькою сферою, і вид цієї інформації залежить саме від засобів комунікації.
Актуальною проблемою є поширення псевдоцінностей в рекламі.
На жаль, реклама поки що не задовольняє вищих потреб і цінностей.
У сучасній рекламі використовується лише приманка, т. К. Реклама обіцяє багато, але не дає практично нічого. У результаті цих рекламних хитрощів споживач купувати не косметику, а «красу», не
сигарета, а «мужність», не автомобіль, а «солідність» і т.д. Таким чином, людина купує риси власного «я» — такого, яким воно йому видається в світлі ідеалів, створених рекламою. Реклама замінює любов сексом, спілкування стільниковим зв’язком або комп’ютером,
чистоту пральним порошком, а мрію шоколадом.
Література
1. Головлева Е.Л. Основы рекламы / Е.Л. Головлева. — М.: Московский
гуманитарный институт; Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 320 с.
2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита / Е.Л. Доценко. — М.: ЧеРо, 1997. — 344 с.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ
Нкіавете Н.М.
V курс, група МІ51/15, спеціальність «Міжнародна інформація»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Орловська I. Г.,
к.ю.н., доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації

Засоби масової інформації протягом багатьох століть були джерелом інформації, натхнення і освіти. Засоби масової інформації відіграють важливу роль у розвитку сучасного суспільства. Інформація,
що передається, може діяти інформативно, або навпаки — руйнівно.
Кожна частина інформації повинна мати певну мету і певну
групу, для яких готується інформація. БудьJяка інформація повинна мати відправника і приймач. Закодована в повідомленні інформація має бути такою, щоб одержувач або група, якій надіслано
інформацію, були здатні її декодувати і зрозуміти. В двадцять першому столітті ЗМІ стикаються з новими проблем майже на щоденній
основі. Спочатку ЗМІ були газети, радіо і телебачення. Сьогодні,
з розвитком інформаційних технологій і Інтернету, розповсюдження
інформації стає все більш і більш складним завданням. Це пов’язано
з тим, що, інформація зараз публікується кожну секунду в порівнянні з інтервалом 30 хв, який був стандартним донедавна. Завжди
є якісь перешкоди або факти, які можуть вплинути на інформацію.
ЗМІ стикається з такими проблемами, як інформаційної війни, віруси, хакери, глобалізація та сучасні інформаційні технології. Іноді
фінансовий ресурс також може стати проблемою для засобів масової
інформації. По мірі того як світ переживає фінансову кризу, ЗМІ намагаються обмежити свої витрати, і в результаті якість інформації або поширення інформації погіршуються. Я хотіла б також додати, що іноді
важко провести різницю між пропагандою і реальними новинами.
Завжди є якісь перешкоди або факти, які можуть вплинути на
розподіл інформації. Це головна причина, чому фахівець, який
працює в галузі засобів масової інформації повинен бути добре озброєний знаннями для подолання цих проблем.
В сучасних умовах розвитку українського суспільства, за наявності економічної та політичної кризи в державі, з відчутним впливом процесів глобалізації та євроінтеграції, актуалізується проблема збереження духовноJрелігійної, культурної та громадянської
самоідентифікації українського народу. Ця самоідентифікація
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є неможливою без універсальної ціннісної системи, що спирається
на вищі духовні та моральні засади.
Крім того, духовні цінності, функціонуючи як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини та серцевина механізму самоорганізації безпеки суспільства набувають значення важливого
чинника соціальноJполітичної стабільності держави та стають провідними критеріями її сталого просування.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Солдатенко Ю.Г.
5 курс, група МІ51/15, спеціальність «Міжнародна інформація»
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Орловська І.Г,
к.ю.н., доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації

Актуальність обраної теми полягає у тому, що характерною ознакою сучасного етапу науковоJтехнічного прогресу є стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх використання як у повсякденному житті, так і в управлінні державою. Інформація та інформаційні
технології все більше визначають розвиток суспільства і слугують
новими джерелами національної могутності.
Найбільшу роль у формуванні й поширенні громадської думки
відіграють засоби масової інформації — сукупність сучасних каналів
зв’язку (преса, телебачення, радіо мовлення, кіно, відео, Інтернет
тощо), за допомогою яких поширюється різноманітна інформація
у суспільстві.
У сучасному суспільстві засоби масової інформації (далі — ЗМІ)
виконують низку функцій, важливими серед яких є: комунікативна —
спостереження за подіями і формування суспільної думки стосовно
їх сутності; інформаційна — збирання, редагування, коментування
та поширення інформації; ретрансляційна — відтворення певного
способу життя з відповідним набором політичних, духовних,
соціальних цінностей.
Завдяки реалізації зазначених функцій ЗМІ справляють вплив
на всі сфери життєдіяльності суспільства, на соціальноJпсихологічний і духовноJкультурний розвиток кожного члена суспільства.
Водночас слід зазначити, що широке проникнення ЗМІ в життя
суспільства може відігравати як об’єднуючу роль, так і дезінтеграційну,
руйнівну, упроваджуючи в суспільну свідомість негативні стереотипи.
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Формування і зміцнення національної свідомості засобами ЗМІ
значною мірою залежить від їх позиції у суспільстві. За умови, якщо
засоби масової інформації є незалежними й здатні збагачувати загальнодержавні й національні цінності в умовах глобалізації, відтворювати історичні та культурні традиції, утверджувати національну
мову, культуру, — вони сприяють творенню єдиного інформаційноJкультурного простору держави.
Але якщо в суспільстві ЗМІ є залежними від держави, контролюються певними фінансовими чи політичними групами, вони стають знаряддям маніпуляції суспільною свідомістю, провідниками
певної ідеології і, що є найнебезпечнішим, — часто сприяють упровадженню чужих, не властивих суспільству духовноJморальних і політичних цінностей, що руйнує духовний фундамент його існування.
Зараз перед ЗМІ постає низка проблем, такі як: залежність від
олігархів та владних структур, недотримання стандартів, відсутність
медіаринку, інформаційна війна, недосвідченість.
У зв’язку з різним рівнем розвитку країн, нерівномірним технічним забезпеченням та недостатньою організацією, ЗМІ висвітлюють інформацію нерівномірно. Головну позицію займають країни,
які мають розвинутий інформаційний простір, розвинуту систему
інформування та власні інформаційні агентства.
Отже, засоби масової інформації — це унікальний метод звернення до аудиторії.
Це поле політичного, соціального, культурного та економічного
діалогу, де можливі різні маневри, зміни позицій, зміни у стратегії
і тактиці, використання величезного багатства засобів кодування
і передачі інформації.
Засоби масової інформації постають не лише як ініціатор діалогу, але і як дійова особа зміни політичної реальності. Дії ЗМІ спрямовані не на перемогу однієї із сторін, а на досягнення загального
позитивного результату.
У сучасному суспільстві ЗМІ — це простір демократичного суспільства, який створює фундаментальні умови зміни реальності
через комунікативну взаємодію.
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«МЕЖЕРАТУРА» ЯК НОВИЙ ВИД ПИСЕМНОСТІ
Чернецький В.Д.
група ВСР31, курс ІІІ,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел.: 0634359995.
Науковий керівник: КандюкЛебідь С.В., викладач

Розвиток інформаційного суспільства, розширення технічних
можливостей значною мірою вплинули на функціонування ЗМІ.
З’явився новий різновид журналістики — інтернетJжурналістика. Її
частиною стала поява електронних літературноJхудожніх видань.
ЛітературноJхудожні видання в Інтернеті зуміли поєднати в собі сучасний формат, користування останніми технічними можливостями та культурну місію, яку несуть вже півтори сторіччя.
Літературні ресурси Інтернету можна поділити на електронні
портали та на онJлайнові версії паперових видань. Популярність
літературноJхудожніх видань українського сегменту Інтернету невисока і значно нижча за популярність видань інших типів, а онлайнJверсії паперових видань користуються більшим авторитетом,
ніж самостійні інтернетJвидання.
ІнтернетJвидання володіють усією сукупністю класичних ознак,
необхідних для віднесення їх до розряду засобів масової інформації,
а також варіаціями цих ознак: вони мають свою соціальну нішу, яка
відрізняється від аудиторії «старих» ЗМІ (це переважно молоді, матеріально забезпечені люди з освітою); в Інтернеті у засобів масової
інформації з’явилися нові можливості у швидкості і оперативності
оновлення своєї інформації, при більш гнучкому підході до фіксованої періодичності; ІнтернетJЗМІ мають особливий ареал розповсюдження, їх інформація поширюється новими інформаційноJкомунікаційними каналами, які глобальні за своєю природою; зони
інформаційної уваги цих ЗМІ відрізняються як універсалізмом, так
і вузькою спеціалізацією, яка обслуговує інтереси певних сегментів
аудиторії; в Інтернеті розширюються змістовні можливості ЗМІ для
виконання таких функцій, як інформаційна і розважальна.
Виокремлення безпосередньо «мережевої» літератури, доречність
протиставлення та порівняння її з літературою паперовою є проблемним з точки зору особливостей типології. Наприклад, Дмитро
Биков висловлює наступну думку: ніякої «мережевої» літератури не
існує, скоро паперові видання перейдуть у електронний формат
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і таким чином чітко поділять літературні видання у інтернеті на професійні та маргінальні, посунувши письменниківJграфоманів, які
використовують інтернет як колишній «самсебевидав» [1]. А, на думку Генадія Рябова, «мережева» література існує. «Мережература» —
заснований на використанні писемності вид творчості, кінцевий
продукт якого (твір) може розміщуватися на рознесених в просторі
вузлах комп’ютерної мережі, видозмінюватися (редагуватися) у часі
і бути доступним багатьом споживачам з різних місць одночасно.
ІнтернетJлітература — це новий вид творчості, корінням занурений
в літературу, який використовує нові технології, які без мережі
просто неможливі [2].
До літературного процесу в українському сегменті Інтернету
відносяться: онлайнJбібліотеки, форуми з літературною тематикою,
літературні блоги, сайти видавництв, вебJсервіси літературного спрямування, персональні сторінки письменників, літературні сторінки
на новинних та культурних сайтах, електронні видання, онлайнJверсії
паперових видань. Але з точки зору вирішення завдань, властивих
друкованим засобам масової інформації, літературноJхудожні ресурси україномовного сегменту Інтернету можна поділити на власне електронні портали та на онJлайнові версії паперових видань.
Література
1. Быков Д. Детиратура [Електрон. ресурс] / Дмитрий Быков. // «Литературная газета» № 28–29. — Режим доступу: http://www.lgz.ru/archives/
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ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛІТУРКИ
Бондаренко Юлія
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Виготовлення палітурки — це основна частина зовнішнього
оформлення видання, післядрукарський процес виготовлення обкладинки та скріплення її з блоком книжкового виробу.
Палітурка книги впливає на термін її використання, зручність
читання, зовнішній вигляд і вартість. Принципово розрізняють два
основних типи палітурки: м’який і твердий. Тверда обкладинка книги дає змогу значно продовжити термін служби видання і створює
найбільш презентабельний вигляд. М’яка ж палітурка значно економить вартість видання, але менше захищає книгу від зовнішнього
впливу. При замовленні книжкової продукції слід приділити особливу увагу питанню, якому типу палітурки надати перевагу.
Скріплення на скоби
Скріплення на скоби — відмінне рішення для брошур та книг
з невеликою кількістю сторінок, яке не потребує застосування складних технологічних процесів. Обкладинка такої палітурки зазвичай
виготовляється з паперу щільністю 160–300 г/м2. Вона скріплюється з блоком за допомогою однієї або двох металевих скоб. Ми рекомендуємо обирати такий тип скріплення для видань з кількістю
сторінок не більше 80.
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М’яка палітурка на проклейку
М’яка палітурка на проклейку — найбільш популярне і одне
з найдоступніших рішень у видавничій справі.
Обкладинка палітурки виготовляється з паперу, попередньо задрукованого та заламінованого, щільністю від 160 до 300 г/м2. Після
того, як обкладинка готова, її приклеюють до блоку на спеціальній
клейовій машині. Дуже важливо зробити біговки обкладинки «на
відкриття».
Для зміцнення м’якої палітурки використовується термоклейове скріплення з попереднім шиттям блоку на ниткошвейних машинах. Така палітурка зазвичай трохи дорожча, однак міцніша, більш
довговічна. До того ж її вартість нижча від ціни виготовлення твердої обкладинки. Це ідеальне рішення у співвідношенні ціна/якість.
Шиття в зошити
Шиття зошитів нитками давно зарекомендувало себе як найкращий спосіб скріплення книжкового блоку. Блок ділиться на кілька
зошитів (по 16, 24, або 32 сторінки), які прошиваються нитками
і з’єднуються з наступними зошитами, поки весь блок не буде
скріплений в одне ціле. Зшиваються аркуші між собою в зошит і зошити один з одним.
Тверда палітурка
Тверду палітурку книги зазвичай обирають для виготовлення
високохудожніх, серйозних наукових видань та підручників. Вона
відрізняється високими експлуатаційними характеристиками і має
найкращий естетичний вигляд. Книга складається з внутрішнього
блоку (зброшурованих паперових аркушів або зошитів) і обкладинки (кришки).
Обкладинка твердої палітурки виготовляється із палітурного
картону, що обтягується попередньо задрукованим та заламінованим папером. Внутрішні сторони обкладинки з’єднані з блоком
форзацами (вони також можуть бути з друком). Блок книги прошивається ниткою, через що виріб стає міцнішим і довговічнішим.
Після прошивки блоку на нього збоку (на корінець) наклеюють
марлю чи інший корінцевий матеріал. На верхні і нижні частини
блоку наклеюють каптал — тасьму з потовщеним краєм. Далі блок
скріплюється з обкладинкою.
При виготовленні журналів обліку та дипломних робіт для обгортання кришки використовується бумвініл (матеріал, схожий на
штучну шкіру), а замість прошивки блоку — просто проклейка.
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АВТОР, РЕДАКТОР ТА РЕЦИПІЄНТ:
ВЗАЄМОДІЯ У ТЕКСТІ
Вознесенська Н.О.
ІV курс, група ВСР41/12,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (093) 4233017
Науковий керівник: Дроботенко В.Ю., к.філол.н., доцент

Текст — це витвір мовленнєвого процесу, що характеризується
завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа.
Автор — це фізична особа, творчою працею якої створено твір.
Редактор — це творчий працівник видавництва чи редакції, об’єктом діяльності якого є авторський оригінал (твір).
Реципієнт — це об’єкт комунікації, дослідження якого уможливлює розуміння того, як контент впливає на аудиторію, якими є мотиви читачів.
Таким чином, текст — це результат процесу роботи багатьох людей — цілого видавничого відділу, у якому над текстом працюють
головний редактор, редактор, коректор, технічний і художній редактори та інші. Авторський оригінал має пройти обробку видавничого відділу, а вже потім дійти до читача.
Усе починається з автора, його ідеї та натхнення, його творчих
здібностей та вмінь. Для того, щоб зробити готовий текст читабельним, необхідно усунути його недоліки, правильно його оформити
та презентувати світові. А також розуміти читацьку аудиторію —
скільки грошей читач готовий витратити на ту чи іншу книгу, що
саме його цікавить, а що відштовхує. Ці питання повинно фахово
вирішити видавництво. Тож, звертаючись до видавництва письменник сподівається, що авторський оригінал відредагують таким
чином, щоб індивідуальний стиль автора зберігся, а твір краще
функціонував серед реципієнтів.
Однак для того, щоб співпраця над творчим матеріалом вважалася ефективною, важливо налагодити продуктивні творчі стосунки між автором і редактором, що є вагомим чинником впливу на
кінцевий результат, який залежить від бажання досягти успішного
результату та готовності удосконалюватися.
Труднощі стосунків між автором і редактором можна окреслити так:
1) Чи розуміє редактор саме ту думку, яку хотів донести письменник?
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2) Чи вважає за необхідне автор дотримуватися порад редактора та чи може поступитися авторським оригіналом і внести правки?
3) Чи поважають вони один одного як професіонали?
4) Чи готові йти на компроміси?
Автор і редактор — дві протилежні сторони, які прагнуть досягти спільної мети. А отже, довіра у цих стосунках дуже важлива. Для
взаєморозуміння між двома знавцями своєї справи, авторові, перш
за все, необхідно обрати відповідне до змісту твору видавництво,
ознайомитись з його напрямом діяльності та стилем художньої й технічної обробки. Натомість редактор повинен ознайомитися з друкованими працями самого редактора, ознайомитись з його власним
стилем (авторською домінатною).
Відштовхуючись від цього, можна сподіватися, що редактор
знатиметься на темі твору письменника та з професійної точки зору
більш поглибленно опрацює творчий матеріал. Тоді перешкод для
видання тексту буде менше ще до початку опрацювання.
У разі, коли редактор не ознайомлений з темою твору, або не
знається на тонкощах справи, — він звертається до спеціаліста. Якщо автор не дотримується порад редактора — треба зрозуміти — чи
поважає автор його як професіонала і якщо так — то спробувати
максимально пояснити свою думку та дійти до компромісу. Редактор також повинен поважати письменника та поділяти його думку.
Якщо автор та редактор не готові на логічні компроміси — залишається обрати іншого редактора або видавництво.
Отже, дослідивши проблему стосунків автора та редактора, можна зробити такий висновок — за умов, коли автор готовий співпрацювати, а редактор знається на своїй справі та вміє тактовно й з повагою
ставитися до творчості письменника — текст буде затребуваним і читабельним.

ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Волинець Тетяна
3 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н. В.. к.ф.н., доцент

Дитяча література — органічна частина всієї художньої літератури, позначена спільністю історичного розвитку, творчого методу
та ідейної спрямованості, жанрів, основної тематики, художніх засобів літератури для дорослих і дітей.
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Своєрідність дитячої літератури і дитячого читання зумовлена передусім їх виховною функцією та особливостями дітей різного віку.
Книги покликані розширити уявлення про світ, познайомити
з природою і речами, які постійно оточують дитину. Вони допомагають активно опанувати мову, відчути красу і виразність рідного
слова.
Дослідники різного часу виділяли багато функцій дитячої літератури. Розглянемо деякі з них на сучасному етапі.
Педагоги, керівники дитячого читання на перше місце ставлять
виховну та освітню функції, що є першоосновою будьJякого навчання.
Актуалізація комунікативної функції привертає юного читача до
книги, допомагає краще зрозуміти себе, навчає висловлювати свої
думки та почуття.
Безперечно, виховання естетичного смаку, почуття прекрасного, розуміння справжніх цінностей — завдання класичної дитячої
літератури. Надзвичайно важливо це за умови насичення інформаційного простору псевдохудожньою літературою. Тому першорядного
значення набуває естетична функція літератури як мистецтва слова.
Посилює кожну з вище зазначених функцій гедоністична (функція насолоди, задоволення). Без забезпечення цієї функції дитина
з часом втрачає інтерес до читання.
Ще одна функція дитячої літератури — риторична. Дитина під
час читання насолоджується твором і мимохіть стає співавтором
письменника. Історія літератури має багато прикладів, як враження від читання, отримані в дитинстві, ставали поштовхом до власної творчості. Не випадково видатні педагоги вказують на взаємну
залежність між процесом навчання грамоти та дитячою творчістю.
Основа ж виховної функції дитячої літератури, мабуть, найважливішої зJпоміж інших, — виховання високих моральних якостей
дитини, сприяння формуванню цілісної, всесторонньо розвиненої
особистості. Це має стати метою будьJякої дитячої книжки, адже
дитячій літературі притаманна дидактичність, педагогічна наснаженість — це й вирізняє її зJпоміж інших текстів.
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ВЕРЛІБР ЯК ФОРМА ВІРШІВ БОРИСА ГУМЕНЮКА
(на прикладі збірки «Вірші з війни»)
Головченко Н.І.
к.пед.н., доцент, Університет «Україна», м. Київ

В українській науковій літературі давно триває дискусія щодо
верлібру (верлібр (франц. vers libre — вільний вірш) — неримований
нерівно наголошений віршорядок (і вірш як жанр) як форми вірша,
щодо доцільності масового використання такого письма новими
поколіннями поетів. Цієї проблеми торкалися у своїх працях А. Ткаченко, Н.Науменко, М. Вінграновський, І. Качуровський, Н. Костенко, Г. Сидоренко, О. Кицан та інші науковці, котрі прописували
ґенезу верлібру, провідні жанрові характеристики його, доцільність
і рівень художності такого вірша на прикладі творчості певного поета, наприклад, В.Вітмена чи В.Голобородька.
Нині у практиці використання верлібру найчастіше спостерігаємо
два підходи: переважання такої форми вірша, бо вона простіше перекладається іноземними мовами (кон’юктурноJпрагматичний
підхід) і категоричне несприймання верлібру як форми тонічного
вірша на противагу традиційній силабоJтонічній системі віршування (емоційний підхід).
Останнім часом особливої актуальності набула дискусія щодо
форми «Віршів з війни» Б.Гуменюка (2015): верлібр — не верлібр;
новела чи вірш?.. І взагалі, чи поезія?..
Шляхом структурноJстильового аналізу художньої практики
сучасного українського поета (на прикладі текстів «Заповіт», «Коли
чистиш зброю», «Соняхи») нам вдалося довести, що у творах Б. Гуменюка ми спостерігаємо класичний віршорядок верлібру, де поет
використовує увесь арсенал художніх засобів цієї форми поезії:
синтаксичний паралелізм, антитезу, каталогізацію, рефрен, анафору, епіфору тощо.
Нам видається, що верлібр є цілком органічною формою вірша
Б.Гуменюка, котрий безпосередньо, як учасник АТО (Антитерористичної операції), відчув атмосферу війни з Росією на Донбасі
2014–2016 р.р. і, при цьому, як автор залишився поетом. Про такі
тяжкі часи, несподівані досвіди і болючі враження наживо інакше
і ліпше навряд чи скажеш. «Вірші з війни» Б. уменюка мають цілком
адекватну до викликів часу художню форму «наративного верлібра
розмовною мовою» (за В.Герасим’юком). Високоестетичні образи
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і глибинні філософські роздуми капітулюють, коли цивілізований
світ вчергове занурюється у якусь первісну, тваринну, жорстоку
бійню. За усієї поваги до Д.Джойса і М.Пруста, саме манера Б.Гуменюка нині є актуальною, зрозумілою та доступною усім категоріям
українських читачів: і високочолому професору, й епатажному політику, і звичайному солдату, котрий добре розуміється на безпілотниках і тепловізорах, але ніколи не замислювався над тим, що таке
силабоJтоніка, ямб чи амфібрахій.
Як твердить сам Борис Гуменюк: «Коли в країні війна, у першу
чергу міняється оптика, кут зору, сказати б — кут бачення; міняється — все, у тому числі мистецтво. (Хоча, може, мистецтво — у першу чергу). Коли ви вдивляєтеся в горизонт, вас більше не хвилює
вечірнє небо, захід сонця, птахи, які ховаються за обрієм; вас цікавить відстань, яка відділяє вас від ворога, і час, за який цю відстань
долає куля калібру 5.45…»
Головним образом збірки є образ непафосного шляхетного українського воїна, котрий став на захист своєї землі, своєї родини,
своїх дітей.
Узагальнюючи спостереження над стилем поезії Б. Гуменюка,
можемо зазначити наступне. Класичні традиції — епічний гомерівський спокій автораJвоїна і потужний вплив на емоції читача, котрі
не знищують, а навпаки, — живлять і зцілюють зневірені душі глибоким співпереживанням (катарсис, за Арістотелем); модерна форма
(верлібр), густо насичена сучасними українськими реаліями і колоритом, — оце і є формула стилю письменника Бориса Гуменюка.
Парадоксальність творів Б. Гуменюка полягає в тому, що про ЖИТТЯ
як головну цінність твердять нам у його віршах УЧАСНИКИ ВІЙНИ.
Чи почують, нарешті, це не перше поетичне застереження люди 21 століття?..

ПЕРЕХІД ПАПЕРОВИХ ВИДАНЬ ДО ЕЛЕКТРОННИХ
У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Гребенюк С.
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Бобренко Р.В., ст. викладач

У наші часи, часи стрімкого науковоJтехнічного прогресу, надзвичайно актуальним є перехід паперових (офлайнових) видань до
електронних (онлайнових). У своєму дослідженні ми спробуємо
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довести перевагу електронних видань над паперовими, спираючись
на конкретні цифри та дослідження.
Сьогодні електронні цифрові технології у сполученні з Інтернетом визначають майбутнє комунікацій. Звичні постачальники
інформаційних продуктів, починаючи з компаній, що випускають
словники й енциклопедії і закінчуючи масJмедіа, намагаються йти
у ногу з часом й постійно збільшують кількість електронної продукції.
Інтернет упевнено відвойовує собі життєвий простір в інших засобів поширення й обміну інформацією. У цій ситуації багатьом газетам і журналам доводиться терміново робити вибір: чи переходити
в електронний формат, чи зникнути з ринку інформаційних послуг.
До середини 90Jх років кількість електронних видань світової
Мережі наближалася до тисячі. Серед них — «The New York Times»,
«The Washington Post», «The Guardian», «The Economist», «Der Spiegel»
тощо.
Електронні видання найчастіше виявляються навіть більш функціональними. Так, довідкове або навчальне електронне видання
дозволяє більш динамічно побудувати процес вивчення матеріалу
і підсилити його мотивацію, що в кінцевому рахунку дозволяє прискорити процес сприйняття і запам’ятовування інформації. Якщо
художня література поки що переважно поширюється у формі паперових видань, то дитячі електронні видання вже істотно потіснили свої паперові аналоги, так як останні не володіють багатьма
можливостями електронних комп’ютерних технологій. Поступово,
але неухильно продовжується наступ електронних видань у навчальній сфері, починаючи зі шкільного навчання і до вищої освіти.
Найважливішою перевагою електронних видань у порівнянні
з друкованими є можливість їх інтерактивного оформлення. Цифрове видання може бути навчальним, науковоJпопулярним або художнім. Це видання в якому споживачеві, відводиться не пасивна
роль читача, а роль активного учасника.
Нарешті постає питання екології. Чи задумувалися ви колись,
скільки дерев щорічно вирубують, щоб ви могли насолодитися своїм
паперовим виданням? Лише для виготовлення паперу на нашій планеті щорічно вирубують більше 125 мільйонів дерев. Ліси — один
з найбільших скарбів нашої планети. Вони очищують повітря, насичують його оксигеном, знешкоджують шкідливий радіаційний
фон. Ліси є невід’ємною складовою нашої екосистеми, вони є притулком для сотень тисяч видів живих істот і наш обов’язок зберегти
їх, щоб й наші нащадки змогли ними милуватися.
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Навіщо продовжувати знищувати природу нашої планети, заради
паперових видань, якщо в нас є електронні, що за своїми можливостями та характеристиками значно їх перевершують? Пам’ятайте, що кожен з вас має можливість зробити свій внесок у спільну
боротьбу, заради кращого майбутнього для нас і наших нащадків!

ПРОБЛЕМИ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИДАНЬ
ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ждановська Катерина
3 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

Проблема літературного редагування творів для дітей є особливо актуальною в наш час, оскільки ми живемо в період відкритого
інформаційного простору, прискорення динаміки життя, а також
певних змін у психології людини. Сучасна дитина за психофізикою
та динамікою розвитку дуже відрізняється від своїх попередників.
Дитина ХХІ століття швидше «дорослішає». Звідси випливає проблема текстотворення і літературного редагування дошкільної літератури. Характер і ступінь розвитку цієї вікової групи зумовлює
особливості лексичного, стилістичного та тематичного аспектів укладання тексту.
Предметом дослідження є дитяча книжка для дошкільнят, яка
повинна не тільки зацікавити маленьких реципієнтів, а найвдаліше
навчити та донести певні знання, необхідні для формування світогляду дитини.
Редактор має опиратися не лише на свої знання як редактора
і філолога, він мусить знати психологію та педагогіку. Адже книга
повинна навчати дітей так, щоб текст розумівся адекватно. Для
кожної дитини враження можуть відрізнятися, а мета навчання —
забезпечити міцний фундамент знань.
Надзвичайно важливою є також стилістична та синтаксична
організація тексту. Дитина у ранньому віці не здатна сприймати
довгі, з граматичними зворотами речення, складні тлумачення та
«сухий» виклад тексту. Слід уникати перенасичення інформації. Тому стилістичноJсинтаксична організація тексту для маленького читача повинна бути простою.
Сьогодні дитяче книговидання в Україні має низку проблем,
які необхідно побороти. Йдеться про брак творів сучасної тематики,
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нових героїв; диспропорцію у видавничому репертуарі на користь
художньої літератури, до того ж перевидань; надмір одних жанрів
(казка, поезія) при майже повній відсутності інших; диспропорцію
у забезпеченні літературою всіх категорій дитячої читацької аудиторії; надзвичайно звужену і збіднену палітру художньоJтехнічного
вирішення дитячих видань, нехтування новими способами верстання, макетування, функціональноJефектної інтерпретації тексту,
друкарськими й рисованими графічними засобами, що пропонуються новітніми комп’ютерними технологіями; відсутність нових
конструктивних ідей, принципових змін у матеріальній конструкції
дитячої книжки та її елементів тощо.
Було виявлено, що на сьогодні книжкова справа в Україні потребує якісно нового підходу до формування видавничого репертуару для
дітей. Необхідно переглянути існуючі традиції підготовки видання,
оскільки існує ряд суперечностей, які спричиняють виникнення
суттєвих помилок під час розробки концепції видань для дітей дошкільного віку та їх подальшого редакційноJвидавничого втілення.
Підсумовуючи, зауважимо, що сучасний книжковий ринок України активно поповнюється всіма видами літератури, проте якісної
дитячої літератури постачається мало, оскільки в країні небагато
видавництв, що спеціалізується на випуску дитячої літератури.
Пріоритетним напрямом роботи українських видавництв може стати випуск книжкових серій для дітей, що гарантує рентабельність,
оскільки ця ніша книгодрукування ще не повністю освоєна та є дуже актуальною.

ПОЯВА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗМІ
Зозуля К.А., ІV курс, група ВСР41/12,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій (м.Київ),
к.тел. (093)0680128
Науковий керівник: Дроботенко В.Ю., к.філол.н., доцент

Тема взаємозв’язку розвитку інформаційного суспільства,
стрімкого поширення мультимедійних технологій і, як наслідок,
змін в усталених підходах до функціонування медіа та нових засобів
масової комунікації на сьогодні є вкрай важливою для розуміння
сучасного стану і перспектив розвитку українських засобів масової
інформації. Мультимедійність як майбутнє медіа, трансформація потреб аудиторії, нові вимоги до масJмедіа неодноразово розглядалися
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в дослідженнях В. Кіхтана, К. Карякіної, М. Маклюена, С. Куїнна
та В. Філака.
«Мультимедіа» з’явилось досить давно, власне, з часів виникнення писемності. Саме по собі «медіа» означає «спосіб комунікації», тобто процес передачі інформації (книги, кіно, музика тощо).
З появою мови медіа стали мультимедійними, тому що в чистому
вигляді мова існує лише у формі аудіозапису, а в побуті супроводжується додатковими формами комунікації (зокрема, жестами,
мімікою).
Саме розвиток комп’ютерної техніки, комп’ютерних носіїв і комп’ютерних мереж як способу трансляції дозволив об’єднати в одному
носії раніше непоєднувані засоби комунікації — візуальні, текстові
і звукові.
Специфіка мови мультимедіа полягає у поєднанні різних мов,
бо для всіх інших засобів комунікації існує своя специфічна мова
(зображення, звук, письмо).
У наш час мультимедійне видання — це сукупність графічної,
текстової, цифрової, мовної, музичної, відеоJ, фотоJ та іншої інформації, а також друкованої документації користувача.
Мультимедійні ЗМІ — це нові електронні медіа, до яких належать
комп’ютеризовані засоби комунікації типу Інтернет, здатні діяти
в глобальному масштабі і в режимі індивідуального доступу, індивідуального відбору та індивідуального оперування з інформацією.
Перший етап перетворення звичайних ЗМІ на мультимедійні —
мультимедіатизація капіталу ЗМІ і поєднання власності класичних
засобів масової інформації (газети, радіо, телевізійні станції)
з власністю у сфері комп’ютерних індустрій (книжковий бізнес, індустрія звукозапису, кіноіндустрія) і телекомунікацій (оператори
супутникового, кабельного, пізніше — мобільного зв’язку).
Другим етапом мультимедіатизації стає взаємне проникнення
змісту одних мультимедійних видань в інші. Саме тоді у 1980Jті роки газети почали додавати колір, а у Європі особливо популярним
видом друкованих ЗМІ стали ілюстровані тижневики (еталон —
французький журнал «Парі Матч»).
Наступним, третім, етапом можна назвати появу інтернетJсайтів традиційних ЗМІ і появу спеціалізованих інтернетJЗМІ.
Перетворення традиційних ЗМІ на мультимедійні на базі Інтернету суттєво змінило традиційні редакційні процеси. Якщо до цього інтернетJредакція була відокремленим всередині ЗМІ відділом,
який «перепаковував» (точніше — розміщував) традиційний контент
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в онлайн, то з мультимедітизацією змісту виникла потреба в глибокому проникненні принципів створення мультимедіа в сам редакційний процес.
Так поступово з’являються мультимедійні, або, як їх називають,
конвергентні редакції — редакції, в яких зміст за видами ЗМІ розподіляється централізовано, і в яких окремі редакції конкретних видів
ЗМІ не настільки автономні, як у звичайних холдингових структурах.
Зміна палітри комунікаційних технологій призвела до того, що
виникла аудиторія, яка в принципі не читає газети, а інформацію
отримує з Інтернету або мобільних сервісів. Для того, щоб не втрачати цих людей з поля зору, традиційні газети були вимушені пропонувати контент, який відповідає їхнім потребам — в онлайновому середовищі. Таким компонентом стало не звичайне «дзеркало»
друкованого ЗМІ в Інтернеті, а дійсно новий продукт, який поєднує
в собі відео, аудіо, посилання, анімацію й інфографіку. Так почали
з’являтися мультимедійні або конвергентні редакції засобів масової
інформації, побудовані на базі великих газет (наприклад, газета
«Daily Telegraph» у Великобританії), інформаційних агентств (РІА
«Новини» в Росії) або телерадіомовних компаній (ВВС).

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ
Кауліц Мет
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Останні десятиліття знаменуються стрімким технічним прогресом, що зачіпляє всі сфери діяльності, включаючи видавничу справу.
Розвиток комп’ютерних інформаційних технологій стає поштовхом
для розвитку нового виду видань — електронного. З його появою
видавництва переходять на комп’ютерний набір і верстку газет, журналів та книг. Відтепер видання зберігаються в пам’яті комп’ютера
весь час, будьJто набір чи верстка. Тобто видання набуває можливості залишатися в електронній, а отже й нематеріальній формі
протягом всього процесу редакційної підготовки. Повністю відредаговане, зверстане й підготовлене до друку видання можна назвати «електронним виданням».
Електронне видання — електронний документ (або група електронних документів), що пройшов редакційноJвидавничу обробку,
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має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді.
Однак справжнім конкурентом для друкованого аналогу електронне видання стає з появою новітніх засобів його поширення, видання стає настільки конкурентним, що частково витісняє деяку
частку друкованого матеріалу, заміняючи його на більш доступний
електронний контент. Періодичні електронні видання стали поширюватися переважно по мережах, зокрема, по глобальній Інтернет.
Неперіодичні видання також знаходять свою нішу у мережі, з’являючись спочатку у вигляді «піратських» сканувань, а згодом і в офіційних версіях електронних видань.
Електронні видання характеризуються динамічним розвитком,
їх кількість збільшується постійно, а якість — разом із розуміння
необхідності оцифрування інформації видавництвами та редакціями.
Їх кількість збільшується швидкими темпами, а якість безперервно
поліпшується.
Симбіоз видавничої справи з електронними документами приносить свої плоди та вигоди. Перехід на цифрове відтворення інформації дозволяє не тільки зберегти документі, а й історичні пам’ятки, чий носій має обмеження терміну придатності. Термін зберігання
такої інформації може бути практично необмежений. Нарешті,
зберігання документів і видань в електронній формі дозволяє організовувати електронні бази даних, чітка структура і розвинені засоби пошуку та навігації в яких полегшують процес виявлення потрібних матеріалів та їх фрагментів. Це власне провокує появу
електронних бібліотек, які мають можливість за лічені секунди знаходити потрібну інформацію чи видання, в результаті чого була досягнуто значної економії часу і матеріальних засобів.
Поява електронних видань та перехід до них ЗМІ фактично
стирає географічні інформаційні кордони, видання може розширити свою аудиторію завдяки оцифруванню контенту, що є невпинним та потребує такої ж реакції від виробників поліграфічної продукції. Видавнича справа має повністю підлаштовуватися під даний
фактор, адже він набує все більшої масовості.
Подальша інтеграція електронних видань у видавничу справу
та поліграфічну продукцію створює єдиний простір медіаJіндустрії,
де видання існує і як друковане класичне, і еволюціонує згідно з останніми новітніми технологіями, що маються велике значення для
подальшого розвитку та перевтіленню самого поняття «видання».
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОТЕХНІЧНОГО
РЕДАГУВАННЯ ДИТЯЧИХ ВИДАНЬ
Конелюк Н.
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Тернопільський коледж
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Творення книги — складний технологічний процес. Видання
виходить у світ внаслідок копіткої праці багатьох учасників цього
дійства — від автора до поліграфіста, і для кожного з них книга і сам
комплексний процес її творення виглядає поJрізному. Поєднання
усіх точок зору є виробничою необхідністю, яка базується на єдності
різного виду творчої діяльності: художнього конструювання, ілюстрування та художнього оформлення видання, що здійснюється фахівцями різного профілю.
З професійної позиції художньоJтехнічного редактора очевидно, що він принципово, з огляду на свою діяльність, пов’язаний
з усіма учасниками видавничоJполіграфічного процесу.
Успіх художньоJтехнічного оформлення видання на першому,
найважливішому етапі його творення залежить переважно від працівників трьох спеціальностей — художника, художнього та технічного редакторів, від їх здібностей, знань, таланту та вміння працювати в команді.
На сучасному етапі ці три спеціальності органічно вплітаються
в коло творців книги, адже без участі художника, художнього та технічного редакторів вихід естетично оформленого високопрофесійного видання неможливий. Не випадково їх імена та прізвища
входять обов’язково у вихідні дані кожної книги.
У зв’язку з комп’ютеризацією видавничого процесу в більшості
видавництв роботу художнього та технічного редакторів виконує
один працівник — художньоJтехнічний редактор. До нього стікаються
звідусіль розпорошені оригінали, він вирішує важливі композиційні питання видання, розробляє його концепцію оформлення,
редагує ілюстративний матеріал, працює з автором та редактором.
Форма організації процесу художньоJтехнічного оформлення
залежить від специфіки та умов праці видавничої структури і змінюється разом з нею. Сам процес творення книги по суті незмінний.
У спілкуванні дитини з книгою майже немає прагматизму, натомість дуже багато емоцій. Тому кожне дитяче видання повинно
впливати на свого читача змістом, легкістю викладу, виразністю
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мовностилістичної форми, цікавим ілюстративним вирішенням,
кольором, незвичною пластичною формою, матеріальною конструкцією.
Забезпечення ефективного функціонування складного комплексу текстових і нетекстових чинників залежить від спільних зусиль
автора, художника, видавця. Щоб створити якісний видавничий
продукт для дітей, їм усім слід бути обізнаними з психологічними та
лінгводидактичними засадами процесу текстотворення для дітей,
знати можливості впливу на юного реципієнта через слово і зображення, глибоко розуміти сутність дитячого світосприйняття, відчувати потреби і прагнення сучасної дитини, творчо підходити до редакційноJвидавничого втілення авторського оригіналу, мати особливе
дизайнерське мислення, широко застосовувати найсучасніші видавничі та поліграфічні технології.
Підготовка до видання творів дитячої літератури є одним із
найскладніших напрямів видавничої діяльності. Для професійної
оцінки авторських оригіналів, для моделювання майбутнього видання видавцевіJредактору, окрім загальних критеріїв і методик,
необхідно вміти застосовувати ще й систему специфічних підходів,
які б сприяли поглибленню та розширенню можливостей впливу
книги на формування юної особистості.
Сучасному поколінню дитячих видавців вкрай потрібне й нове
мислення, здатність долати стереотипи, сміливо шукати оригінальні
рішення. Адже сьогодні книжковій традиції доводиться постійно
витримувати двобій із телебаченням, відео, комп’ютером — атрибутами аудіовізуальної культури, які все гостріше окреслюють проблему дитячого читання і дитячої книги.

ПРАКТИКА РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Кулініченко О.А., група ВСР32, курс ІІІ,
пеціальність «Видавнича справа та редагування»
Миколаївський коледж, к.тел.: 0636112507
Науковий керівник: КандюкЛебідь С.В., викладач

У наш час електроні видання поширюються й приймають обороти, замінюють традиційні печатні видання. Тому й редакторам
у наш час треба мати потрібні навички і знання для роботи з електронними виданнями та спеціальними програмами, які призначені
для редагування авторських текстів і верстки книг.
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Електронні видання суттєво відрізняються від друкованих як
на етапі створення, так і на етапах редагування та просування. Мета
будьJякого видання — донести необхідну інформацію до свого читача, а специфіка та новизна електронного навчального видання як
виду літератури вносить корективи до кожного етапу підготовки
видання. Так, редaкцiйнoJвидaвничий прoцес рoбoти з електрoнним
видaнням дещo вiдрiзняється вiд звичнoгo прoцесу рoбoти з друкoвaним видaнням.
На сьогодні якраз для електронного навчального видання
невід’ємним етапом підготовки є його автоматизоване редагування
(АР) за допомогою комп’ютерних програм. Незважаючи на те, що
сучасні методи АР забезпечують високий рівень редагування тексту, вони все ж не можуть замінити людинуJфахівця, тому комп’ютер
може виступати лише як засіб полегшення роботи редактора. Максимально підвищити рівень редагування комп’ютерними програмами
редактор може, налаштувавши програму відповідно до специфіки
редагованого тексту — внести до словника маловідомі або авторські
терміни, характерні для тексту, поповнити списки автоматичної
заміни символів типовими для автора помилками. Таким чином, значно підвищується ефективність автоматизованого редагування —
комп’ютер виправляє максимальну кількість помилок, дозволяючи
авторові чи редакторові не «розпорошувати» увагу на несуттєві огріхи
та зосередитись на тому, що комп’ютер відредагувати не спроможний — на семантичних, композиційних, логічних помилках.
Розробка та вдосконалення комп’ютерних програм, призначених для роботи над оригіналJмакетом, стають незамінною основою
у роботі сучасного редактора електронних видань і єдиним можливим способом його роботи. Найбільш елементарним є внесення
правки відразу в електронну версію авторського оригіналу за допомогою всім відомої програми Microsoft Office Word. Вона містить
у собі функції рецензування, перенесення правки в електронну
версію авторського оригіналу, а потім і звірку [1].
Також існує багато програм верстки, але серед них найпоширеніші: Adobe PageMaker, Quark XPress, Adobe FrameMaker, Corel
Ventura Publisher і, звичайно ж, Adobe InDesign. У кожної з них свої
особливості, про які необхідно знати редактору, аби вибрати оптимальний варіант для використання при роботі [2].
Що ж стосовно самих редакторів, то вони повинні мати компетенції, які позволяють їм краще виконувати свою роботу. Наприклад,
практичні компетенції дають змогу редакторам зробити матеріал
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більш грамотним, цікавим та легкодоступним для читачів,у той час
як інноваційні компетенції забезпечують здатність створення і вдосконалення електронних видань, введення порталу книжок, де людина може скачати книгу або прочитати її онJлайн, також це забезпечує збільшення читацької аудиторії.
Після усього сказаного раніше ми можемо прийти к висновку,
поJперше редагування електронних видань все ще на ранній стадії
формування, але вже більш розповсюджене ніж традиційні печатні
видання, поJдруге інноваційні технології дають змогу нам редакторам виконувати свою роботу трохи легше і у той й же час краще.
Література
1. Крайнікова Т.С. Коректура: підручник / Т.С. Крайнікова. — К.: Наша
наука і культура, 2004. — 252 с.
2. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. посібн. /
М.С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2006. — 560 с.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТРАФАРЕТНОГО СПОСОБУ ДРУКУ
Куценко Світлана
3 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Бобренко Р.В., к.п.н., ст. викладач

Трафаретний друк (шовкограмфія) — друк через форму, виконану на спеціальній сітці. Відбиток створюється в результаті продавлювання фарби крізь друкувальні елементи форми на задруковуваний матеріал у процесі руху ракеля по формі. Трафаретний друк
принципово відрізняється від основних способів друку: високого,
плоского, глибокого.
Процес одержання зображення на відбитку способом трафаретного друку являє собою послідовне відливання під тиском фарбових елементів зображення на поверхні задруковуваного матеріалу
по ходу ракеля, що складається з чотирьох стадій:
1) утворення відливної форми;
2) заповнення її фарбою;
3) видобування форми (ниток сітки) з відлитих на задруковуваному матеріалі фарбових елементів зображення;
4) закріплення фарбового зображення до повного його затвердіння.
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Якість елемента зображення на відбитку залежить від:
— якості відливної форми;
— ступеня заповнення її фарбою;
— умов роз’єднання відливної форми, що забезпечують утримання максимальної кількості фарби на задруковуваному матеріалі
зі збереженням геометричних форм елементів зображення;
— структурноJмеханічних властивостей фарби.
Фарба за допомогою фарбоживильних систем наноситься спочатку на друкарську форму, де відбувається формування фарбового зображення. Далі при контакті із задруковуваним матеріалом за допомогою
тиску частина фарби лише переноситься з форми на матеріал шляхом
шарового поділу, що й становить основу друкарського процесу.
При притискуванні ракелем друкарської форми до задруковуваного матеріалу кожен друкувальний елемент утворює особливу
відливну форму, обмежену знизу задруковуваним матеріалом,
з боків — боковими гранями пробільних ділянок форми. Зверху вона перекрита сіткою.
У процесі друкування фарба, що переміщується ракелем по формі, через чарункиJфільєри сітки заповнює цю відливну форму елемента зображення, входить у контакт із задруковуваним матеріалом.
При проходженні ракеля над друкувальним елементом залишок
фарби зрізається його робочою кромкою.
Після проходження ракеля нитки сітки виймаються з фарби, що
прилипла до задруковуваного матеріалу. Частина фарби підіймається
разом із сіткою. На задруковуваному матеріалі лишається об’ємний
фарбовий елемент зображення.
Після цього відбувається формування фарбового елемента —
затікання фарби в місця, де були нитки, а також розтікання фарбового елемента.
Трафаретний друк відомий багатьма своїми можливостями, однак інколи складається враження, що користуються цими можливостями в Україні далеко не в повну силу.
Найпоширеніші способи використання трафаретного друку:
— на візитівках,
— на самоклеючих матеріалах,
— на тканинах з невеликою площею задруковування.
У порівнянні з класичними і деякими новими способами друку, можливості яких обмежені вибором формату, задруковуваних
матеріалів і товщиною фарбового шару, трафаретний друк має значні
переваги, зокрема:
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— вибір у широких межах формату;
— майже необмежені можливості друкувати на різноманітних
матеріалах і виробах, плоских і об’ємних формах;
— широкий інтервал регулювання товщини фарбового шару;
— відносно дешевий і простий спосіб виготовлення друкарських форм.
Тож вважаємо, що фахівцям ще належить гідно оцінити ці переваги з тим, щоб максимально повно використовувати їх у сучасних умовах видавничого ринку.

РОЛЬ ЧИТАННЯ
У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Мосійчук Вікторія
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

Аналіз літературознавчих, методичних, лінгводидактичних
джерел засвідчує, що єдиного підходу до визначення змісту поняття
«дитяча література» не існує. До неї належать різні жанри фольклору
(лічилки, дражнилки, ігрові пісні та ін.), а також перші спроби пера юних початківців (поезія, проза, тощо), опубліковані в періодиці
для дітей. Художні, науковоJпопулярні та публіцистичні твори, написані письменниками безпосередньо для молодшого читача різних вікових категорій, починаючи з дошкільнят, найчастіше позначають терміном «література для дітей».
Дослідниця ДзюбишинаJМельник Н. (енциклопедія «Українська мова») до дитячої літератури зараховує оригінальну та перекладну художню, художньоJнаукову й художньоJпубліцистичну
літературу, орієнтовану на дитину від народження (якщо в поняття
дитячої літератури включати фольклор) або від двох років (якщо під
дитячою літературою розуміти лише авторську) до 10–11 років (при
вузькому тлумаченні дитинства), чи до 13–14 років (при ширшому
тлумаченні). Тому вважається, що зміст поняття «дитяча література» має містити літературу для дітей віком до 18 років.
Шана і любов до книги починається з колиски, іде від батькаJ
матері. Сім’я, у якій не читають книжок, — духовно неповноцінна.
Великий педагог Василь Сухомлинський зазначав, що культурні
люди виростають у сім’ях, де панує глибока повага до книжок.
Через читання дитячої літератури відбувається формування первинного уявлення про прекрасне, про мистецькі жанри та напрямки,
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відчуття краси поетичного чи прозового твору; Саме читання має
вплив на поглиблене вивчення мистецтва, художньої літератури,
фольклору; на стимулювання власної творчості дитини, національних поглядів.
Через дитячу літературу кожна дитина повинна мати змогу розкрити свої творчі здібності, реалізувати потаємні задуми щодо проби сил у літературній творчості, в мистецтві, розширити світ своїх
захоплень.
У своєму естетичному розвитку дитина проходить певні етапи:
ознайомлення, пізнання, творчість. Серед деяких психологів навіть
побутує думка, що ті книги, які читає дитина перші сім років свого
життя, у подальшому формують її подальшу долю.
Метою дитячих книжок має бути не стільки заняття дітей певною справою, не стільки запобігання поганим звичкам, як розвиток
даних їм від природи талантів, почуття любові й гармонії зі світом.
Пряма і безпосередня дія таких книжок має бути звернена на почуття дітей, а не на їх розум, адже почуття передує знанням. Дитячі
книжки мають показати, що світ і життя прекрасні, навіть якщо
трапляються труднощі і проблеми.
Дитячі книжки повинні передавати своїм маленьким читачам
в оповіданнях та малюнках повноту життя, зігрівати теплом почуттів, писатися легкою мовою, вільною, грайливою, квітучою в самій
простоті своїй, — і тоді вони зможуть слугувати одним із найміцніших фундаментів і найдієвіших засобів виховання.
Дитячі книжки повинні відрізнятися особливою легкістю, чистотою і правильністю мови. З огляду на це предметом подальшого
вивчення може бути роль сім’ї в організації дитячого читання; використання дитячої літератури як чинника розвитку мовленнєвої
культури дітей.

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА КНИГА:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Прокопенко Діана
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

Видання, призначені для юних читачів, повинні віддзеркалювати
їх світ, впливаючи на них своїм змістом, легкістю викладу та виразністю мовностилістичної форми. Щоб забезпечити цей складний
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комплекс текстових і нетекстових чинників, необхідне добре знання
дитячої душі, потреб і прагнень сучасної дитини, справжній творчий підхід, нетрадиційне дизайнерське мислення, високоякісні
технології.
Простежимо, як на зламі століть сформувалося «обличчя» української дитячої книги і як це вплинуло на візуалізацію в ній світу
сучасних дітей.
Коли Україна відновила незалежність, дитяче книговидання
разом з іншими сегментами національного видавничого ринку об’єктивно зреагувало на серйозні соціальноJполітичні, економічні та
культурні трансформації у суспільному житті: на початку 90Jх пережило майже повний занепад, у середині 90Jх — намагалося «протриматися», постійно репродукуючи старі «класичні», перевірені
часом літературні тексти та ілюстрації. Наприкінці 90 х — на початку 2000Jх років спроби створити нову оригінальну дитячу книгу
стають помітнішими та, на жаль, ще не достатніми, щоб кардинально змінити стан речей.
У репертуарі української дитячої книги, сформованому за останні п’ятнадцять років, переважають видання творів, написаних
давно. Найпоширенішим аргументом на користь таких видавничих
проектів є те, що це видання справді талановитих дитячих письменників минулого — Г.JК.Андерсена, братів Ґримм, Ш. Перро,
О. Вайльда, Р. Кіплінґа, С. Маршака, К. Чуковського, О. Волкова,
М. Носова тощо.
Безперечно, визнана класикою українська і світова література
для дітей містить високий духовноJпсихологічний розвивальний
потенціал, адже в той чи той спосіб навчає дитину засадничих моральних норм людського буття. Однак прийоми і форми розкриття
типових для дитячих творів проблем, відтворення тих чи інших моральних і соціальних конфліктів, використовувана система персонажів, образотворчий ряд, деякі настанови щодо дитячого сприйняття не можуть бути вічними, а головне — ефективними у «всі
часи». Адже сучасний світ надзвичайно стрімко змінюється,
об’єктивно змінюючи і світ дитинства. А отже, сучасна дитяча книга, аби бути ефективною, повинна на це реагувати.
Постійна видавнича «експлуатація» давно створених творів для
дітей є результатом абсолютного ігнорування особливостей психології сучасних дітей, їх підвищеної здатності до сприйняття абстракцій, символів, метафор, вищого, ніж у їхніх однолітків десять,
двадцять чи тридцять років тому, рівня розвитку та інформованості.
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У щорічному випуску української літератури для дітей на першому
місці перевидання казок — фольклорних та авторських, українських і світових. Причому список назв та авторів короткий і стандартний: «Українські народні казки», «Казки народів світу», збірки
казок окремих країн та народів, що часто об’єднуються у серії.
Без сумніву, світ казкової літератури надзвичайно багатий і різноманітний. Кожна казка, і авторська також, — своєрідний живий
організм, який містить у собі широкий спектр пізнавальних, етичних і естетичних елементів, здатних випромінювати певні імпульси
різної потужності, призначені читачам різного віку. Проте, якщо
традиційні дитячі смаки, що полягають в особливій прихильності
до жанрів фантастики і пригод, інерційно задовольняються переважно казками, це суттєво звужує арсенал засобів літературноJестетичного впливу на юних читачів. Створюються досить схематичні,
спрощені уявлення про світ: персонажі найчастіше чітко поділяються на «поганих» і «добрих», точно вказуються причини зла і бід.
Читання лише казок не може сприяти всебічному розвитку особистості юного читача, оскільки в них немає актуальних проблем,
з якими сучасна дитина стикається щодня, у них не відбито реальних стосунків між самими дітьми, дітьми і дорослими, дітьми і довкіллям. Змальована реальність слабко співвідноситься з справжнім
світом дитинства, вона часто вводить у, нехай і приємну, та все
ж оману. Таким чином, книжки казок не повинні стояти в «меню»
дитячого читання на сніданок, обід, вечерю. Одночасно дитина мала
б відкривати для себе літературноJхудожні твори й інших жанрів —
вірші, оповідання, повісті сучасної тематики і сучасних авторів.
Звикаючи змалечку, що книжка — це лише казка, яку час од часу
на ніч читають батьки, дитина не виробляє ні звички, ні відповідних
навичок роботи з іншою — так званою функціональною (діловою)
літературою, яку могла б залучати, скажімо, як джерело потрібної
інформації для саморозвитку чи під час навчального процесу. У дорослому віці, без відповідного попереднього досвіду таку звичку виробити ще важче. Уявлення видавців про читацькі потреби і можливості потенційної читацької аудиторії надзвичайно узагальнені
й неточні. Вони побудовані здебільшого на досить спрощеній віковій
диференціації, з орієнтацією на таку собі абстрактну дитину без явних
ознак статі, національності, усередненого психологічного, розумового, емоційного та освітнього рівня, єдиного на всі часи «стандарту».
Ось так, на жаль, не поJсучасному виглядає «дзеркало», покликане відтворювати світ сучасної української дитини. На жаль, бо
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книга лише тоді здатна впливати на виховання гармонійної особистості, тобто повною мірою реалізувати свою головну соціальну
функцію, коли приходить до дитини в потрібний час. На кожному
етапі життя дитина мала б отримувати свою книгу — книгу, яка
б відповідала її читацьким потребам, торкалася найважливіших для
цього періоду тем, справді зацікавлювала.

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАКТОРСЬКОЇ ПРАВКИ ТЕКСТУ
Раковська Анастасія
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Методика редакторської правки передбачає наявність низки
правил, доцільність яких підтверджується досвідом. Окреслимо коротко головні з них.
1. Не можна починати правити, не ознайомившись із текстом
загалом, не виявивши його загальні особливості, переваги і недоліки, не визначивши головні редакційні завдання.
2. Правити слід тільки після того, як встановлена і точно визначена причина незадоволеності текстом і продуманий шлях її
усунення.
3. Не дозволяється виходити за рамки допустимого редакторського втручання в текст, тобто правку необхідно чітко узгоджувати із
авторським задумом.
4. По можливості слід обмежуватися мінімумом поправок, які
не віддаляють від авторського тексту, і користуватися для правки
авторськими мовними засобами.
5. Необхідно критично ставитися до кожної внесеної правки,
зіставляючи її з первісним текстом, зберігаючи авторський сенс
фраз, фрагментів тексту.
6. Варто погоджувати виправлення з автором, це допоможе
уникнути непорозумінь.
Стосовно ж техніки редакторської правки, то вона проста:
— правити безпосередньо в тексті, закреслюючи слова і букви
тонкою рискою і вписуючи нові слова і букви над ними між рядків;
— вписувати текст розбірливо;
— великі вставки вписувати на полях або на окремій сторінці,
підклеєній до основної;
— викреслюючи текст, з’єднувати стрілкою останнє слово перед закресленим і перше після нього;
300

використання в системі масової комунікації

Секція 6

— використовувати знаки, що застосовуються при вичитуванні.
За ступенем і характером внесених у текст змін розрізняють
кілька видів редакційної правки:
— виправлення технічних похибок без переробки, при підготовці перевидань, а також офіційних і документальних матеріалів;
— скорочення з метою обмежити текст певним обсягом;
— обробка — внесення смислових, фактичних, композиційних,
логічних, стилістичних виправлень, але без докорінного перетворення тексту;
— переробка — корінні зміни авторського тексту, який слугує
лише основою для остаточного варіанту.
Як правило, працюючи над текстом, редактор використовує всі
перераховані види правки в різних поєднаннях.
У теорії та практиці редагування склалися основні правила
виправлення тексту:
— виправлення є доречним тоді, коли його потрібність можна
довести (редактор має пояснити, чому він прийняв те чи інше рішення; при цьому формулювання на кшталт «звучить», «не звучить», «не
подобається» тощо, звичайно, не можна визнати переконливими);
— виправлення має бути одноступеневим: виправляючи рукопис, треба намагатися усунути всі (навіть дрібні!) помилки одразу;
— усі виправлення треба вносити дуже ретельно; вони повинні
легко читатися й займати на сторінці щонайменше місця.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
Рубан В.
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

Дитяча періодика є важливою складовою видавничої справи.
Не зважаючи на бурхливий розвиток нових інформаційних технологій, вона здатна замінити дитячі книги, енциклопедії та розмальовки,
адже сучасні видання, здебільшого, звертають увагу саме на розвиток інтелекту дитини. Видання для дітей сьогодні в Україні надзвичайно різноманітні. Фахівці зазначають, що кількість періодичних
видань для дітей у державі свідчить про рівень її цивілізованості,
культури, інтелекту, а також про перспективи розвитку. Світогляд
дитини повинен формуватись під впливом тих джерел інформації,
які забезпечували б її повноцінний і всебічний розвиток.
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Питанням становлення дитячої літератури загалом у різні часи
займалися Б. Гошовський, Р. Зозуляк, Л. Кіліченко, П. Лещенко,
Е. Огар. Систематизації та розвитку української дитячої періодики
приділяли увагу М. Процик, Н. Зелінська, І. Кузнєцов, І. Монолатій й інші. А деякі аспекти дитячої періодичної преси розглядали
Г. Корнєєва, Н. Кіт, У. Лешко, В. Лучук.
В першу чергу, слід визначити поняття «дитяча періодика». Це масив періодичних видань, створених спеціально для дитячої читацької
аудиторії з урахуванням вікової диференціації, психофізіологічних
можливостей, когнітивних потреб та особливостей сприйняття.
Першим друкованим виданням для української дитячої аудиторії можна вважати «Домову шкілку» за редакцією Юліана Вислобоцького, яке з’явилось у 1854 році як додаток до часопису
«Вісник», що видавався у Відні для «Русинів австрійської держави».
У виданні пропонувалися вірші, казки, байки, загадки, оповідання.
На сьогоднішній день, сучасний ринок дитячих періодичних
видань в Україні дуже насичений. За даними Держкомтелерадіо України, в нашій країні зареєстровано понад 305 друкованих видань для
дітей та юнацтва загальнодержавної сфери розповсюдження, тоді
як загальна кількість зареєстрованих газет та журналів сягає 23 тисяч назв.
Дитяча преса в Україні зараз знаходиться ще на стадії розвитку.
Основними проблемами, на думку фахівців, є здебільшого низька
якісь видань в порівнянні з ціною, одноманітність та відсутність
інтересу вже зі сторони читача. Адже сучасне молоде покоління
звертається за інформацією до електронних джерел.
Висновки. Із прийняттям незалежності України значно зросла
кількість періодичних видань для дітей, змінилось їх змістове наповнення. Український ринок дитячої періодичної літератури зараз
знаходиться ще на стадії розвитку і, на превеликий жаль, не всі видання на сьогоднішній день можуть конкурувати із зарубіжними.
До того ж, недосконалість законодавчої бази впливає на розвиток
та якість дитячої періодики.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ
ГАЗЕТНОЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ
Савенкова Поліна
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Редакторська професія передбачає уміння і навички кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення,
належать до різних тематичних груп, мають різну знакову природу,
різний характер інформації. Іншими словами, йдеться про редагування багатьох видів текстів, кожний з яких має свою специфіку
структурної і змістової побудови, а також відповідного використання мовноJстилістичних засобів.
Перед редакторомJпочатківцем періодичних видань висуваються передусім, дві вимоги:
1) глибоке розуміння типології цих видань;
2) досконале знання теорії і практики жанрів.
Типологія газетноJжурнальних (або періодичних) видань включає в себе такий перелік: газети, журнали, бюлетені, календарі, реферативні збірники. Кожний із цих видів має свою періодичність,
призначення, формат, стиль представлення матеріалів, наклад.
Стосовно жанрів (а це три групи: інформаційні, аналітичні і художньоJпубліцистичні), то ґрунтовне оволодіння ними редактором
необхідно для того, щоб на практиці сповна використати можливості кожного з цих жанрів, осмислено редагуючи і конструюючи
відповідний текст.
Перед редактором постійно стоїть питання: як досягнути того,
щоб матеріали не просто були прочитані, а викликали інтерес читацької аудиторії, запам’ятовувалися?
Тут можна використати деякі правила, вироблені фахівцями
протягом багатьох десятиліть редакторської роботи.
1. Ясний і простий стиль — це найкращий стиль.
2. Потрібно писати так, щоб читачі зрозуміли написане.
3. Думати про ясність викладу слід перед початком написання
і редагування.
4. Завжди необхідно пам’ятати, що написане може читати навіть не зовсім підготовлений читач.
5. «Популярний» виклад завжди корисніший, ніж «науковий».
6. Немає стилю «наукового» і «ненаукового» — є стиль ясний
і неясний.
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Приступаючи до редагування газетноJжурнальних текстів, яке
починається після обов’язкового першого наскрізного читання, редактор, передусім, повинен оцінити ці тексти з трьох позицій:
— фактажу;
— структури;
— манери викладу.
Стисло розглянемо змістовне наповнення кожної з цих позицій.
Головним елементом змісту журналістського матеріалу є факт
(або група фактів). Він і береться автором за основу для подальшого
коментування, аналізу або пояснення. Редактору важливо на початку
з’ясувати актуальність цього факту, його новизну. Для цього, звісно,
потрібно бути обізнаним з випусками останніх новин, публікаціями
конкурентів. Цілком зрозуміло, що факт, про який було повідомлено на день раніше в іншому друкованому виданні, повинен викликати у редактора посилену увагу. Тому що як інформація такий факт
вже безнадійно застарів. Інша річ — коментування його в аналітичному жанрі.
Перевірка достовірності факту також належить до сфери компетентності редактора. З самого початку потрібно виробити скептичне ставлення до представлених репортером фактів. У такому випадку з’явиться потреба перевіряти всі дані на достовірність: точні
посади, ініціали, імена героїв, назви політичних організацій, географічні назви, адреси, дати і цифри.
Щоправда, в журналістській практиці без скорочень обійтися
ніяк не можна. Цю неприємну для авторів процедуру доводиться
виконувати редакторам досить часто. Складніше буває з бездоганно «складеними» матеріалами, які не вміщуються на зазделегідь
відведеному місці. Тоді доводиться скорочувати, але дуже обережно: окремі речення, фрази і слова.
Редагування манери викладу — це вже сфера літературного редагування, яке передбачає удосконалення мови і стилю твору, виправлення граматичних, синтаксичних і стилістичних помилок. На
цьому етапі роботи є також свої особливості. Передусім, редактору
потрібно розрізняти явні мовні і стилістичні помилки, які виходять
за межі правописних норм, а також особливості індивідуальної манери письма автора. Коли така різниця усвідомлюється, можна легко уникнути непорозумінь з автором і редактором через не завжди
виправдані редакторські виправлення. Адже деякі редакції газет,
у яких працює літературний редактор, нерідко «грішать» зайвим
«причісуванням» індивідуальної манери письма авторів.
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Редактор повинен бути своєрідним черговим, який не допускає
на газетні шпальти невиправдані жаргони, модні слогани тощо. Цим
він тільки підвищує культурний рівень видання. На цьому етапі також потрібно потурбуватися про уніфікацію видання.

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ДИТЯЧУ АУДИТОРІЮ
Сальникова Т.
2 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Реклама є постійним супутником людини щодня, вона масово діє
на суспільство, на всі верстви його населення, в тому числі і на дітей.
Вплив реклами на юне покоління турбує сьогодні не лише батьків,
а й психологів, педагогів, оскільки не допускати чад до телевізора
вдається лише до якогось певного віку, адже діти стають все більш активними споживачами. У цьому контексті особливого актуального
значення набуває вивчення ефективності впливу реклами, розрахованої на дитячу аудиторію, її специфіки та тенденцій розвитку.
Перш ніж розглядати ефективність реклами, скерованої на дітей, кокотко охарактеризуємо поняття «ефективність» та «вплив».
У теорії і практиці рекламної комунікації виділяють зазвичай
два напрями ефективності реклами.
Економічний аспект ефективності рекламознавці пов’язують
з оцінками фінансових комерційних результатів, що отримані від
вкладання ресурсів у рекламну діяльність, тобто вимірюють її впливом на розвиток товарообігу. Однак, навіть ті вчені, які займаються
дослідженнями економічних ефектів реклами, зазначають, що основною тенденцією сучасного маркетингу повинно стати переміщення головного об’єкту впливу і дослідження від матеріальної
сторони на споживача.
Всю рекламу дитячих товарів, що транслюється по телебаченню,
слід розділити на 3 групи: реклама, призначена тільки для дітей, реклама, призначена тільки для батьків (а це рекламні повідомлення засобів гігієни чи іграшок для немовлят. Як правило, саме в цій рекламі
могутнім засобом важелю є використання материнських, батьківських інстинктів), реклама, призначена і для батьків, і для дітей.
Дослідження показують, що лише 5% дітей ніяк не формулюють своє бажання і не витрачають свої кишенькові гроші, а просто
споживають те, що їм дають батьки. Інша частина тим чи іншим
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способом впливає на покупку дорослих. Безумовно, цей сегмент
аудиторії досить цікавий для рекламістів.
Зауважимо, що пряма реклама змушує українських дітей витрачати гроші на дрібниці. Ще декілька тому серед вітчизняних компаній існувала хибна думка, що діти не можуть бути первинною цільовою аудиторією торговельних марок через свою низьку купівельну
спроможність. Проте сучасна дитина не просто покупець, що володіє
невеликою сумою, — вона здатна впливати на зроблені дорослими
покупки, а виростаючи, стає споживачем із більшими запитами.
Ефективність рекламної комунікації з дитиною, як зазначають
фахівці, залежить від багатьох факторів. Це частота рекламних звернень, врахування віку, наявність персонажу в рекламі тощо. На перший погляд, вони прості, проте дотримуватись їх, модернізувати
й вміти підлаштуватися під дитину в рекламній комунікації нелегко,
адже дитяча аудиторія — це специфічна аудиторія, яка досить легко
відчуває неправду. Саме тому розглянуті нами аспекти потребують
подальшої модернізації в роботах практиків та теоретиків реклами.
Отже, нами розглянуто важливі форми ефективності впливу реклами на дитячу аудиторію, узагальнено основні думки фахівців з питань того, якою повинна бути ефективна «дитяча» реклама. Проте зазначимо, що в теорії та практиці реклами ані комунікативна, ані
економічна ефективність рекламного звернення не вивчені належним
чином. Вплив реклами на дитину сьогодні потребує детального й ґрунтовного вивчення, яке, вважаємо, в майбутньому має базуватися на
соціологічних замірах юної аудиторії та математичних обчисленнях.

ІНТЕРНЕТЗМІ В УКРАЇНІ
Самчук А.
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Лисенко В.М., ст. викладач

Мультимедійні мережеві технології зробили революцію в системі
традиційних ЗМІ і привели до появи їх нового виду — електронних
видань та мережевих ЗМІ. Сьогодні — це новітні тенденції, що набувають все більшої популярності і масовості. Мережеве видання стає
тим джерелом інформації, що є первинним для багатьох людей, насамперед через свою доступність та можливість отримувати найбільш
нову інформацію. Саме виключно через Інтернет та мережеві видання зараз курсує найбільша кількість інформації, що перевищує
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кількістю та об’ємом будьJякі друковані видання. Мережеве видання стає дійсно проривом у журналістиці та видавничій справі.
Поняття мережевого видання — це видання, що розташоване на
певному інформаційному сайті, який як правило представляє собою ІнтернетJЗМІ, регулярно оновлюється та виконує функції засобу масової інформації.
Причиною зростання популярності мережевих видань стає ряд
чинників, що мають велике значення у сучасному інформаційному
просторі:
— швидке оновлення інформації, оперативне розміщення новини та її доповнення по мірі розвитку подій;
— персоналізація інформації, тобто її необмеженість специфікою певного періодичного видання. Читач має можливість сам обирати тематику інформації, її джерело та важливість власне для себе;
— можливість обговорювати статтю чи видання у режимі онлайн.
Говорячи про особливості мови мережевих видань, слід зазначити, що характерними рисами «мережевого тексту» є широта інформації, адже мережеве видання рідко обмежене полосами, що
виділив редактор, або ж кількістю паперу. Мережевий текст зазвичай розчленований на частини, кожна з котрих має свій заголовок.
І одна з найважливіших ознак мережевого видання — наявність
гіпертекстових і мультимедійних посилань, що визначається специфікою мережі як медійного середовища й особливостями сприйняття інформації з екрана монітора.
Мережеві видання є новітнім засобом передачі та отримання
інформації, що характеризуються динамічним розвитком та швидким набуттям популярності. Мережеві видання, як породження
поєднання Інтернету та засобів масової інформації є еволюційним
видом видання, що наразі є найбільш пристосованих до сучасних
умов комунікаційної сфери. Мережеві видання стрімко розвиваються, все більш витісняючи свої друковані аналоги, адже є більш
доступними, інформативними, а в особливості мають змогу надавати найбільш актуальні та свіжу інформацію з будьJякої сфери.
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РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО ВИДАННЯ
Сахно Т.Ю.
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Довідкові видання — це твори друку, що містять короткі відомості
наукового, науковоJпопулярного або прикладного характеру, викладені, оформлені та розміщені так, щоб їх можна було швидко знайти.
Енциклопедія як жанр науковоJпопулярної довідкової літератури має певні особливості. Популярність викладу, розрахована на
широке коло читачів, має поєднуватися з науковою чіткістю та
логікою викладання матеріалу. Неприпустиме однобічне висвітлення явищ і фактів.
Енциклопедії мають бути акумуляторами знань і відрізнятися
від інших довідкових видань науковою достовірністю, ґрунтовністю, вивіреністю інформації, певною «бездискусійністю».
Якісна та ґрунтовна підготовка довідкового видання до друку
залежить від багатьох аспектів процесу редакційного опрацювання.
Ключовий момент підготовчого періоду довідкового видання —
розробка концепції майбутнього видання.
Під час аналізу концепції майбутнього видання редактор починає від найзагальніших характеристик (цільового призначення та
аудиторії) і поступово переходить до конкретних (розташування
елементів статті один щодо одного, уніфікована система виділень,
позначень, скорочень).
Редактор має сумлінно стежити, щоб статті не дублювали одна
одну. Критеріями редакційного аналізу стають інформаційна насиченість та ступінь розгорнення інформації.
Після отримання статей від авторів, їх систематизації згідно зі
словником, а також після рецензування (потребу в цьому визначає
редактор видання, керівник редакторської групи чи головний редактор) починається безпосереднє редакторське опрацювання.
Ілюстрації в довідкових виданнях — одне із істотних прийомів
збагачення їх інформативності. Вимога до ілюстрування — логічний та органічний зв’язок зі змістом.
Редактор не повинен забувати, що при підготовці ілюстрацій
не можна обмежуватися оцінкою їх оригіналів. Також варто враховувати, яким буде якість виконання ілюстрацій при друці та чи виконають вони поставлене перед ними завдання повною мірою.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КНИГ
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Скурська Тамара
3 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

Сьогодні перед освітою стоїть гостра проблема нового підручника з літератури, який би був позбавлений недоліків радянської
епохи та увібрав у себе найкращі здобутки вітчизняної і зарубіжної
методики конструювання альтернативної навчальної книги. Сучасний підручник з літератури є результатом розвитку педагогічних
і літературних процесів, він не тільки подає адаптовані для учнів
знання, а й пропонує науковоJметодично шляхи їх засвоєння.
У системі освіти підручник реалізує зміст навчання і діяльність учителя й учнів.
Сучасний підручник з літератури відповідає двом типам програм з літератури: для середніх класів — це літературне читання, для
старших — вивчення курсу історії літератури. Підручник для середніх класів містить у собі, крім історикоJтеоретичного матеріалу,
художні тексти для вивчення. У підручниках для старших класів учням пропонується історичний, теоретичний та довідковоJлітературний матеріал, а художні тексти подаються у посібникуJхрестоматії. Вузівські підручники з літератури зорієнтовані на широкий
історичноJтеоретичний матеріал, який за формою викладу максимально наближається до структури самої літературознавчої науки
(власне теорії літератури та історії).
Варто додати, що сьогодні, крім підручників, учням і студентам
пропонується низка посібників з історії і теорії літератури, які доповнюють знання. У багатьох школах, гімназіях і ліцеях, де вирішується
завдання поглибленого вивчення літератури, предметом навчання
стають серйозні літературознавчі дослідження, літературознавчоJ
філологічна періодика.
Найвищі позитивні досягнення у сучасному підручникотворенні
виступають для нашого дослідження критеріями оцінки довготривалого історичного процесу розвитку підручника літератури від
давнини до сучасності. Основними напрямами дослідження стали:
— вплив суспільного, педагогічного і літературознавчого процесів, а також суміжних дисциплін на методику вивчення літератури і зміст підручників літератури;
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— трансформація підручників словесності у навчальні книжки
з літератури;
— з’ясування місця й ролі в підручникотворенні психологоJпедагогічних особливостей школярів у процесі відбору навчального
матеріалу і з метою активізації пізнавальної діяльності учнів;
— з’ясування ролі гуманістичноJрефлексивного фактора як провідної педагогічної тенденції в освіті, що передбачає орієнтацію
у наукових дослідженнях і педагогічній практиці не тільки на вивчення основ самої науки, а й на рефлексії пізнавального процесу,
а також врахування загальнолюдських, наукових і особистісних цінностей і цілей, які в попередні епохи до уваги не брались і вважалися
зайвими, непотрібними, навіть шкідливими.
У наш час предметом наукової рефлексії стають зв’язки пізнання з процесами, які досліджуються. Тому є необхідним простежити
розвиток змісту підручника з української літератури хоча б у такій
його частині, як дидактичний апарат та добір і нормування матеріалу, який вивчається учнями.
Позитивні досягнення у сфері освіти у попередні десятиліття
вимагають подальшого удосконалення навчальної книжки з літератури з урахуванням демократичних тенденцій у нашому суспільстві, його гуманізації на засадах національних та загальнолюдських ідеалів.

СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
Ткаліч Анна
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Редагування рекламних текстів є актуальною темою, адже наразі
цей вид видавничої продукції розвивається стрімко, а проблема
неграмотної реклами постає досить гостро.
Рекламне видання — особливий вид видань, що містить основні відомості про товар, ідею чи послугу, представляючи (рекламуючи) їх потенційному покупцеві.
Однією з особливостей рекламного тексту, яка вирізняє його
зJпоміж інших, є, як правило, відсутність критичних фактів, суцільні
переваги та плюси предмету реклами. Рекламні видання різноманітні
за інформативними матеріалами, за призначенням, за поліграфічними характеристиками та способами розповсюдження.
За характером інформації реклама може бути комерційна, політична, соціальна та прихована.
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Неграмотна реклама, як правило, є результатом некомпетентності редакторів чи взагалі відсутності її редакційного опрацювання. Така ситуація зумовлена тим фактом, що багато рекламодавців
вважають себе достатньо обізнаними у сфері своїх послуг чи товарів, тому відмовляються від допомоги редакторів.
Саме від редактора залежить якість рекламного видання. А від
якості рекламного видання, у свою чергу, залежить його економічна
ефективність. Редактор повинен проаналізувати рекламний текст
на достовірність фактів, структуру та манеру викладу.
Рекламний текст має зберігати логічність викладу та бути зрозумілим для обраної цільової аудиторії. Особливої уваги при редагуванні рекламного тексту заслуговує слоган, адже він є однією з передумов успішної реклами.
Запорука ефективної реклами — вдала композиція тексту: влучний та доцільний заголовок, цікавий та унікальний текст, що викликає у споживача бажання купити, кінцівка, яка закликає зробити це
якомога швидше.
Основні групи помилок у рекламних текстах: стилістичні неточності, а також граматичні та синтаксичні помилки.
Однією з основних умов якісного редагування рекламного тексту є злагоджена співпраця з його автором, а також із замовником
реклами та художникомJдизайнером.

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Філюкова І.
5 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Кіровоградський інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Сучасне навчання — це багатогранний процес формування особистості за допомогою багаторічних напрацювань фахівців в окремих галузях знань.
Для навчання учнів сьогодні застосовують повний спектр потрібних засобів та методів навчання. Для дітей молодшого віку (школярів
молодших класів) у навчальному процесі використовують не тільки
підручники, а й цілі навчальні комплекси, до яких належать робочі
зошити, наочні додаткові матеріали та мультимедійні додатки.
Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи освіти є використання інформаційноJкомунікаційних технологій, що
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забезпечує подальше удосконалення навчальноJвиховного процесу,
доступність, ефективність освіти.
Результати теоретичних досліджень з теми засвідчують, що
потрібно вивчати і поширювати досвід використання електронних
підручників у навчальному процесі та проводити роботу зі створення електронних навчальних підручників.
Використання електронного підручника як основного засобу
навчання передбачає зменшення кількості традиційних книг, що
означає зменшення фізичного навантаження на дитячий організм.
Сьогодні учні носять у школу велику кількість традиційних
підручників, що слугує надвеликим навантаженням на опорноJруховий апарат, особливо дітей молодшої школи. Використання електронних підручників дасть змогу відмовитися від певної кількості
паперових носіїв інформації та попередить можливі фізичні травми
в майбутньому.
Електронний підручник давно використовується студентами та
учнями старших класів поряд із традиційними засобами навчання,
оскільки він є зручним та мобільним, його можна використовувати
в будьJякий час та в будьJякому місці за допомогою мобільного пристрою. Тож постала необхідність трансформації існуючих матеріальних підручників для молодших школярів у електронний аналог
шляхом адаптації існуючого матеріалу в новому вигляді після критичного аналізу редактора матеріального підручника та порівняльних висновків отриманих практичних результатів.

КУЛЬТУРА КНИГИ НА ШЛЯХУ
ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ
Хохлова Марія
4 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Адамчук Н.В., к.ф.н., доцент

У наш час, у зв’язку із швидкою трансформацією суспільних орієнтирів, зростають вимоги до духовного розвитку дітей. Той факт,
що книги, які читає дитина, безпосередньо впливають на її виховання, не потребує зайвих доказів. Але, якщо ми зануримося в це
питання глибше, то зрозуміємо, що книга — це один із найважливіших чинників формування особистості юного читача.
Книга — носій культури. Вона супроводжує маленьку людину
з раннього дитинства, даруючи їй знання, які з роками стануть зародками мудрості. Книга вчить дитину мислити, знайомить її із ка312
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лейдоскопом усіх можливих емоцій та почуттів, а отже, формує її
духовний світ, виробляє певні норми поведінки та впливає на
світосприйняття. Проте не кожна книга може позитивно вплинути
на розвиток юного читача. ПоJсправжньому зацікавити дитину може лише якісна, майстерно і з любов’ю зроблена книга.
Культура книги — поняття, яке охоплює декілька головних
компонентів: культуру апарату книги, культуру художнього оформлення, культуру поліграфічного виконання, культуру використання
і споживання книги. Усі ці чинники, що формують книгу, є надзвичайно важливими, особливо, якщо справа стосується дитини — ще
не сформованої особистості.
Іншими словами, культура книги вимірюється ступенем впливу на читача самою ідеєю автора та видавництва, завданням, які були поставленні перед книгою. Чим вищий ступінь впливу, тим вищою вважається культура певної книги.
У наш час помітно зменшилося значення дитячої книги, бо замість читати казочку, легше увімкнути диск із записом цього твору,
і дитина буде не тільки чути текст, а й бачити «живі» ілюстрації до
нього.
Подібний вибір тягне за собою цілу низку проблем.
ПоJперше, у такому разі дитина позбавлена можливості фантазувати та домислювати, оскільки навіщо напружено уявляти та
мислити, якщо все це вже зробив хтось інший?
ПоJдруге, процес читання сприяє духовному спілкуванню
батьків із дитиною — це один із найважливіших чинників формування її як особистості. Позбавляючи дитину цієї складової частини дитинства, дорослі у майбутньому самі собі створюють проблеми, оскільки без духовного зв’язку із дитиною спілкування із нею
буде вкрай важким.
Не викликає подиву, що дитина, між книгою та телевізійною
програмою обирає останнє, більш яскраве та більш вражаюче. У наш
час зацікавити чи здивувати дитину книгою — завдання дуже важке. Телебачення дуже стрімко змінюється, а книги залишаються тими самими. Для того, щоб маленьку людину вабило не до телевізора, а до книги — остання повинна бути чимось більш цікавим. А для
цього видавництва повинні працювати над культурою книги, що,
як ми вже з’ясували, включає в себе усі складові процесу видання.
Отже, читання — одне із важливих чинників формування дитини
як особистості. Необхідно постійно вдосконалювати культуру книги, виборюючи для неї першість серед факторів вибору можливих
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розваг для дитини. Видавництва повинні зрозуміти, що сьогодні ведеться справжня війна між ними та телебаченням. Щоб не просто
залишитися на плаву, а ще й виграти у цій війні заради майбутнього світу, яке творять, як відомо, діти, потрібно дуже наполегливо
працювати. А батьки повинні пам’ятати, що дитяча психіка неймовірно чутлива та вразлива, тому слід дуже уважно стежити за тим,
щоб книга, яка перебуває в руках їхньої дитини, не зашкодила їй.

НОВІ МЕДІА І ТРАДИЦІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ:
ШЛЯХИ СПІВІСНУВАННЯ
Ясько Маріанна
2 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., доцент

Як відомо, останнім часом стали поширюватися та популяризуватися нові медіа — це такі собі liveJжурнали, блоги у соцмережах, де можна швидко, а головне, безкоштовно розмістити авторську інформацію. Та, як відомо, однією з найважливіших ознак нових
медіа є мале вкладення фінансів у їх використання (безкоштовна
реєстрація, відкритий доступ, можливість швидкої публікації матеріалу). Постає питання: якщо все це є безкоштовним і має стільки
переваг, то й потенційному читачеві (споживачеві) простіше черпати інформацію з електронних, а не паперових джерел, тобто з нових
медіа? Адже для цього не потрібно купувати примірник потрібного
журналу чи газети, а отже — це, насамперед, дешевше.
У такій непростій для українських газетних та журнальних видань ситуації видавцям варто серйозно замислитися над вирішенням
цієї «незначної» проблеми. Адже черпати з традиційних газет і журналів інформацію так само необхідно, як читати паперові книги
(поряд з електронними). Вибору в сучасних газет і журналів різного
типу особливо немає: станом на 2015 рік наклади зменшилися приблизно втричі, адже нові медіа є доступним, зручним замінником
паперових періодичних видань.
Ось, наприклад, журнал Pink, який ще зовсім недавно розходився неймовірними накладами, сьогодні не має такої популярності, адже можна відкрити блог або ж сторінку із інтерв’ю тієї чи
іншої цікавої особи в Інтернеті, а про новинки косметики дізнатися з відеороликів. Тому купують журнал тільки постійні прихильники, причому більше за звичкою, ніж через необхідність. А грошові
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активи зосереджуються в самих соцмережах, які надають вільну
можливість просування таким новим медіа. Розробники інновацій
у пошукових системах отримують великі прибутки, і таким чином,
потенційні грошові потоки видавничого ринку йдуть у ІнтернетJ
мережі. Адже це дуже зручно — написати, поділитися безкоштовно,
не друкувати те, що, можливо, й не купуватимуть зовсім або купить
незначна аудиторія.
Вважаємо, що найбільш дієвим способом вижити в умовах появи
нових медіа цікавим журналам та чесним неупередженим газетам
є залучення до цієї проблеми реклами, у тому числі й на державному рівні. Ще один важливий аспект полягає у вмінні донесення до
людей, що друковані газети й журнали — це завжди цікаво і сучасно (навіть якщо паралельно існують блоги з ідентичною тематикою), і вони матимуть власну нішу завжди, як і друкована книга поряд із електронною.
Не слід також ігнорувати той факт, що Інтернет, з одного боку,
витісняє традиційні періодичні видання, а з іншого — допомагає їх
поширювати, тому варто продумати стратегію максимального використання електронних ресурсів задля збільшення читацької аудиторії власне паперових видань.
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СЕКЦІЯ VIII
СХОДОЗНАВСТВО:
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНОГО
І ЮРИДИЧНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ МАСИВІВ
ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ АРАБСЬКОЇ МОВИ)
Дєдковська О.
7 курс, група ЗПР71, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Величко М.П., кандидат філологічних наук

У сучасній арабській літературній мові лексеми, тематично визначені як суспільноJполітичні і юридичні, за частиномовною належністю основ представлені такими іменними категоріями, як іменники,
масдари, імена діяча та особи, що зазнає дії, імена відносні, а також дієсловами. Як суспільноJполітичні терміни функціонують також і прислівники, термінологізація яких, однак, не має частотного характеру.
Семантичний аналіз низки коранічних лексем, які згодом уживали як суспільноJполітичні терміни, свідчить про те, що вони здебільшого ще не набули своїх класичних термінологічних значень [5].
У пізньокласичний, посткласичний період (XI–XVIII ст.) та протягом ХІХ ст. зростає кількість суспільноJполітичних термінів — запозичень із перської та тюркських мов. Через перську, а згодом —
османськоJтурецьку мову було запозичено значну кількість політичних термінів — композитів арабськоJперського походження. Певну
частину лексичного масиву, арабського за походженням, було повторно запозичено з османськоJтурецької мови з новою термінологічною семантикою.
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Особливістю функціонування суспільноJполітичної та юридичної лексики кін. ХІХ — сер. ХХ ст. є вживання синонімічних термінів, зокрема, протиставлення питомих та запозичених термінологічних одиниць із тотожнім значенням, використання певної
кількості конотативного лексичного матеріалу, який відбиває тогочасні історичні реалії [7].
СуспільноJполітична та юридична лексика утворюється за словотворчими законами арабської мови. Словотворчих засобів, характерних для арабської мови та відмінних від загальнолітературної, не виявлено.
При формуванні суспільноJполітичної та юридичної лексики
сучасної арабської літературної мови продуктивними є афіксальний словотвір, калькування, синтаксичний спосіб словотвору, розвиток нових термінологічних значень у лексемах класичної арабської мови внаслідок семантичних змін [4].
СуспільноJполітичній та юридичній лексиці сучасної арабської
літературної мови притаманна незначна кількість синонімічних
слів, які мають тотожні або близькі значення (11% термінологічного масиву). До синонімічних належать і регіонально марковані
суспільноJполітичні та юридичні лексеми.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ
З КОМПОНЕНТАМИСОМАТИЗМАМИ
В ПЕРСЬКІЙ МОВІ
Трофімчук А.Ю.,
IІІ курс, спеціальність «Східні мови»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Величко М.П., кандидат філологічних наук

Емоція являє собою складний феномен з нейрофізіологічним,
нервовоJм’язовим та феноменологічним аспектами. Емоції можуть
поJрізному впливати на людей. Це виявляється зокрема у тому, що ті
ж самі об’єкти можуть викликати різні емоції не лише у різних людей,
а навіть у тієї ж самої людини у різні моменти життя. Результати соціальних досліджень свідчать, що певні емоції є універсальним, загальнолюдським феноменом. І кодування, і декодування низки емоційних виразів однакові для людей усього світу, незалежно від їхньої
культури, мови або освітнього рівня. Проте соціокультурні фактори
відіграють важливу роль у визначенні виражального компонента емоції. Можна говорити про вплив національного, соціального, культурного середовища на характер експресії емоцій, на появу в ній спеціальних забарвлень, поширених саме в цьому середовищі. У певному
середовищі спостерігаються стереотипи вираження емоцій, вони властиві певним культурноJсоціальним групам і добре ними розуміються.
Емоції містять два якісні компоненти: емоційний тон та оцінку.
Особливість емоційного тону полягає у вираженні не емоції взагалі,
а певної конкретної емоції: радості, суму, злості тощо. Специфіка
емоційної оцінки полягає в наявності більшої кількості її різновидів
порівняно з раціональною: позитивної, негативної, амбівалентної
та невизначеної. Емоції належать до ідеальних об’єктів і у мові відображаються через знаки. Емоції можуть поJрізному відображатися мовними засобами. Вони називаються, виражаються й описуються мовними одиницями. Фразеологізм виражає, як правило, не емоцію
взагалі, а певне переживання чи комплекс переживань, що якісно
відрізняються від інших, наприклад:
— гнів,
—
відразу,
— радість.
Фразеологічна система являє собою більшу градацію вираження
емотивності порівняно з лексикою. Таким чином, фразеологізми
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здатні точніше ніж слова передавати шкалу почуттів людини. Фразеологія будьJякої мови має величезний внесок у збереження уявлень про наші емоції і почуття, оскільки фразеологічні одиниці володіють стійкою формою.
Фразеологічні одиниці — явище самобутнє і специфічне. Вони
не стільки описують навколишній світ, скільки інтерпретують його,
виражаючи суб’єктивне, емоційне ставленні носія мови до
дійсності. Окрім того, між фразеологізмами і свідомістю народу,
а також його культурою та історією існує особливий, надзвичайно
міцний зв’язок. Фразеологічна система характеризується великою
кількістю і різноманітністю ФО на позначення емоційних станів і
переживань, що свідчить про здатність людини зосереджуватися на
внутрішньоJіндивідуальному світі, про важливість адекватної вербалізації найтонших порухів душі і водночас про багатство мовних
засобів та варіативність асоціативноJобразного мислення.
НегативноJемотивні ФО кількісно переважають у всіх існуючих теоріях. Це визначає здатність до емоційного співпереживання,
високий рівень фізичної та психічної реакції на негативні зовнішні
подразники не тільки фізичного, а й морального характеру.

МУЗИКА ЯПОНІЇ
Чебану А.Є.,
IІІ курс, спеціальність «Східні мови»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Величко М.П., кандидат філологічних наук

Музика супроводжує нас від самого народження й протягом
всього нашого життя. У кожного народу є свої, особливі, мотиви.
Ці мотиви передаються з покоління в покоління, змінюючись, але
не втрачаючи свою суть.
В цілому, музика Японії поділяється на традиційну, так звану
«брудну музику», до якої окрім придворної чи театральної музики
старовини і середньовіччя інколи зараховують народні музичні
практики, та популярну або сучасну музику, яка включає в себе
різноманітні музичні жанри і напрямки, що були започатковані
з середини 20 століття та існують по сьогодні.
До традиційної музики Японії відносять такі музичні мистецтва і практики, які склалися на Японських островах до 20 століття:
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«Музика Сілла», «музика Когурьо», «музика Пекче», «музика Тан»
і «музика Бохай» — так називалися континентальні музичноJтанцювальні мистецтва, запозичені у держав Корейського півострову
і Китаю.
Різновидом буддистської музики були релігійні гімниJлітанії
сьомьо, аналог європейського церковного співу часів середньовіччя
в Японії. Ці гімни були молитвами прославлення будд, священним
текстом сутр покладеним на мелодію, які імпортувалися з Китаю
з 8 по 10 століття. Тексти перших сьомьо були написані санскритом, китайською писемною веньянь і стародавньою японською мовами. Загалом, існувало два стилі виконання цих гімнів, які сформувалися на традиціях найбільших стародавніх буддистських сект
Японії — Тендай і Сінґон. Ці стилі справили величезний вплив на
манеру співу і виконання мелодій не лише у релігійному, а й світському музичному мистецтві пізніших епох.
Починаючи з 11 століття пісні сайбара і прокламації віршів
поступово вийшли з моди. Їх замінили «пісні сьогодення» імайо,
які були популярними у середовищі придворних до кінця 12 століття. Походження цих пісень тісно пов’язане із буддистськими гімнами сьомьо — різновиди гімнів, так звані «японські літанії» були
скорочені і приведені до форми японського чотировірша. Імайо виникли серед простолюдинів, насамперед серед банних служанок
юдзьо і танцівниць для розваг сірабьосі. У 12 столітті, завдяки захопленням імператорів танцівницями, нова пісенна культура знайшла
визнання при дворі і була підхоплена місцевою знаттю. У 13 столітті імайо поступово зникли.
Денґаку утворилося шляхом поєднання сільських обрядових
танців, що виконувалися під час проведення розсади на рисових заливних полях, з музичними і акробатичними практиками запозиченими з Китаю. Це мистецтво виконувалося професійними майстрами
денґакуJхосі. Воно набуло широкої популярності у 13–14 століттях
у серидовищі аристократії і вищого самурайства. Відомо, що японські
можновладці Ходзьо Такатокі і Асікаґа Такаудзі високо цінували
денґаку. Проте «польова музика» не змогла розвитися у окреме театральне мистецтво і, врештіJрешт, поступилася мистецтву саруґаку,
відомішому сьогодні як японський театр но.
Словом саруґаку позачали жартівливе мистецтво пантоміми,
«мавпування», яке було поширене в Японії з 11 століття. Музиканти
столичного регіону поєднали його з танцями куртизанок і піснями
імайо, давши початок новому театральному мистецтву. Воно набуло
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піку своє популярності у другій половині 14 століття. Найвідомішим упорядником і драматургом цього мистецтва був Дзеамі, який
вважається одним із засновників середньовічного театру но. Завдяки підтримці центральної влади у особі Асікаґи Йосіміцу, цей театр
укріпив свої позиції, перетворившись мистецтво японської знаті.
До 19 століття воно вважалося офіційним музичним мистецтвом
самурайських урядів.
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СЕКЦІЯ ІX
ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ
СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ТАЙМШЕР ТУРИЗМ
ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Бєлоусова Н.В.
к.геогр.н, доцент кафедри менеджменту туризму
Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна»

До спеціальних видів туризму можна також віднести таймшер.
Даний вид туризму з’явився на ринку туристичних послуг нещодавно, але вже набув популярності у зв’язку зі специфічними умовами
та попитом окремих верств населення. Даний вид туризму притаманний для заможних людей.
Таймшер (англ. Timeshare, «поділ часу») — право одного з власників багато власницької власності на використання самої власності
впродовж відведених йому ділянки часу. Найчастіше застосовується
на ринку нерухомості як міжнародна система обміну відпочинком
серед співвласників курортних готелів клубного типу. Час використання вимірюється в тижнях, які згруповані в 3 кольори: червоний
(найдорожчий — характерний для сезону відпусток), білий (для
міжсезоння), блакитний (не туристичний сезон).
Дана система, в наш час поширена на американських курортах,
в європейських і азіатських містах, з’явилася ще в 60Jі роки XX століття. Найбільшим попитом користується таймшер в Тенеріфе (Іспанія), Ізраїлі та Таїланді.
Схема таймшера має свої переваги:
— звичайне нерухоме майно для таймшера — апартаменти або
студії, які відрізняються високим рівнем;
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— володар таймшера має право відкладати відпускні тижні в рахунок наступних років, щоб збільшити час володіння апартаментами;
— власник таймшера може передати друзям, поступитися або
перепродати свої тижні;
— користувач таймшера має право регулювати час відпочинку;
— керуюча компанія надає бонуси — додаткові дні;
Однак, існують і недоліки:
— таймшер — досить дороге задоволення. Крім цього, власник
апартаментів зобов’язується виплачувати щорічні податки;
— користувач таймшера має право на обмежений час проживання в апартаментах;
— таймшер досить складно перепродати через високу вартість;
— після закінчення час оренди право власності за власником
таймшера не зберігається;
— високі ризики — при банкрутстві компанії, що управляє клієнт втрачає свій капітал;
Дані тури частково або повністю характеризуються наступними ознаками:
1) немасові, достатньо рідкі види туризму;
2) трудомісткі зі створення кінцевого турпродукту;
3) капіталомісткі види туризму;
4) тури, які містять ознаки різних видів туризму;
5) нові види туризму, зумовлені вторинними потребами людини;
6) види туризму з використанням нетрадиційних джерел фінансування.
Категорії та кількість спеціальних видів туризму не є постійними.
Вони можуть змінюватись відповідно до змін в соціальноJекономічному та політичному житті людини, внаслідок чого змінюються
потреби людини. А низка спеціальних видів туризму поступово може перейти в розряд ординарних і звичних.

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кушнірук О.В.
5 курс, група Тр51, напрям підготовки «Туризмознавство»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (093)1254914
Науковий керівник: Терлецький В.К., к.б.н., доцент

Волинь — це земля з мальовничими ландшафтами, заповідними територіями, безліччю річок та озер та чудовими лісами, які займають третину території області. Найбільш визначною пам’яткою
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природи Волині є Шацький національний природний парк, де відомо
чимало унікальних видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги України. У Волинській області є всі передумови для активного розвитку сільського туризму. Вже станом на сьогоднішній день
у кожному районі є такі спеціалізовані садиби, які приймають туристів і забезпечують їм високий рівень послуг обслуговування та
рекреацій. В області, за публікаціями у місцевих ЗМІ, зараз налічується понад 220 суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються сільським зеленим туризмом. Найчисельнішими такі суб’єкти
є у Шацькому (адже саме тут знаходиться названий вище НПП),
Любешівському та Ковельському районах. Саме тут, на Поліссі, зосереджені найбільш привабливі для туристів природні та етнокультурні ресурси, що сприяє високому рейтингу місцевих суб’єктів
сільського зеленого туризму. З кожним роком в області налічується
все більше садиб такого роду діяльності. Зростає й кількість туристів, які споживають продукти сільського туризму на Волині.
Власники маєтків, садиб, обійсть, що надають туристичні послуги в сільській місцевості, поділяються за пріоритетами. Одні надають відпочиваючим комфортні умови відпочинку, у т.ч. можливість
користуватися кабельним телебаченням і WiFi, тобто доступом до
Інтернету. Інші є прибічниками впровадження в систему обслуговування елементів народних традицій у кулінарії, побуті, сільських
звичаях і фольклорі. Виявляється, поліські народні традиції надзвичайно цікаві для туристів, які прагнуть познайомитися з етнокультурною та легендами місцевого населення. Та незалежно від обраних пріоритетів, усі господарі сільських осель прагнуть настільки
догодити туристам, щоб вони не лише побували одноразово на такому відпочинку, а й схотіли знову повернутися до поліського села,
де знайшли та побачили стільки корисного та цікавого для себе.
Ще декілька років тому, майже до 2010 року, більшість сільських осель надавали туристам і відпочиваючим лише нічліг і, за домовленістю, харчування. За декілька останніх років вибір послуг
істотно збільшився та вдосконалився. Нині туристу, окрім послуг
розміщення та харчування, пропонують чимало привабливих видів
послуг відповідно до особистих його уподобань: полювання, риболовлю, катання на човнах або катамаранах, їзду на конях (верхи або на
возі), самостійне приготування їжі за традиційними рецептами, збирання грибів та ягід, участь у збиранні меду та обслуговуванні пасік,
сеанси апітерапії або траволікування, участь у релігійних та традиційних сільських святкуваннях, курси з гончарства, лозоплетіння,
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вишивання, кулінарії, пасічництва — чимало цікавих пропозицій
можна зустріти на Волині в суб’єктів сільського зеленого туризму.
І все ж ми змушені констатувати, що при наявності постійно
зростаючого попиту, на превеликий жаль, розвиток сільського туризму на Волині гальмується різними чинниками. Основною перешкодою на його шляху, у першу чергу, є недостатня підтримка
з боку державних органів влади, які не виявляють зацікавленості
щодо розвитку галузі в регіоні. Слід відмітити й нечітке правове забезпечення нормативної бази сільського зеленого туризму, нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, незадовільну
мережу шляхів сполучення, відсутність громадського транспорту до
віддалених на Поліссі сіл та хуторів, низький рівень інформаційної
забезпеченості населення, відсутність належної реклами в суб’єктів
сільського зеленого туризму тощо.
Ми вважаємо, що сільський зелений туризм у Волинській області, як і в цілому в Україні, потребує оновлення нормативної бази.
Ця перспективна галузь господарства не може успішно розвиватися без належної підтримки з боку місцевих органів влади, у першу
чергу сільських рад, які повинні безпосередньо сприяти діяльності
суб’єктів сільського туризму на місцях. Адже цей напрям туризму
здатний зменшити рівень безробіття на селі, сприяти збереженню
та відродженню народних традицій, збільшити реалізацію сільськогосподарської продукції та залучення коштів до місцевих бюджетів,
покращити рівень життя сільського населення та створити додаткові джерела доходу для селян.
Волинська область має значний потенціал, який досі мало реалізується особливо у сільській місцевості. Для розвитку сільського
туризму потрібно приділити багато зусиль органам місцевої влади.
Необхідно розширити межі сезонності сільського туризму в області,
де він здійснюється переважно у літній період. Зразком активізації
потенціалу сільського зеленого туризму може служити досвід
сусідніх країн — Польщі та Білорусії, де ця галузь високо розвинена і популярна серед широких верст населення та іноземців.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
МІСЬКОГО РЕКРЕАЦІЙНОКУРОРТНОГО
ТА ТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
Лейбик А.В.
ІV курс, група Трз.-41, напрям підготовки «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (097)7767809
Науковий керівник: Сушик О.Г., к.пед.н., доцент

У сучасних умовах господарювання особливу актуальність при
розробці стратегії розвитку міського рекреаційноJкурортного та туристичного господарства (РКТГ) набуває довгостроковий програмний підхід, який передбачає:
— комплекс заходів, що сприятимуть раціональному використанню рекреаційноJкурортних та туристичних ресурсів регіону, розширенню фінансової бази регіонального розвитку, залученню інвестиційних ресурсів;
— впровадження пропозицій щодо вдосконалення структури
та системи управління міським РКТГ;
— формування якісно нових економічних взаємовідносин між
суб’єктами РКТГ на основі реструктуризації господарства та вдосконалення технологій;
— підвищення якості та розширення асортименту надаваних
послуг;
— розвиток інфраструктури РКТГ загального користування.
Реалізація заходів довгострокової програми розвитку рекреаційноJкурортного та туристичного господарства міста повинна здійснюватися за підтримкою держави, місцевих органів влади та туристичних підприємств міста.
Головними завдання, які необхідно вирішити міському РКТГ
з метою підвищення ефективності його функціонування є: розробка
концепції розвитку рекреації та туризму в місті; розвиток галузевої
інфраструктури, у тому числі транспортних комунікацій, залучення
з цією метою інвесторів; трансформація РКТГ у підприємницьку
корпорацію; освоєння корпоративних принципів та форм управління; збереження та раціональне використання рекреаційноJкурортних та туристичних ресурсів; збереження та розвиток виробничого
потенціалу; збереження та зростання кадрового потенціалу фахівців
рекреаційноJкурортного та туристичного бізнесу; розвиток технічної
кооперації, проведення семінарів, навчальних програм і програм
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стажувань у сфері діяльності РКТГ; вирішення питань, пов’язаних із
створенням комплексного рекреаційноJкурортного та туристичного
продукту; розвиток діяльності, спрямованої на створення нових привабливих програм для споживачів курортних послуг, туристів та рекреантів; відновлення ринків надання послуг у країнах близького
і дальнього зарубіжжя; забезпечення конкурентоспроможності товарів та послуг РКТГ на національному та міжнародному ринках.
В даний час слід розглядати участь міста у міжнародних проектах і програмах, що зокрема проводяться у рамках Єврорегіону «Буг»
економічного співробітництва в сфері рекреаційноJкурортної та туристичної діяльності. Це дасть можливість вирішувати такі актуальні
проблеми як: пошук шляхів і засобів розвитку рекреаційноJкурортної та туристичної діяльності в регіоні; залучення рекреантів та туристів у рекреаційноJкурортну та туристичну зону регіону; розвиток співробітництва, включаючи організацію семінарів, тренінгів,
обмін кадрами і ноуJхау, планування спільних дій, спрямованих на
реалізацію специфічних проектів.
Однією із складових ефективності функціонування міського
РКТГ має стати рівень підготовки і кваліфікації кадрового складу,
вдосконалення науковоJметодичного та кадрового забезпечення
функціонування міського РКТГ, а також оптимізує процес формування, розподілу, перерозподілу і використання робочої сили не тільки у рамках рекреаційноJкурортного та туристичного господарства,
але й міста в цілому.
Отже, введення спеціального режиму діяльності та господарювання дозволить вирішити комплекс економічних, екологічних і соціальних проблем міського господарства, підвищить привабливість
міста для туристів.

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«БЕРЕСТЕЧКОВИЙ»
Любитовець У., Петрук С.
4 курс, група Тр41, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (066)7829956
Науковий керівник: Терлецький В.К., к.б.н., доцент

Метою нашого дослідження було виявити цінні природні ресурси ландшафтів навколо Хрінницького водосховища та історичного
заповідника «Берестечківська битва», які можуть стати об’єктом
327

Секція 9

Туризм

нового національного природного парку (НПП). Наша робота базується на публікаціях С. Кукурудзи, І. Свєшнікова, В. Худоби, а також
на виконаних нами польових обстеженнях об’єкта. Природні ландшафти проектованого НПП надзвичайно різноманітні та багаті ресурсами. Лісопокрита площа в межах НПП становить 62,3 км2, тобто
лісистість території перевищує 20,3%. Серед них значні масиви соснових, дубових і дубовоJграбових лісів, багатих видовим складом місцевої флори та фауни. Хрінниківське водосховище площею 16 км2 створене в долині річки Стир на межі Волинської та Рівненської областей.
На території НПП знаходиться 8 об’єктів ПЗФ: ботанічні пам’ятки природи «БукJвелетень», «Бук — патріарх», «Ділянка лісу» поблизу с.Зелена, парк-пам’ятка садовоJпаркового мистецтва «Берестечківський», орнітологічний заказник «Хрінники», ботанічний
заказник «Урочище Солонівське», загальнозоологічний заказник
«Бужанівська дача», гідрологічний заказник «Гнила Липа».
Ми обстежували лучноJболотяний масив р.Гнила Липа з водоохоронною зоною, довжиною 43 км, шириною до 1 км, серед якого
знаходиться 21 джерело, що має велике значення як регулятор водного балансу, включає цінні рослинні і фауністичні угрупування.
Тут зростають такі типові види злаковоJосокових асоціацій, як бакманія звичайна, тонконіг болотяний, лепеха звичайна, незабудка
лучна та багато інших. У прибережній смузі річки зростає верба козяча, вільха, крушина, очерет, рогіз та ряд видів осоки. Вся заплава
є місцем мешкання і розмноження більше як 100 видів ссавців, птахів, плазунів та земноводних. З рідкісних видів тут зустрічаються:
видра річкова, чернь білоока, журавель сірий (на прольотах), які занесені до Червоної книги України, а також чапля руда.
Проектований НПП важливий ще й розміщенням тут історичного заповідника «Берестечківська битва». Адже саме тут відбулась
битви козаків під проводом Богдана Хмельницького з військами короля Речі Посполитої. На місці трагедії функціонує музей, пам’ятний храм та інші важливі для нашої історії об’єкти.
Хрінниківське водосховище було створено у 1956 р. на місці перетину Волинської височини р. Стир. Зараз воно має берегову лінію
довжиною 37 км і площу дзеркала 16 км2, а об’єм води 52 млн. м3
при глибині біля греблі — 8–10 м. Хрінниківське водосховище розташоване в екологічно сприятливому районі, де у 2004 р. вчені Українського науковоJдослідного інституту водогосподарськоJекологічних проблем встановили перший клас якості води. Водосховище
стало сприятливим об’єктом для літнього відпочинку — купання,
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риболовлі, катання на човнах та катамаранах. На березі водосховища у сосновому лісі розташований санаторій «Хрінники». Найголовніше в санаторії — це унікальний вид медичних послуг — грязелікування. Грязі Демидівського краю — єдині в Україні за своєю
лікувальною та оздоровчою дією, якими лікують такі захворювання
як хвороби опорноJрухового апарату.
Одночасно на берегах водосховища зростає неорганізована
рекреація. Проведене нами анкетування місцевого населення показало, що сезонне збільшення рекреантів є небезпечним для природних ресурсів і навіть самих господарств. Територія на якій активно зростає приплив неорганізованих рекреантів, є недостатньо
облаштована, внаслідок цього тут спостерігається витоптування
трав’яного покриву, засмічення узбережжя, що негативно впливає
на навколишнє середовище. В останні роки навколо водосховища
спостерігається стрімкий ріст хаотичної забудови приватними будинками. Найсуттєвішим недоліком є відсутність генерального плану
облаштування території. Другим суттєвим недоліком є також відсутність централізованої каналізаційної системи. Все це разом може
згодом негативно позначитися на якості води у Хрінниківському
водосховищі. Тому для збереження цієї рекреаційної перлини необхідно найближчим часом підготувати генеральний план забудови
узбережжя Хрінниківського водосховища та вирішити проблеми
централізованого водопостачання та водовідведення.
Таким чином, створення нового національного природного парку на прибережних до Хрінниківського водосховища ландшафтах
сприятиме не лише збереженню цієї унікальної природної місцевості, а й приверненню уваги до цінних об’єктів національної історії,
культури та етнографії, стимулюватиме розширення мережі місцевих рекреаційних об’єктів та активізацію краєзнавчого туризму.

ЕТНІЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Максимчук І.Г.
ІV курс, група Трз. 41, напрям підготовки «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (097)7767738
Науковий керівник: Сушик О.Г., к.пед.н, доцент

Туристичні ресурси в Україні для етнічного туризму багаті й своєрідні, але цей вид туризму ще не набув значної популярності. Це
пов’язано з тим, що учасниками відповідних турів є люди третього
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віку, тобто пенсіонери. Оскільки у нашій державі ця категорія туристів подорожує набагато менше, аніж представники інших вікових груп, то етнотуризм не є таким поширеним, як інші види туризму. В Україні етнічний туризм часто називають ностальгійним
туризмом, який пов’язаний з відвідуванням місця народження,
місця проведення дитинства, або деякого періоду зі життя учасника подорожі. Такі тури переважно організовуються для іноземців,
що походять із територій, що зараз перебувають у складі України.
Україна має хороші перспективи для розвитку етнічного туризму, що базуються на багатих історикоJкультурних туристичних ресурсах, які включають близько 130 тис. пам’яток культури, зокрема:
56206 пам’яток археології; 51364 пам’яток історії; 5926 пам’яток монументального мистецтва; 16293 пам’ятки архітектури, містобудування, садовоJпаркового мистецтва та ландшафтні [1, с. 141].
Україна достатньо багата на етнотуристичні ресурси. Для того,
щоб сприяти розвитку етнічного туризму в країні слід підвищувати
попит на цей турJпродукт, як спрямовуючи увагу туристів на історію
свого краю, так і ознайомлюючи з історикоJкультурними пам’ятками інших регіонів.
В Україні є етнографічні музеї, які і вивчають і експонують етнографічні колекції та знайомлять сучасників із процесами етногенезу, побутом і культурою різних етнічних спільнот та історичних
періодів. Більшість сучасних етнографічних музеїв країни репрезентують відвідувачам тематичні експозиції традиційної культури
українського народу (ужитковоJпобутові й мистецькі предмети
XVIII — початку XX ст.) та її локальних варіантів, зібраних з усіх етнографічних земель України [2, с. 41].
Передумовою розвитку етнотуризму в Україні є також багата різноманітність діаспор: російської, польської, грецької, білоруської,
молдавської, єврейської, угорської, румунської, циганської, гагаузької вірменської та ін. У Криму проживає велика кількість татарського населення й у зв’язку з анексією Криму велика кількість населення вимушена покинути півострів. Прибуття до родичів та друзів
татарських сімей, ознайомлення з місцевою культурою, дегустація
національної кухні дозволить не лише зміцненню міжетнічних стосунків, але й розвитку етнічного туризму.
Для залучення іноземних та вітчизняних туристів до української
етнічної культури проводяться фольклорні свята, фестивалі. Завданням таких заходів є: розвиток культури і культурних традицій; пропаганда народного мистецтва, фольклорної і традиційної культури;
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ознайомлення зарубіжних учасників фестивалів з фольклорною культурою українського народу; пропаганда здобутків української культури; зміцнення культурних зв’язків з українцями зарубіжних країн.
На сьогоднішній день в Україні проводяться такі фестивальні дійства
етнічного спрямування як Міжнародний фестиваль «Поліське літо
з фольклором», Міжнародний фестиваль «Калинове літо на Дніпрі», Міжнародний фестиваль «Етновир».
Отже, етнічний туризм є одним із перспективних видів туризму
в Україні. Його розвиток стає новим цікавим напрямком діяльності, попит на етнічні тури, які можуть здійснюватись у рідні місця
для туристів або з метою ознайомлення з культурою краю, постійно
зростає. Зі свого боку туристичні фірми розробляють нові краєзнавчі маршрути, для того, щоб зацікавити шанувальників етнічного туризму. Для залучення іноземних туристів проводяться фестивалів або різні святкові заходи. В Україні етнотуризм є новим і ще
не до кінця освоєним, але набуває популярності і в майбутньому
може стати одним з найпопулярніших виді туристичної діяльності,
як серед молоді так і людей третього віку.
Література
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РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВОЛИНІ
Петрук С. С.
4 курс. група Тр. 4.1. напрям підготовки «Туризм»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050) 1601918
Науковий керівник: Громик О.М., ст. викладач кафедри туризму

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення —
що врештіJрешт означає здоров’я — є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає
значення туризму і рекреації. Це пов’язано в першу чергу із значним
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зростанням доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного
сполучення.
Крім того, індустріальний розвиток цивілізації, забруднення екологічних систем навколо великих промислових районів, збільшення психологічного навантаження на людину через прискорення
темпу життя, змушує все більшу кількість людей шукати відпочинок та оздоровлення в поки що екологічно благополучних регіонах
світу [2]. Таким чином, у багатьох державах обслуговування рекреантів стало не лише самостійною галуззю економіки, але й життєво
необхідною формою задоволення потреб людини [1].
Мета дослідження — проаналізувати основні рекреаційні ресурси Волині та їх вплив на розвиток туризму.
Площа лісових угідь Волинської області становить 695 тис. га,
з них ліси державного значення займають площу 447 тис. га, в тому
числі 368,8 тис. га покриті лісом (88,2%), де функціонують 14 держлісгоспів та Шацький національний природний парк.
В області є родовища мінеральних вод 4Jх типів, що дає можливість розвивати санаторноJкурортне лікування. Так, в районі
смт. Ратне, біля с. Осниця, с. Тур, санаторію «Лісова пісня» поширені гідрокарбонатноJкальцієві, гідрокарбонатноJнатрієві та хлоридноJкальцієві мінеральні води.
До історикоJкультурних пам’яток Волині належать:
— археологічні знахідки, що поділяються на дві групи: місця
поселення стародавніх людей і місця поховань. Найбільше пам’яток археології виявлено у Луцькому та ВолодимирJВолинському
район;
— пам’ятки архітектури: культові споруди, замки, палаци, сучасні
архітектурні ансамблі. В області налічується більше 150 пам’яток
архітектури, 101 з нихJдержавного значення [3].
Важливе значення в історії мають замки Волинської області,
які сягають фундаментами дулібських та давньоруських часів. Традиційні канони давньоруського оборонного зодчества збереглися
в них найкраще, порівняно з іншими регіонами України. Кращими
твердинями краю є Луцький (1340—1452 рр.), Любомильський
(XV–XVI ст.) й Олицький (1564 р.) замки
Найцікавішим туристичним об’єктом міста Луцька є архітектурноJісторичний заповідник «Старе місто». На його території знаходяться найцікавіші архітектурні пам’ятки. Перш за все, це Луцький замок, який являється фортифікаційною спорудою ХIII–ХIV ст., в якій
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виділяються три вежі: В’їзна, або Вежа Любарта, що володів Луцьком (1340–1380 рр.), Стирова (або Вежа Свидригайла) та Владича.
Отже, Волинська область багата на цінні рекреаційні та історико — культурні ресурси, які забезпечують розвиток основних напрямків рекреаційної діяльності. Але невміле використання ресурсів
не дає можливості отримати очікувані результати та максимальний
прибуток. Наявні ресурси не охороняютьсь і зберігаються належним чином, тому що наша законодавча база не сприяє цьому. З боку держави тут потрібна всебічна підтримка і сприяння, в першу
чергу тим людям які зацікавленні у збереженні та використанні ресурсів з метою просування регіону на національний та міжнародний туристичний ринок.
Якщо оцінювати природно ресурсний потенціал з економічної
точки зору, йому немає ціни, те що він в собі має — безцінне! Економічний розвиток нашого регіону неможливий без раціонального
використовування природних ресурсів, без розкриття дійсного великого потенціалу природи.
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«Київський університет», 2001. — 395 с.
3. Мацола В. І. РекреаційноJтуристичний комплекс України / НАН України; Інститут регіональних досліджень / В. І. Мацола. — Львів, 1997. — 259 с.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ
У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «КЛЕОПАТРА»
Ржепушевська Т.В.
ІІ курс, група ГРС2114,
напрям підготовки «Готельноресторанна справа»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент

Готель «Клеопатра» нaдaє пoслуги з тимчaсoвoгo poзміщeння.
«Клеопатра» був зaснoвaний фізичнoю oсoбoю — пpивaтним підпpиємцeм у 2010 poці. Сфepa діяльнoсті — здaчa в opeнду нepухoмoсті,
інші пoслуги з пpoживaння. Готель «Клеопатра» — цe гoтeльний
комплекс, щo poзтaшoвaний: Україна, Хмельницька обл. м. Кам’янецьJПодільський, вул. Татарська, 19 (32300).
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Необхідність і можливість визначення рівня інноваційного потенціалу підприємства за запропонованим алгоритмом є важливою
передумовою для виробництва кінцевої конкурентоздатної продукції в умовах обмежених ресурсів.
Для забезпечення безперервності інноваційного процесу необхідно, в першу чергу, створення механізму розробки і реалізації
організаційноJуправлінських інновацій у виробничій діяльності
підприємства.
Інновації, які були введенні у ГК «Клеопатра» (рис. 1):
1. Електронні меню в ресторані (EJMenu) — з додаткових можливостей особливо варто виділити те, що дане меню дозволяє, не
відходячи від каси, замовити таксі прямо до ресторану. Нова технологія замовлення страв за допомогою сенсорних екранів призвана
замінити не завжди ввічливих і, які часом помиляються, офіціантів.
Крім того, що електронне меню допомагає знизити витрати, воно
привабливе для молодих клієнтів, а чарівні фото страв слугують їм
наглядною рекламою.
2. Меню «5–10–20» — в даному меню можна вибирати страви,
для приготування яких потрібно всього 5, 10 або 20 хвилин. Дане
меню користується особливим попитом серед бізнесменів, а також
тих, хто запізнюється на роботу, зустріч або просто забіг пообідати
в ресторан готелю. Подібний формат меню відмінно прижився, так
як ресторан ГК «Клеопатра» активно пропонує бізнесJланч.

Рис. 1 — Інновації, що введені у діяльність готельного господарства «Клеопатра»**** за 2012–2014 рр.

3. Ароматерапія — туристам надають право самостійно обирати, яким ароматом буде пахнути їхній номер протягом усього дня.
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Перед заселенням гостя адміністрація з’ясовує, які пахощі йому до
душі, а вже тоді втілює в життя бажання відвідувачів.
4. АртJконсьєрж — людина, яка окрім надання інформації щодо
самого готелю, зможе розказати гостям про останні тенденції в світі
сучасного мистецтва і актуальних культурних подій. Окрім цього
в обов’язки цієї людини входять розробка програм і проведень екскурсій, шопінгJтурів, еногастрономічних вечерь, дегустацій, мистецьких заходів.
Отже, за 2012–2014 рр. досліджуване господарство постійно
використовує інноваційний підхід до управління впроваджуючи
інновації, зокрема: електронне меню в ресторані (EJMenu), меню
«5–10–20», ароматерапія у номерах та артJконсьєрж.

ЕКСКУРСІЯ НА ДИРИЖАБЛІ
Савченко І.Ю.
4й курс, спеціальність «Менеджмент туризму»,
Інститут філології та масових комунікацій,
Університет «Україна»
Науковий керівник: Безносюк О.І., старший викладач

За моїм задумом ця екскурсія буде не на звичайному літаку чи
на повітряній кулі. Ідея більш цікава та незвичайна — це мандрівка
на дирижаблі.
Мета мого проекту — це показати місто Київ з іншого боку,
тобто з неба. Продемонструвати за невеликий час всю красу та велич його. Зацікавити туристів та киян дізнаватися щось нове і робити це зовсім незвичайним способом.
Дирижаблі (так звані «цепеліни») — це літальні апарати, які
широко використовувалися на початку XXJго століття для транспортування пасажирів, подорожей до полюса, ведення воєнних дій
і оборони, розваг і реклами. В 1937 році 6 травня найбільший цепелін в світі «Гинденбург», котрій був наповнений вибухонебезпечним воднем, зазнав катастрофи, після чого популярність дирижабля знизилася на нуль. В наш час такі екскурсії проводить небагато
країн, найбільш популярною країною є Німеччина.
Великою гордістю Фрідріхсхафена (батьківщина Цепеліна, місто в Німеччині) є фабрика з виробництва дирижаблів або цеппелінів, яка була заснована ще в кінці 19 століття німецьким графом
Фердинандом фон Цеппеліном звідси і назва дирижаблів). Побувати в місті Фрідріхсхафені, відвідати всі визначні місця та ярмарки,
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і не політати на всім відомому дирижаблі просто неможливо. Кожен турист повинен побувати на палубі відомого «Гінденбурга» та
помилуватися краєвидом міста з дирижабля. Стосовно самої екскурсії, вона відкрита для всіх бажаючих. Вартість екскурсії різна:
півгодини польоту коштує 200 евро, півтори година починається
від 500 і вище.
Представляю ще такий аналог як, політ на дирижаблі «Еврика»
над «Золотим мостом» в СанJФранциско. Компанія Airship Ventures
презентувала перший комерційний пасажирський дирижабль.
Польоти для туристів виконував дирижабль під назвою «Еврика»,
зроблений компанією Zeppelin NT. Він вміщував 12 пасажирів. Повітряний корабель працював з жовтня 2008 року по листопад 2012 року.
Цією пропозицією скористалося понад 20 000 пасажирів. Екскурсантам були гарантовані здивування та радість поїздки на дирижаблі.
Рейси виконувались над Каліфорнією і за її межами. Коштував такий політ від 495 доларів на 1 особу за годину польоту.
Пробна екскурсія — це заключний етап створення нової екскурсії, саме тому у рамках цієї частини я звернулась по допомогу до
свої рідних. Ми разом уявно пройшлися маршрутом екскурсії, по
завершенню якої я провела анкетування, щоб дізнатися про враження від маршруту та використати зауваження для подальшої роботи з розробки проекту. На основі цих опитувань, я дійшла висновку, що екскурсантам треба подавати менше інформації, та давати
більше часу самостійно оглянути екскурсійні об’єкти.
Київ — це чудове місто, прекрасна столиця України. Він поєднує
у собі історичне минуле та динамічне сучасне. Кожен мешканець
України або світу має хоч раз обов’язково тут побувати. Тим паче
я розробила новий проект для нашої країни — екскурсія на дирижаблі. Це нове та дуже цікаве для всіх нас. В законодавстві нашої
країни, всі документи та дозволи на проведення цих польотів є, але,
нажаль, є суб’єктивні причини через які, на даний момент, втілити
цей проект в життя — неможливо. В житті все може змінитися, тому я також буду сподіватися, що ми з вами подивимося на наше
рідне місто з ілюмінатора дирижабля.
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ
У СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сушик О.Г.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (096)7393646

Міжнародний туризм для економіки Волинського регіону має
стати одним із пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності й ефективною формою інтегрування в міжнародну економічну
систему. За даними обласного управління статистики у 2013–2014 роках за обслуговування іноземних і вітчизняних туристів до бюджету
області надійшло 2,7 млн. грн., тоді як в закордонні організації з міського бюджету було перераховано приблизно 12,1 млн. грн., що на
сучасному етапі свідчить про поки що незначну привабливість Волині як туристського регіону.
За останні роки у загальному обсязі зовнішньоекономічної
діяльності регіону збільшилася частка країнJімпортерів, мешканці
яких прибувають на Волинь із службовими та діловими візитами.
Це, в першу чергу, фахівці з Польщі, Білорусії, Німеччини, Швеції,
Ізраілю, Болгарії, Туреччини.
Розвиткові туристичного бізнесу і покращенню зовнішньоекономічних стосунків між державами сприяє такий напрямок туристичного бізнесу як туризм з метою навчання. Волинська область
завжди була привабливою для студентів з Китаю, Пакистану, Нігерії,
Білорусії, які протягом п’яти років отримують фахову освіту. На новий рівень піднялися зовнішньоторговельні стосунки області
з країнами Азії, особливо Китаєм, що також пов’язано з наданням
туристичних послуг представникам цієї країни і надходженням іноземної валюти до обласного бюджету.
Волинь — один з перспективних туристськоJрекреаційних регіонів країни, завдяки унікальним природноJкліматичним умовам,
історикоJкультурним і національноJетнографічним ресурсам, а також географічному розташуванню.
Розвиток міжнародного туризму в рекреаційноJтуристичному
комплексі регіону припускає, поJперше, близькість до кордону
Європейського союзу та Білорусії, і поJдруге, створення регіональних туристичних корпорацій і спільних підприємств за участю іноземного капіталу, що також буде сприяти процесу інтеграції регіону
у світову систему туристичних послуг.
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Своєрідність туристськоJрекреаційної діяльності у Волинській
області полягає в унікальності ландшафту даного регіону, його достатньо вигідному економікоJгеографічному положенні, розвитої
мережі транспортних шляхів, що зв’язують Волинь із великими
промисловими районами і центрами Євросоюзу та Білорусії.
Наявність на території краю рекреаційних ресурсів дають можливість будівництва санаторноJкурортних установ, оздоровчих пансіонатів, дитячих оздоровчих таборів та різноманітних баз відпочинку.
В даний час туристична інфраструктура регіону знаходиться
в кризовому стані, побудовані ще за часів існування СРСР санаторноJкурортні комплекси і туристичні бази відпочинку нерентабельні,
потребують капітального ремонту і не експлуатуються належною
мірою, що призводить до забруднення навколишнього середовища.
Непродумане розпилення капіталовкладень, відсутність єдиної генеральної лінії санаторноJкурортного будівництва, відсутність координації в розвитку рекреаційних підприємств, відомча роз’єднаність,
незначне число інвесторів — усе це знижує економічну ефективність і значимість туризму, не сприяє підйому і прибутковості
туристичного бізнесу в регіоні.
Для рішення проблем в галузі розвитку міжнародного туризму
необхідно використовувати наявний світовий досвід і рекомендації
головних міжнародних організацій туризму. В даний час система
міжнародного туризму має у своєму розпорядженні достатньо повну і всебічну інформаційну базу, що дає уявлення про стан розвитку галузі та її перспектив у багатьох країнах світу. Відпрацьована
система збору статистичних даних для всебічного аналізу туризму
у визначеному регіоні, що дозволяє забезпечувати й створювати основу для адаптації концепцій, визначень і класифікацій, розроблених Всесвітньою туристичною організацією й не використовуваних
належною мірою в регіональній системі міжнародного туризму.

ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА
ПРОГРАМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
Терлецький В.К., к.б.н., доцент кафедри туризму
Луцького інституту розвитку людини

Програма збалансованого розвитку ратифікована Україною як
перспективний напрям стабілізації вітчизняної економіки. Інститутом проблем природокористування та екології НАН України визна338
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чені критерії збалансованого розвитку для різних ландшафтних регіонів країни. Але ці критерії не враховують динаміку природних ресурсів
при складанні Актуальність проблеми в тому, що в Україні склалася
нераціональна система використання природних ресурсів, небезпечна для подальшого функціонування багатьох галузей господарства.
Лише протягом минулого десятиріччя у структурі ВВП України
різко зросла частка сировинних та енергоємних галузей промисловості (з 17,3% у 1991 р. до 59,2% у 2014 р.), тоді як виробництво продукції кінцевого споживання істотно скоротилося. Це свідчить про
те, що Україна дедалі активніше стає сировинним придатком з економікою напівколоніального типу, базуючи її на зростанні розмірів
споживання природних ресурсів. Тому в Україні енергоємність
ВВП у 9 разів вища за інші європейські країни.
Принципи збалансованого розвитку суспільства передбачають
«динамічне здійснення економічного зростання, соціального прогресу та раціонального управління використанням природних ресурсів». Воно відбуватиметься на засадах раціонального використання
місцевих природних ресурсів і стратегічного управління природокористуванням. Означена програма є імперативом для України, яка
залишається на позиціях виснаження природних ресурсів, постійного пониження родючості ґрунтів, погіршення стану водних запасів, зростаючого забруднення навколишнього середовища.
У нашій роботі використано систему індикаторів стану природних ресурсів для формування стратегії раціонального природокористування в регіоні. Саме індустріальний розвиток регіону робить
цю проблему особливо актуальною. Інтегральні критерії збалансованого розвитку «стають пріоритетними при наявності значних територіальних відмінностей у природних, соціальноJекономічних
умовах та значних територіальних диспропорціях».
Територіальне управління природокористуванням базується на
4 основних принципах: субсидіарності, коли вищі щаблі управління
розв’язують лише ті регіональні проблеми, які перебувають в їхній
компетенції; децентралізації, тобто перерозподілу повноважень
між центром і регіонами для посилення відповідальності останніх
за стан місцевих природних ресурсів; партнерства — співробітництва різних територіальних виробничих та соціальних структур;
програмування — розробці стратегічних напрямів розвитку регіону.
Існують різні методики оцінки стану природокористування.
Нами використані методики З. Герасимчук, А. Шапари і В. Хазанова,
модифіковані для визначення саме ресурсних показників регіону.
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Така методика оцінки стану природокористування передбачає 4 етапи розрахунків: визначення базових індикаторів, що формують розвиток регіону; визначення чисельного значення кожного з базових
індикаторів; визначення інтегрального індексу розвитку регіону із
сукупності базових індикаторів; визначення рейтингу регіону
в програмі збалансованого розвитку.
Інтегральні критерії збалансованого розвитку «стають пріоритетними при наявності значних територіальних відмінностей у природних, соціальноJекономічних умовах та значних територіальних
диспропорціях». Тому нами визначено агреговані індикатори трьох
найважливіших природних ресурсів регіону: ґрунтів, лісів та вод.
Саме вони є найбільш чутливими щодо стану території. Крім того,
агреговані індикатори прямо пов’язані з розвитком техногенних
процесів. При цьому ми базувались на таких проміжних індикаторах: раціональність використання ресурсу в регіоні, його продуктивність та якість, екологоJстратегічна оцінка ресурсу.
Проміжні індикатори раціональності використання території
визначали за базовими індикаторами. Обстеження проводили в період 2000–2013 рр. Інтерпретація результатів обстеження індикаторів
природних ресурсів проводили за уніфікованою вимірною шкалою,
яка передбачає 5 станів розвитку території: еталонний, сприятливий, задовільний, загрозливий і критичний. За цією шкалою виставляли рівні оцінок для кожного стану розвитку: еталонний —
1.0–0.8; сприятливий — 0.8–0.6; задовільний — 0.6–0.4; загрозливий — 0.4–0.2; критичний — 0.2–0.
За показниками проміжних індикаторів встановлювали відповідні класифікаційні групи природокористування. Пізніше складали картосхеми зонування регіону за означеними показниками агрегованих індикаторів подібний аналіз дає можливість скласти
оперативну інформацію про будьJякий район означеної території
та запропонувати оптимальні варіанти ліквідації загрозливої ситуації відповідно до стратегії ЗРС.
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ПРИРОДНОРЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ
Ткачук А.С.
4 курс. група Тр. 4.1. напрям підготовки «Туризм»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050) 0992003735
Науковий керівник: Громик О.М., ст. викладач кафедри туризму

Функціонування туристськоJрекреаційного комплексу Шацького національного природного парку (далі — ШНПП) зумовлена вигідним географічним положенням території, її багатством рекреаційних ресурсів — мальовничі лісові ландшафти краю і значна кількість
озер; використання яких у рекреаційних цілях є досить перспективним. Озера — важливий фактор формування територіальних
рекреаційних комплексів. Вони прикрашають ландшафт, створюють сприятливий мікроклімат, дають можливість займатися водними видами спорту, рибалкою тощо [2]. Адже сьогодні курортна справа
і туризм один з найбільш прибуткових напрямів використання озер.
У цьому плані озера області, їх мальовничі околиці можуть дати такий прибуток, з яким не можуть зрівнятися прибутки найбільш
розвинених господарств [3]. ТуристськоJрекреаційне освоєння зумовлене надзвичайно швидким ростом рекреаційних потреб у зв’язку з концентрацією населення у містах, збільшенням реальних прибутків та вільного часу населення, а також проявом кризових
екологічних ситуацій в інших регіонах України. Нині досить популярним є відпочинок у гумідній зоні, що як свідчить практика, має
позитивний вплив на оздоровлення людини, але спричиняє додаткове антропогенне навантаження на природні ландшафти парку [1].
Мета дослідження — аналіз сучасного стану природноJрекреаційного потенціалу Шацького НПП.
ПриродноJрекреаційний потенціал району, регіону або іншої територіальної одиниці — це одна з невід’ємних складових у загальному
комплексі природних та соціальноJекономічних ресурсів, оцінка
якої вимагає комплексного аналітичного та статистикоJматематичного підходів і алгоритмів. Територія Шацького НПП вирізняється
значним природноJрекреаційним потенціалом, значення якого буде зростати в перспективі.
Цьому сприятимуть: унікальний озерний комплекс з чистою,
прозорою водою, чудовими піщаними пляжами, естетичною різноманітністю ландшафтів, незначними наслідками господарської
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діяльності; м’який, лікувальний мікроклімат; наявність у лісах грибних та ягідних місць; можливості нетрадиційного відпочинку в спокійному природному середовищі з благотворним соціальним оточенням, що забезпечує максимальну акумуляцію рекреантом всіх
позитивів цих факторів.
Позитивно впливає на розвиток рекреації в Шацькому НПП:
автономність відпочинку, відсутність транзитних потоків транспорту поряд з основними транспортними артеріями і наближеністю
держав центральної Європи; досить розвинена інфраструктура та
матеріальноJтехнічна база рекреації, які не вимагають великих
капітальних витрат на реконструкцію і розвиток для наближення їх
до світових стандартів.
Усе це забезпечує можливості організації в ШНПП таких субгалузей рекреації, як: лікувальна, оздоровча, туристська, спортивна, пізнавальна.
Отже ефективне використання переваг природного комплексу
ШНПП можливе лише при забезпеченні виконання різнопланових
завдань: з організації колективного та індивідуального відпочинку,
поліпшення екологічної ситуації, господарського освоєння, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури. Рекреація передбачених заходів забезпечить створення високо розвинутої курортноJоздоровчої зони, конкурентоспроможної на світовому ринку
рекреаційних послуг. Функціонування туристськоJрекреаційної галузі району на рівні міжнародних стандартів також дасть значний
соціальноJекономічний ефект.
Таким чином, рекреаційна галузь — одна з найперспективніших галузей, розвиток якої дасть можливість отримати міжнародні
інвестиції, стимулювати підприємницьку діяльність, кардинально
поліпшити соціальноJекономічну ситуацію у Волинській області.
Література
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СТOРІНКИ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ
Юрків М.М.
І курс, група Тр11, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (067)2539442
Науковий керівник: Терлецький В.К., к.біол.н., доцент

У туристичній діяльності надзвичайно важливо, у першу чергу,
вивчити об’єкти історичної спадщини нашого народу. Саме вони,
об’єкти туристичного краєзнавства, служать першими сходинками
до повноцінної освіти молоді та до формування патріотичної свідомості кожного підростаючого громадянина.
На моїй Золочівщині, неподалік Львова, чимало визначних
історичних пам’яток, які активно використовуються у туристичній
діяльності. Я хочу розповісти про одну з них — Золочівський замок,
неподалік якого минало моє дитинство. Як відомо, спочатку це було дерев’яне укріплення, яке виникло близько 1180 р., тобто близько тисячоріччя тому назад. Тоді його називали Радече, бо укріплення належало галицькому тисяцькому Радичу, який саме тут зустрів
на рідній землі татароJмонгольську навалу. Зустрів, боронився і загинув разом із Радечем…
Лише через кілька сторіч тут знову з’явилось поселення, що
виникло просто на колишньому попелищі, тобто на «золі» — ото ж
і Золочів. Містечко зростало і в 1523 р. отримало Магдебурзьке право, яке визначало привілеї для громади за рахунок самоврядування.
Саме самоврядування дало місту можливості швидко розбудуватися й стати повноцінним громадським суб’єктом часу. Уже на початок ХVII ст. у Золочеві діяли храми різних конфесій: Вознесенська
та Миколаївська церкви, Вірменський і Парафіяльний костели,
декілька монастирів, семінарії та Золочівський замок — своєрідний
центр міста. Зверніть увагу, вже в ті далекі часи в Золочеві сформувалась багатонаціональна громада, яка жила і розвивалась у мирі та
злагоді між парафіянами.
У часи Хмельниччини замок був захоплений козаками та спалений. Його відбудували знову вже в другій половині цього ж сторіччя. Тоді був збудований також Китайський палац на честь чарівної
Марисі — королеви Марі Казимирі Луїзі де ля Гранж д’Арк. Він і сьогодні, хоч з тих часів й минуло понад триста років, дивує екзотичністю архітектури, красою оздоблення, несподіваністю зовнішнього вигляду. Подібної споруди немає на західних теренах нашої
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Батьківщини. Тут щотижня проводять екскурсії з учнями місцевих
шкіл і з приїжджими туристами. Мені самій доводилося чути, коли
екскурсовод розповідав полякам про історію побудови палацу, як
один із відвідувачів несподівано заявив: «Таке гарне, таке чарівне!
От би нам щось подібне у Польщі…» І показав рукою на статуетки
амурів, що «граються» поруч із спорудою…
Але не все в нашій історії минало так просто і так безтурботно,
як про це можна подумати, споглядаючи замкові споруди. Лише тепер стало відомо, що у роки австроJугорського панування у Золочівському замку розміщувалась … в’язниця. Тоді замість проживання
галицьких вельмож, які й відбудували замок до й після татароJмонгольської руїни, там тримали державних злочинців, значна частина
яких була патріотами рідного краю і саме за це була покарана тортурами. Таким замок залишався й у пізніші часи: за Польщі, Радянського Союзу й навіть за часи фашистської Німеччини. Тобто,
влада змінювалась, а визначна архітектурна пам’ятка все залишалась державною в’язницею. Думається, це було досить показовим
явищем, що єднало між собою ці досить різні, на перший погляд, за
ідейними деклараціями та проголошеними програмами держави.
І саме цей аспект вітчизняної історії, на нашу думку, є дуже важливим для висвітлення його перед молоддю з позицій патріотичного
виховання на прикладах краєзнавчих історичних об’єктів.
Лише у повоєнний період, з 1953 р., Золочівський замок перестав бути в’язницею. Його передали у розпорядження професійноJтехнічного училища, тобто він став навчальним закладом. Цікаво лише, чи знали учні цього училища, хто перед ними займав їхні
навчальні аудиторії та чому тут «учили» людей…
Реконструкції Золочівського замку розпочались у 80Jх роках минулого сторіччя, коли його передали, нарешті, до відомства Львівської галереї мистецтв. І що цікаво: саме Китайський палац був першим обраний для реконструкції в складі споруд замку. А у 1995 р. тут,
на території Золочівського замку, було встановлено пам’ятник жертвам сталінського терору, що загинули в мурах від рук поплічників
НКВС. Хіба не служить це все цінним пам’ятним об’єктом історії
нашого народу, що сторіччями поневірявся під утисками різних
кровожерливих імперських систем і нарешті отримав можливість
самостійно будувати власне життя — своє майбутнє.
Отак, на прикладі одного історичного об’єкта, ми можемо показати молоді минуле, сучасне і майбутнє рідного краю. І тільки тоді,
коли перед очима молодих пропливатимуть величні споруди — німі
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свідки важкого минулого України, її важкого сьогодення, тільки тоді
ми можемо погодитися: уроки історії нашим нащадкам є з чого черпати. Тільки тоді ми можемо бути спокійними: такі уроки для молоді є основними й вона ніколи не допустить, щоб рідний край знову опинився у кайданах неволі — байдуже чиїх: північних, західних
або східних «сусідів».
Нарешті, в кожному куточку України знайдеться свій «золочівський замок», на прикладі якого ми можемо не лише вивчати
історію рідного краю, а й вчити на його прикладі молодь знати і пам’ятати те, що було, як жити повинні та куди віднині «йде» Україна.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Бардашевський Ю.В.
к.н. з фіз. виховання і спорту, доцент
Житомирського економікогуманітарного інституту

В останні роки в суспільній свідомості наголошується процес
поступової зміни відношення до проблем неповносправності.
Відбувається зсув акценту з підкреслення обмеженості можливостей інвалідів до усвідомлення необхідності використання і збільшення наявного значного потенціалу для максимального прояву
індивідуальних можливостей цих людей.
Інтеграція неповносправних людей в суспільство можлива
тільки за умов певного рівня їх фізичної незалежності, підготовки
до спільного життя разом із іншими членами суспільства, об’єднання в групи для спільної діяльності в тій чи іншій галузі, адаптації до
умов життя, які постійно змінюються [1, 2].
Зараз відомо що фізична реабілітація відноситься і до соціальних видів діяльності, які дозволяють задовольнити потреби людей
у фізичному вдосконаленні, формуванні рухових умінь та навичок,
раціональному проведенні вільного часу [2]. Необхідність та прагнення неповносправних задовольнити свої потреби у руховій діяльності складає одну з основних рушійних сил, яка визначає вплив
фізичної реабілітації на процеси соціалізації.
Захворювання нервової системи створюють специфічні проблеми фізичної, трудової, і соціальної адаптації, які в значній мірі можуть бути вирішенні в процесі рухової діяльності.
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Особливості рухових порушень вимагають оцінки ефективності
лікування чи реабілітації. Тому можна пояснити що порушення рухової функції, а особливо, пов’язаних зі зниженням сили м’язів, як правило призводять до функціональних порушень, які в свою чергу вимагають допомоги сторонніх осіб в найпростіших побутових умовах.
Сучасний стан розвитку фізичної реабілітації ставить проблему
визначення рівня фізичної незалежності осіб з захворюваннями
нервової системи. Багато вчених та спеціалістів схиляються до думки
що одним з ефективних та діючих способів визначення рівня фізичної
незалежності є тестування рухових вмінь та навичок [1,2]. Але в неврології одним з перших і головних завдань при оцінці стану хворого є оцінка сили м’язів. Враховуючи це, наукове обґрунтування системи оцінки фізичного стану неповносправних набуває важливого
значення у комплексі з іншими способами та методами лікування.
Проте на сьогоднішній день в закладах охорони здоров’я України не завжди передбачено визначення рівня фізичної незалежності осіб з неврологічними захворюваннями шляхом використання рухових тестувань. Більшість оцінку ефективності фізичної
реабілітації розробляли враховуючи клініко неврологічні показники та ступінь відновлення працездатності.
Література
1. Белова А. Н. Щепетова О. Н. Шкали, тести, та опитувальники в медичній реабілітації // Москва: «Антидор», 2002. — 440 c.
2. Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие / Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2004. — 464 с., ил.
3. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації [пер. з англ.] / Гері Окамото —
Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. — 325 с.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
ІЗ СИНДРОМОМ РОЗЛАДУ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ
Безсмертна Ж. В.
V курс, група 51ФР, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права, 0999198612
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

На сучасному етапі в Україні спостерігається тенденція до
зростання кількості дітей із захворюваннями, що супроводжуються
розладами рухових функцій, зумовленими різними негативними
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чинниками, які діяли на нервову систему дитини під час внутрішньоутробного розвитку, народження та впродовж перших місяців чи
років життя. Попри інтенсивне дослідження ураження центральної
нервової системи, нерідко його прояви залишаються непоміченими протягом перших днів та місяців життя, а гіпоксичноJішемічне
ураження центральної нервової системи може бути причиною довготривалих неврологічних ускладнень й інвалідності дітей.
Аналіз науковоJметодичної літератури та практичного досвіду
з проблеми організації корекційних занять дітей раннього віку із
синдромом розладу рухових функцій дав змогу стверджувати, що
наявна об’єктивна необхідність більш поглибленого вивчення та
вдосконалення процесу фізичної реабілітації дітей з урахуванням
критеріїв ураження нервової системи.
Спеціально розроблена комплексна програма фізичної реабілітації дітей раннього віку із синдромом розладу рухових функцій включала загальнорозвивальні (рефлекторні, пасивні, пасивноJактивні,
активні з допомогою та активні), корекційні вправи лікувальної
фізичної культури, лікування положенням, ігротерапію (активну,
активну з допомогою, пасивну за методикою «рука в руці»), гідрокінезотерапію, масаж; програма формувалася з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, за безпосередньої партнерської участі
батьків, передбачала контроль якості та ефективності корекції.
Заняття проводили протягом дня: на спеціальні корекційні вправи відводили 25% часу, на загальнорозвиваючі вправи — 25%, на
гідрокінезотерапію — 15%, на ігротерапію — 35%. Масаж виконували курсами по 10–15 процедур через 1,5–2 місяці.
Реалізація запланованих реабілітаційних дій проводилася щоденно, систематично, була доступною, довготривалою, зумовленою
клінічною необхідністю, була безпечною для дитини та прийнятною
для родини. Залежно від клінічної картини та вираженості розладу
рухової сфери, для кожної дитини складали індивідуальний план
фізичної реабілітації, використовували відповідну методику, серію
вправ, їхню кількість, інтенсивність виконання, почерговість, засоби, необхідні для вирішення конкретних завдань.
Основними цілями корекційної діяльності було обрано наступні:
організація життєдіяльності для оптимального статокінетичного та
особистісного розвитку дітей з урахуванням їхніх індивідуальних
відмінностей та необхідної корекції порушень шляхом чіткої повторюваності та постійності рухових дій; розвиток моторних функцій
за принципом онтогенетичної залежності; розвиток здатності до
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спілкування; вироблення у дитини фізіологічної схеми руху; підготовка м’язової системи та опорноJрухового апарату до вертикального перебування тіла та формування альтернативного переміщення;
профілактика контрактур та тугорухливості суглобів, патологічного
положення тіла та стереотипу рухів; розвиток ігрової діяльності, уваги,
формування просторових уявлень, стабілізація психоемоційної сфери.
Запропонована комплексна програма фізичної реабілітації відрізнялася від стандартних наявних програм тим, що дала змогу формувати мету реабілітаційного процесу з урахуванням диференційованого підходу до вирішення проблеми реабілітації дітей із різним
ступенем тяжкості розладів рухових функцій. Програма передбачала застосування засобів і методів, що впливають і на моторний розвиток, і на психоемоційний стан дитини, її мотивацію.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРИХ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Беркета Є.С.
студентка 4 курсу, напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

В Україні зареєстровано приблизно 1 млн. випадків цукрового
діабету. Важлива соціальна значущість проблеми цукрового діабету,
розповсюдження захворювання серед працездатного населення
України, велика роль психогенних факторів в етіології захворювання, необхідність вдосконалення програм лікування і реабілітації
хворих на цукровий діабет, зумовлює подальшу розробку ефективних методик, що забезпечують активне повноцінне життя хворих
на інсулінозалежний цукровий діабет.
Депресивний психоз із тривогою або без неї — найпоширеніший розлад у хворих на цукровий діабет. Багато вчених звертають
увагу на наявність у осіб з цукровим діабетом депресій. Зважаючи
на значну роль психічних чинників походження і розвитку цукрового діабету психотерапія та психокорекція при ньому набувають
особливого значення. А.Л. Гройсман, 1998, М.А. Лайнгер виділяє
наступні принципи психотерапії при цукровому діабеті:
1. Необхідно враховувати своєрідність діабету серед інших хронічних захворювань, специфіку особистості хворих на цукровий
діабет, їхні стосунки, емоції, типи реакцій.
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2. Облік психологічних проблем, пов’язаних із щоденними ін’єкціями інсуліну, систематичним контролем вмісту цукру в крові та
сечі, обов’язковістю суворого дотримання дієти. Психотерапія повинна сприяти і мотивувати особистість хворого до самоконтролю.
На думку М.А. Лайнгера, психотерапевтична актуалізація систематичного контролю за своїм станом при цукровому діабеті не викликає іпохондричної фіксації.
3. Необхідно враховувати стадію розвитку цукрового діабету та
етапи розвитку психопатологічних проявів.
У комплексному лікуванні цукрового діабету значне місце приділяється засобам фізичної реабілітації, що діють не тільки симптоматично, а і деякі з них націлені на окремі ланки патогенезу. Використовують ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, працетерапію.
Компенсаторний вплив засобів фізичної культури полягає в перебудові патогенетичних пристосувальних реакцій з обов’язковим
збільшенням компенсаторного ефекту [1]. Фізичні навантаження
підвищують скоротливу функцію міокарду, викликаючи концентричну гіпертрофію і збільшення кінцевого діастолічного об’єму; колатеральний коронарний кровообіг, ефективність периферичного
кровообігу, головним чином капілярного кровотоку в м’язкої тканині,
і венозне вороття до серця; фібринолітичну активність крові. Найбільш вражаючим можна вважати 10Jрічне дослідженням, у якому
порівнювались рівні вмісту глюкози в крові у 100 хворих цукровим
діабетом II типу, приблизно половина з яких регулярно займалися
фізкультурою. Після закінчення дослідження вчені відмітили суттєве
зниження рівня цукру в крові і глікозованого гемоглобіну у тих хворих, які регулярно займались фізичними вправами.
Отже, цукровий діабет є однією з найбільш розповсюджених хвороб ендокринної системи, що характеризується хронічним перебігом
і зумовлює виникнення гострих і хронічних захворювань. Фізична реабілітація під час лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу дає змогу лікувати цю хворобу не медикаментозно, що позитивно впливає на
роботу всіх органів і систем організму в цілому. Використання психологічної корекції дає змогу людині швидше пристосуватися до змін
у повсякденному житті, що пов’язані з виявленням цукрового діабету.
Література
1. Дедов И. Физическая активность и сахарный диабет / Дедов И., Кураева Т., Петеркова В., Щербачева Л. — К.: Укртиппроект, 2004. — 42 с.
2. Марченко О. К. Основы физической реабилитации / О. К. Марченко. — К. : Олімпійська література, 2012. — 528 с.
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ РОЛІ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ
В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
Білошицький С. В., к. тел. 0968708352,
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,
Науковий керівник: Клименко В.В., д.психол.н., професор

Сучасне загальноприйняте розуміння ролі води в організмі. Вода
в організмі людини — це електроліт є провідною системою енергії
життя. При біохімічних процесах в організмі утворюється велика
кількість різних проміжних речовин в тому числі і при розщепленні
жирних кислот в процесі травлення. Вони так само є постачальниками вільних радикалів. Іншими словами вільні радикали, будучи проміжними продуктами обміну речовин (метаболізму) пошкоджують
важливі за своїми функціями біомолекули клітин організму людини. У результаті ушкоджень, клітини починають «старіти». Антиоксидантні властивості води і їжі дозволяють уникнути розвитку багатьох патологічних процесів. В їх число включені серцевоJсудинні
захворювання, ревматоїдний артрити, хвороба Альцгеймера та ін.
Усім відомо, що вода — проста хімічна сполука, що складається
з двох атомів водню та одного атома кисню. Зараз стало відомо, що
молекули води утворюють рідкі кристали, об’єднуючись в кластери.
Умовою утворення рідкокристалічної структури є водневі зв’язки, коли два сусідніх атома водню утворюють між собою кут просторового
зв’язку рівний 104,7°. Кластери утворюють порожнисту структуру води, і ці осередки розмірами в 0,5 мікрона добре видно в фазовоJконтрастний мікроскоп. Варіантів складання осередків безліч, що й пояснює унікальні інформаційні здатності води. Стан цей досить стійкий,
незважаючи на вплив дестабілізуючих факторів. Кип’ятіння усуває
структуру води. Еталоном природної структурованої води є вода ключових джерел, тала вода льодовиків, водохресна вода.
Основні життєві середовища організму (кров, лімфа, міжклітинна і спинномозкова рідини) мають слаболужну реакцію. Наприклад,
кислотноJлужну рівновагу крові підтримується організмів в досить
вузьких межах від 7.35 до 7,45. Якщо рН середовища організму зсувається в більш кисле середовище, то організм «закисляється»,
«зашлаковується». Останнє неухильно веде до розвитку хвороб. Це
один з важливих аргументів необхідності споживання людиною
якісної питної води.
Іншою найважливішою характеристикою води є її ОВП (окисноJвідновний потенціал) або редокс потенціал. РедоксJпотенціал
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це похідне від англійського слова Redox — Reductio — Oxidation.
Його переклад звучить як окисноJвідновний потенціал. ОВП — це
здатність води вступати в біохімічні реакції в клітинах людини або
кількість енергії в мВ (мілівольт), витрачених на відрив електронів
від досліджуваної рідини. У внутрішньому середовищі організму
людини ОВП має від’ємне значення від — 100мВ до — 200 мВ, а вода, яку шанують в усіх країнах (практично завжди) має величину
більше 0, тобто позитивне значення від + 100 до + 200 мВ. ОкислювальноJвідновні процеси, як відомо, забезпечують життєдіяльність
організму людини. Вони відбуваються за рахунок окислювальноJвідновних реакцій (ОВР). ОВР — реакціями називаються реакції, які
пов’язані або з приєднанням або з віддачею електронів молекулам, які
беруть участь в обміні речовин, таким чином, окисноJвідновний потенціал води — це її здатність вступати в біохімічні реакції, нагадаємо, що в одній клітині організму людини кожну секунду відбувається близько 100 біохімічних реакцій. Таким чином, на подолання
цієї різниці від 200 до 400,0 мВ клітини організму людини повинні
затратити свою енергію тільки на біологічну сумісність споживаної
води і рідин внутрішніх середовищ організму. Під час протікання
окислювальних і відновних реакцій змінюється електричний потенціал речовини. Якщо речовина віддає електрон, воно заряджається позитивно, тобто окислюється. Якщо речовина набуває електрон,
то воно заряджається негативно, тобто відновлюється. Різниця між
окисленими і відновленими речовинами в середовищах організму
власне і називається окислювальноJвідновна потенціалом. Останній
служить мірою активності елементів і їх з’єднань в оборотних хімічних процесах, пов’язаних зі зміною заряду іонів в розчинах.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ,
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ БРОНХІТ
Бобко Олександра, 6 курс, група ЗФР-61/14,
спеціальність «Фізична реабілітація»,
кафедра реабілітації, Інститут соціальних технологій,
к. тел. 0986563345,
Науковий керівник: Коваленченко В.Ф., к.мед.н., доцент.

Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) — хронічне дифузне
неалергічне запалення бронхів, що призводить до прогресуючого
порушення легеневої вентиляції і газообміну обструктивному типу
і проявляється кашлем, виділенням мокротиння і віддишкою, не
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пов’язаними з ураженням інших органів і системздоров’я, високої
професійної і функціональної здатності масажиста.
Невилікуваний гострий затяжний і рецидивуючий бронхіт може
послужити причиною розвитку в подальшому хронічного бронхіту,
особливо у схильних до нього осіб і при наявності факторів, які цьому сприяють.
У розвиток хронічного обструктивного бронхіту відіграють спадкові фактори і конституціональна схильність. Вони сприяють виникненню захворювання при впливі вищеназваних етіологічних факторів, а також в умовах зміненої алергічної реактивності організму.
Хронічні обструктивні захворювання легень належать до найбільш поширених у світі захворювань: вони зустрічаються у 4–6%
дорослого населення. Основним етіологічним фактором хронічних
обструктивних захворювань легень є полютанти (тютюнокуріння та
вдихання забрудненого повітря).
Основними патогенетичними чинниками хронічного обструктивного бронхіту є: порушення функції системного місцевої бронхопульмонального захисту і системи імунітету; структурна перебудова слизової оболонки бронхів, розвиток класичної патогенетичної
тріади (гіперкринія, дискринія, мукостаз) і виділення медіаторів запалення і цитокинів.
Наразі одним з головних завдань пульмонології є поліпшення
якості медичної допомоги та забезпечення ефективності втрачених
функцій організму хворих хронічними захворюваннями легень.
СанаторноJкурортне лікування займає особливе місце в системі
реабілітації легеневого хворого. Воно забезпечує найбільш високий
рівень відновлювальної терапії, але обмежене в часі і тому повинно
бути особливо насиченим і доцільно спланованим.
Головною метою реабілітації хворих ХОБ є досягнення стійкої
ремісії захворювання, яка передбачає максимальну ліквідацію клінічних симптомів хвороби, зниження активності запального процесу в бронхах, поліпшення імунної реактивності організму, нормалізацію загальної активності хворих. Не менш важливою метою
є відновлення функціональної і соціальної дієздатності пацієнтів.
Головна умова реабілітації — спадкоємність і взаємодія етапів,
прямий і зворотний інформаційний зв’язок між ними, єдине розуміння патогенезу та клініки, діагностики, лікування і в кінцевому
підсумку реабілітації
Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів на всіх етапах
спостереження та лікування хворих ХОБ необхідно вивчати такий
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інтегральний показник, як «якість життя» (ЯЖ) хворих. Результати
проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що важливим
є не тільки оцінка ЯЖ в цілому або по окремих сферах життєдіяльності хворих, а й вимір показника всередині кожного напряму реабілітаційної програми в залежності від: використання тієї чи іншої
освітньої програми; спрямованості антисмокінгової програми;
фармакологічної структури застосовуваного лікарського препарату,
виду пристрої доставки, тривалості терапії; методики підвищення
сили дихальної мускулатури; режимів загальних тренувальних заходів; методу проведеної хірургічної маніпуляції; виду фізіотерапевтичного лікування, тривалості його проведення і т.д.
Таким чином, розробка методів фізичної реабілітації, їх популяризація та широке впровадження в практику повинні, з одного боку,
зменшити кількість потенційних хворих ХОБ, з іншого — зменшити тягар економічних витрат як для індивідуума, так і для держави
в цілому, а також сприяти поліпшенню якості життя хворих і зміцненню здоров’я населення країни. СанаторноJкурортне лікування займає особливе місце в системі реабілітації легеневого хворого. Воно
забезпечує найбільш високий рівень відновлювальної терапії, але
обмежене в часі і тому повинно бути особливо насиченим і доцільно
спланованим. Цьому сприяє правильний відбір хворих, спадкоємний зв’язок з диспансерноJполіклінічним етапом, а в самому санаторії — уточнення синдромологічної картини хвороби, ступеня ремісії,
оцінка адаптації та функціональних резервів хворого, об’єктивна
оцінка поточних і заключного результатів лікування на курорті.

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ПО РОБОТІ З ІНВАЛІДАМИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Бреус Вікторія Володимирівна,
2 курс спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

За показниками статистичних обстежень, в Україні 2 млн. людей (за останніми даними — 2,5 млн.) офіційно зараховані до осіб
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з фізичними та розумовими вадами. Це означає, що майже кожний
20Jй громадянин України потребує спеціальної підтримки. З них
фізкультурноJреабілітаційною роботою охоплено всього 16,7 тис.
осіб, що складає менше 1% від кількості непрацездатних.
У Кіровоградській області нараховується близько 40,0 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями (надалі інвалідів), що
становить 15,9% від усього населення області, з них 4102 молодих
інвалідів, які можуть при відповідних умовах заробляти собі на життя.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ) показник кількості інвалідів всієї земної кулі складає 10% від усього
населення планети.
В нашій країні гуманне ставлення до інвалідів знаходиться поки що в активній фазі розвитку. Необхідно більше залучати волонтерів та фахівців, які більше керуються моральними стимулами, ніж
матеріальними.
Отже, в нашому дослідження було доцільним при тестуваннях
на допуск до роботи з інвалідами визначати особливості мотивацій
та наявність вроджених альтруїстичних рис характеру, які зараз при
виборі професії реабілітолога практично не враховуються.
Система попереднього професійного відбору дозволила зменшити відсоток недоброякісної «продукції» серед випускників
спеціальних закладів освіти та заощадити кошти.
Значний вклад у теорію та методику професійного відбору абітурієнтів зробив колектив викладачів кафедри «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна».
Побажання, щоб кожний абітурієнт перед вступними іспитами
складав комплекс професійноJпсихологічних тестів, за результатами яких його зараховують до інституту, а саме:
а) абітурієнти з високою професійноJпсихологічною придатністю;
б) абітурієнти із хорошою професійноJпсихологічною придатністю;
в) абітурієнти із посередньою професійноJпсихологічною придатністю;
г) професійно не придатні абітурієнти.
Результати такого дослідження актуальні для спеціаліста з фізичної реабілітації, людини, яка крім знання предмету роботи, зобов’язана так само, як і лікар, співпрацювати зі своїм пацієнотом.
Давно відомо, що позитивний емоційний контакт лікаря з хворим
створює сприятливий фон для кращого одужання та подальшої його реабілітації.
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Висновок. Зараз у вузах країни діють 4 спеціалізовані навчальні
підрозділи та десятки кафедр фізичної реабілітації, які готують перше
покоління професіоналів, планується відкриття нових факультетів.
Таким чином, фізичною реабілітацією людей з обмеженими фізичними можливостями зайнялися фахівці фізичної культури і спорту, які відчутно розширили межі у методах, засобах та напрямах реабілітації.
У співпраці з лікарями і працівниками соціальних служб, вони
закладають основи національної системи фізичної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ
Волошин Г.І., V курс, група ФР51,
спеціальність «Фізична реабілітація», тел. 0992100773
Інститут соціальних технологій університету «Україна».
Науковий керівник: Адирхаєва Л.В., к.пед.н., доцент

Інсульт в даний час є однією з основних причин смертності та
інвалідності в світі. Щорічно близько 16 млн. людей вперше хворіють
мозковим інсультом, а близько 7 млн. — помирають внаслідок нього. Він є другою, а в деяких країнах — третьою причиною смертності
населення. Захворюваність і смертність від нього широко варіюється в різних країнах світу. У середньому частота інсульту складає
150–200 випадків на 100 тис. населення.
Відновлення колишньої працездатності після мозкового інсульту у більшості людей проблематично. Тільки 10–20% повертаються
до праці, з них близько 8% зберігають свою професійну придатність, 25% потребують сторонньої допомоги. До кінця року після
перенесеного інсульту у 25–30% хворих розвивається деменція.
Частота розвитку інсульту зростає зі збільшенням віку хворих.
Це хвороба осіб переважно середнього і похилого віку. У людей 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. Майже третина інсультів
розвивається в осіб до 60 років. Причому частота гострих порушень
мозкового кровообігу (ПМК) у чоловіків зростає пропорційно віку,
а у жінок — здебільшого в період менопаузи. У віці до 55 років інсульт
у жінок зустрічається в 2 рази рідше, ніж у чоловіків. На вікову групу до 40 років приходиться лише 3–5% інсультів.
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Головним фактором розвитку інсульту є артеріальна гіпертензія, але, багато людей просто не знають рівень свого артеріального
тиску і не підозрюють про можливу небезпеку. І це незважаючи на
те, що в зоні ризику цієї хвороби в Україні знаходяться 11,5 млн. чоловік. Тобто інсульт загрожує кожному четвертому українцю, і ця
загроза може бути фатальною.
За даними статистики в світі кожну другу секунду у когось трапляється інсульт, кожен шостий помирає в результаті нього.
Україна почала активну боротьбу з артеріальною гіпертензією,
яка є головним фактором виникнення інсульту. Майже два роки
в Україні діє пілотний проект, щодо державного врегулювання цін
на ліки для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, за яким навіть деякі з препаратів відпускаються диспансерним хворим (група
ризику з артеріальною гіпертензією) взагалі безкоштовно.
Все більше набирає обертів побудова відділень при неврологічних
лікарнях, або навіть цілих центрів задля реабілітації, де все присутнє
і медичне обладнання, лікарський нагляд цілодобовий, інтенсивна
програма фізичної реабілітації, якісне збалансоване харчування.
Лікування в даному закладі коштує від 1тис. гривень, тому хоч справа
затратна в усіх планах, але вона потрібна, адже державі вигідніше,
щоб менше було інвалідів (йде економія видатків на соціальне забезпечення даної категорії хворих), але що головне — це здоров’я
людини, і це є найважливішим аспектом всіх інститутів держави.
Поки триває система модернізації надання супроводу у відновлювальному лікуванні кількість хворих на інсульт нажаль не меншає,
тому, це спонукає до розробки доцільної комплексної програми
фізичній реабілітації, де б значна роль уділялася лікуванням рухами, тобто лікувальній фізкультурі.
Реабілітація починається з першого дня інсульту, якщо хворий
усвідомлює цей процес, то може приймати в ньому участь. Екстренна терапія та реабілітація нерозривно чередуються. Проблеми,
які можуть ускладнити реабілітаційний процес — це пневмонія,
повторний інсульт, тромбоемболія легеневої артерії. Доведено, що
більш раніший початок реабілітації призводить до кращого результату.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Волянюк Юлія Олександрівна
ІV курс, група СР41, напрям підготовки «Соціальна робота»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. 0669371219
Науковий керівник: Бундак О.А., к.істор.н., доцент

Професійна реабілітація людей з інвалідністю у нашій державі
є надзвичайно актуальною, оскільки створює умови для підвищення рівня зайнятості, створення додаткових робочих місць та інтеграції цієї категорії людей в суспільство. Обрана нами для вивчення
проблема має значну законодавчоJнормативну базу, зокрема: закони України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», Національні програми
професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (діяла з 2001 по 2005 р.), Концепція ранньої
соціальної реабілітації дітейJінвалідів.
Професійна реабілітація повинна включати в себе цілий комплекс взаємопов’язаних заходів, які реалізуються на всіх рівнях та
включають основні складові елементи сучасної освіти: професійна
освіта у професійноJтехнічних та вищих навчальних закладах, професійне навчання через Державну службу зайнятості, професійна
реабілітація у центрах професійної реабілітації інвалідів, створення
спеціальної державної програми професійної реабілітації для людей з обмеженими можливостями.
На наш погляд, особливо важливими є різноманітні заходи,
зініційовані державою та приватними ініціативами щодо можливості отримання освіти осібами з вадами здоров’я. Освіта є одним
з найефективніших шляхів виходу людини з особливими потребами зі стану ізольованості від суспільства, і саме новітні освітні програми, в тому числі навчання дистанційно, мають стати об’єктом
комплексного державноJуправлінського впливу.
В Україні створено ряд спеціальних навчальноJвиховних закладів
(а в існуючих навчальних закладах 1–4 рівнів акредитації створюються (або уже існують) спеціальні умови), які дозволяють людям
з обмеженими можливостями отримати повноцінну освіту та професійну кваліфікацію. Зокрема, значним осередком навчання цієї категорії людей є Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», філіали якого функціонують у всіх обласних центрах Ук358
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раїни. Саме цей заклад створив усі умови не лише для навчання,
а й для працевлаштування людей з обмеженими можливостями.
Керівництво цього навчального закладу ініціювало дистанційну форму навчання, яка є оптимальною, реальною можливістю
освіти для інвалідів. Дистанційна освіта є «освітою без кордонів» та
практично мінімізує перешкоди, які роблять неможливим здобуття
освіти у навчальному закладі традиційним способом. З нашої точки
зору, головним здобутком дистанційної освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями є вирівнювання освітніх та життєвих
шансів, подолання психологічних і суспільних бар’єрів у людей
з обмеженими можливостями, які іншим способом не можуть розраховувати на освітній успіх у звичайній освітній системі.
Проте варто наголосити і на проблемах, які перешкоджають отримати освіту. Насамперед, це: низький рівень охоплення профосвітою
та нерівномірність регіонального розприділення; недостатній
рівень відповідних специфічних форм організації навчання для таких дітей; недостатнє матеріальноJтехнічне забезпечення; недостатність спеціалізованих кадрів, які здійснюють навчання; низький
рівень працевлаштування і т.д. З огляду на все вище зазначене, як
науковцям, державним структурам, навчальним, професійним закладам, так і практикам (реабілітологам, сурдопрекладачам, психологам, соціальним працівникам) потрібно активізувати діяльність
щодо створення найоптимальніших умов для включення людей
з особливими потребами в суспільне життя. Політика держави повинна сприяти максимальній активізації потенційних сил осіб з обмеженими можливостями у контексті професійної, трудової реабілітації та працевлаштування.

КОРЕКЦІЯ БЛИЗОРУКОСТІ У ДІТЕЙ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Габер Олександра Ігорівна
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»,
тел. 0971551607, еmail: oleksandragaber@gmail.com

Зiр це складний фiзiологiчний процес, який забезпечує визначення свiтла, кольору, форми, величини, руху, вiддаленостi, мiжпросторових вiдношень предметiв i об’єктiв в оточуючому свiтi. Зоровий
аналiзатор здiйснює орiєнтацiю в навколишньому середовищi значно бiльшою мiрою порiвняно з iншими аналiзаторами (людина
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отримує 75–85% iнформацiї через зоровий аналiзатор). Адекватним
стимулом для сiткiвки ока служить видимий спектр електромагнiтних хвиль в межах вiд 400 до 800 нм. У цьому дiапазонi рiзнi довжини хвиль сприймаються як рiзнi кольори.
Зорова кора здiйснює аналiз i синтез зорових образiв. Цей процес починається з народження людини, посилюється на першомуJдругому роцi життя в зв’язку з функцiональним формуванням
зорового аналiзатора, прогресивно зростає протягом зрiлостi людини, знижуючись в iнтенсивностi в старечому вiцi.
Органу зору належить дуже велике мiсце i в трудовiй дiяльностi
людини, починаючи з дитячого, особливо шкiльного вiку. У школi
дiти вперше в життi починають виконувати щоденну достатньо довгу
з роками велику працю, безпосередньо зв’язану з напруженням органа зору. Отже, актуальним є вивчення особливостi органа зору у дiтей.
На гостроту зору дiє якiсть освiтлення в умовах монохромного
свiтла зiр вищий, надто в жовтiй частинi спектра. Чiткiше сприймання предметiв i при бiнокулярному зоровi, нiж пiд час розглядання
їх кожним оком окремо. Це можна пояснити тим, що в разi закриття одного ока зiниця другого розширюється, i гострота зору вiдтак
знижується.
Тобто, дослiдження засвiдчило, що при закриваннi одного ока
матовою заслiнкою бiнокулярна гострота зору не перевищуватиме
монокулярно, а дорiвнюватиме гостротi зору ока, котре бачить краще. З цього випливає, що навiтъ за однакової гостроти зору обох очей
одне з них має перевагу над iншим i є провiдним. Якщо зiр «неоднаковий», то роль «провiдного» бере на себе око з кращим зором.
Нажаль, особливо у шкiльному вiцi у дiтей часто появляються
зоровi розлади, i в першу чергу, короткозорiсть. При короткозоростi
рефракцiя пониження гостроти зору починається вже пiсля другого чи третього уроку. Тобто, у школярiв, якi страдають на близорукість, працездатнiсть ока при виконаннi зорових завдань швидко
знижується.
Також встановлено, що у школярiв перших класiв частота близорукості приблизно вiдповiдає частотi природженої близорукості.
Вважається, що близорукість, яка виявляється у дiтей дошкiльного
вiку, звичайно природжена. Рiдше спостерiгається рано набута близорукість у дошкiльному вiцi внаслiдок травм голови, хребта, хвороб
дитячого вiку. Зi збiльшенням вiку кiлькiсть школярiв iз близорукістю
збiльшується, а ступiнь її зростає тому, що в частинi випадкiв очне
яблуко дiтей продовжує рости i пiсля 10–12 рокiв. Прогресування
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близорукостi може призвести до незворотних змiн в оцi й значно втрати зору, який пiд впливом окулярiв покращується незначною мiрою
або це покращується зовсiм. Мiопiчнi конуси поступово збiльшуються i охоплюють диск зорового нерва у виглядi кiльця, частiше
неправильної форми. Iнодi змiнюється i сам диск. Вiн стає подовженим, збiльшеним, плоским, набуває сiруватого вiдтiнку. Якщо
ступiнь близорукості дуже високий, у дiлянцi заднього полюса ока
може спостерiгатися справжнє випинання склериJстафiлома. Вона
вiдмежована дугоподiбною лінією, концентрично розмiщеною щодо диска зорового нерва, через яку перегинаються судини сiткiвки.
Бажання хворого максимально наблизити до очей об’єкт зорової роботи призводить до посилення конвергенцiї, значного збiльшення навантаження на внутрiшнi прямi м’язи. Це спричиняє їх
утомлення i прояви астенопiї. Якщо м’язи не витримують такого
навантаження, бiнокулярний зiр втрачається. Одне око вiдхиляється вбiк, i виникає розбiжна косоокiстъ.

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
Гаврилюк Іван Володимирович
2 курс, група 2.1., спеціальність «Здоров’я людини»,
Луцький інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Гордійчук В.І., к.наук з фiз. виховання та спopту,
доцент кафедри фізичної реабілітації

Зміцнення та збереження здopoв’я пiдлiткiв, підвищення piвня
їхньої pухoвoї активнoстi є найактуальнiшими з гoлoвних завдань,
якi тепеp гoстpo стoять пеpед укpаїнським суспiльствoм.
Наукoвцi вважають, щo oдним iз oснoвних завдань фiзичнoгo
вихoвання є пiдвищення pухoвoї активнoстi як невiд’ємнoї частини
спoсoбу життя та пoведiнки дiтей. Piвень pухoвoї активнoстi в шкiльнoму вiцi залежить вiд opганiзацiї фiзичнoгo вихoвання в шкoлi,
участi дiтей у спецiальнo opганiзoваних та самoстiйних заняттях фiзичнoю культуpoю в пoзанавчальний час [Благiй O. Л., 2005; Васькoв Ю. В., 2009; Гpинiв O., 2011].
На думку Н. Мoскаленкo [2005] та Г. Глoби [2007], сучасна система фiзичнoгo вихoвання, детеpмiнoвана завданнями пpикладнoї фiзичнoї пiдгoтoвки, всупеpеч кoмплекснoму пiдхoду дo pеалiзацiї всiх
цiннoстей фiзичнoї культуpи не в змoзi забезпечити oптимальний
piвень pухoвoї активнoстi та poзвитку фiзичних мoжливoстей та
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вимагає удoскoналення. З метoю пoкpащення фiзичнoгo стану шкoляpiв на сучаснoму етапi poзвитку суспiльства виникає гoстpа
неoбхiднiсть наукoвих пoшукiв метoдiв пiдвищення, удoскoналення системи фiзичнoгo вихoвання, ведуться пoшуки пpинципoвo
нoвих пiдхoдiв, засoбiв, технoлoгiй.
Вихoвання з дитинства пoтpеб дo занять фiзичними впpавами пoвиннo ствopити pеальну базу для здopoвoгo спoсoбу життя
у пoдальшoму [Махoв А. С., 2005; Чуб А. А., 2006].
Pезультати наукoвих дoслiджень ВOOЗ за oснoвними пoказниками здopoв’я населення i в пеpшу чеpгу пiдpoстаючoгo пoкoлiння
пoказали, щo наша деpжава набагатo вiдстає вiд пеpедoвих євpoпейських кpаїн. Цi pезультати були узагальненi у наукoвих poбoтах
С. В. Тpачука [2011]. ЗJпoмiж iншoгo автop звеpтає увагу на те, щo
значна частина шкoляpiв має вiдхилення в станi здopoв’я, а лише
20% дiтей шкiльнoгo вiку мoжна вважати здopoвими. У пеpших класах дo спецiальнoї медичнoї гpупи вiднoсять 5–6% дiтей, у стаpших
класах — кoжнoгo тpетьoгo шкoляpа, а сеpед студентiв цей пoказник пеpевищує 40%. Pазoм iз тим серед дiтей мoлoдшoгo шкiльнoгo
вiку пoшиpенi piзнi захвopювання oпopнoJpухoвoгo апаpату,
сеpцевoJсудиннoї системи, opганiв дихання, неpвoвoї системи.
Негативнi тенденцiї, вiдзначенi вище, oбумoвленi тим, щo сучасний piвень pухoвoї активнoстi бiльшoстi шкoляpiв деpжави не
вiдпoвiдає фiзioлoгiчним нopмам, якi забезпечують неoбхiдний piвень
фiзичнoгo стану як пiдлiткiв, так i дiтей. Загальнoвiдoмим фактом
є те, щo кoжна п’ята дитина шкiльнoгo вiку i кoжен десятий студент
мають дoстатнiй piвень фiзичнoї активнoстi pухoвoї спpямoванoстi.
На жаль, цей пoказник є oдним iз найнижчих у Євpoпi. Сеpед
пpичин цьoгo негативнoгo явища видiлимo: низьку ефективнiсть
уpoкiв фiзичнoї культуpи, вiдсутнiсть пoзакласнoї poбoти й зацiкавленoстi дo самoстiйних занять фiзичними впpавами.
Для змiцнення здopoв’я пiдлiткiв oсoбливу poль вiдiгpає застoсування piзнoманiтних pацioнальних pухoвих pежимiв i oздopoвчoJ
фiзичних впpав, якi б задoвoльняли вимoги навчальнoгo пpoцесу
й вiдпoвiдали закoнoмipнoстям poзвитку фiзичних якoстей шкoляpiв.
Oсoбливoгo значення набуває opганiзацiя i пpoведення навчальнoгo
пpoцесу з фiзичнoгo вихoвання шкoляpiв з уpахуванням pегioну
пpoживання, [Гopдiйчук В., 2009, 2010].
Наукoвцi вважають, щo найбiльш pацioнальний i пеpспективний типoвий пiдхiд за умoви наукoвo oбґpунтoванoгo застoсування
пpoгpесивних засoбiв i метoдiв фiзичнoгo вихoвання, щo вимагають
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напpуженoї, але адекватнoї дiяльнoстi всiх життєвo важливих систем. Oднак таких кpитеpiїв у даний час немає, а iснуючi педагoгiчнi
пiдхoди не вpахoвують вiкoвi, статевi, сoматичнi та психiчнi
oсoбливoстi дiтей [Хахуля В. М., 2011].
Отже, факти невтiшнoгo стану здopoв’я пiдлiткiв вказують на
те, щo нинi найактуальнiшими питаннями фiзичнoгo вихoвання слiд
вважати пpoблему poзвитку їхнiх pухoвих якoстей та адаптивних мoжливoстей функцioнальних систем, загальнoї фiзичнoї пpацездатнoстi
та пoзитивнoї мoтивацiї дo занять фiзичними впpавами. Неoбхiднiсть
пiдвищення piвня здopoв’я засoбами фiзичнoї культуpи засвiдчує
пoтpебу нових наукових дoслiджень у цьому напрямку.

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ РУХОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ
ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПАРАЛІЧАМИ
Деркач О.В.
IV курс, група ФР41, напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

За науковими даними, рух є основною біологічною властивістю живої матерії, він розвивається та вдосконалюється разом
з еволюцією живої природи. Найвищої довершеності рух набуває
в філогенетичному розвитку людини, організм якої є саморегульованою підсистемою в системі «організмJзовнішнє середовище». Рух
є одним з основних механізмів урівноваження в цій систем [1, 2].
У реалізації кожного рухового завдання, залежно від його змісту
і смислової структури, бере участь той чи інший рівень, або сенсорний синтез, найбільш адекватний за якістю і складом аферентацій,
що його утворюють. Отже, рівні, задіяні у проектуванні рухів, визначаються сенсорними полями, або синтезами. У тойJже час, за свідченнями науковців, термін «дитячі церебральні паралічі» (ДЦП)
об’єднує групу різних за клінічними проявами синдромів, що виникли внаслідок порушення розвитку мозку і його ушкодження у пренатальний, натальний і постнатальний періоди [2]. Унаслідок ДЦП,
передусім, пошкоджуються рухові зони головного мозку. В результаті порушення складних взаємозв’язків і послідовності дозрівання
нервових структур, виникає своєрідна аномалія формування механізмів керування рухами. У зв’язку з цим у дітей даної нозології
спостерігаються не тільки ознаки ураження рухової системи у вигляді
обмеження чи неможливості виконання довільних рухів, наявності
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мимовільних рухових реакцій, а й ознаки порушення розвитку рухової функції в цілому. За сучасними статистичними відомостями,
кількість дітей із порушеннями опорноJрухового апарату нейрогенної етіології, включаючи й ДЦП, сягає 65–97%. Саме тому проблема
фізичного виховання та реабілітації дітей із порушеннями опорноJ
рухового апарату (ОРА) завжди була досить гострою. Насамперед,
це стосується осіб, які страждають на ДЦП. Встановлено, що різні
аспекти фізичної реабілітації таких дітей вивчені досить детально.
Однак, недостатньо дослідженими залишаються питання розробки
ефективної системи корекційного фізичного виховання дітей із
різними формами і ступенями тяжкості рухових порушень нейрогенної етіології, пов’язаних із ДЦП. На думку вчених, порушення
моторної сфери у таких дітей є основною проблемою, вирішення якої
дозволить їм швидше адаптуватися до навколишнього середовища
та успішно реалізувати свій особистісний потенціал. В українській
дефектології загальні теоретикоJметодологічні основи корекції розвитку дітей з обмеженнями життєдіяльності було закладено у дослідженнях Віт. Бондаря, В. Засенка, С. Миронової, Б. Сермєєва,
В. Синьова, Л. Фомічової, А. Шевцова, М. Шеремет та ін.
Різні аспекти медичної та фізичної реабілітації (включаючи й засоби ЛФК) осіб із порушеннями ОРА досліджували Л. Бадалян,
Л. Васильєва, В. Дубровський, О. Дутікова, О. Євтушенко, С. Євтушенко, О. Коган, В. Кожевникова, В. Козявкін, О. Меженіна,
В. Польской, С. Попов, Н. Чорная, Л. Шипіцина, О. Штеренгерц
та ін. У цих дослідженнях більше уваги приділялося медичній складовій проблеми і недостатньо висвітлювалася педагогічна складова
фізичного виховання таких дітей в умовах освітніх закладів. Однак,
в Україні до останнього часу відсутня програма корекційного фізичного виховання дітей із ДЦП. Отже, розповсюдженість випадків
ДЦП серед дитячого населення України, важливість пошуку шляхів
оптимізації корекційно спрямованого фізичного виховання дошкільників з ДЦП указують на актуальність теми дослідження.
Література
1. Богодюк Т. В. Теоретичні аспекти адаптивної фізичної культури: матеріали Міжн. науковоJпрактичної конференції [ «Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами» ], (Київ, 26–27 листопада
2008 р.) / МJво освіти і науки, ВМУРоЛ «Україна». — К. : ВМУРоЛ «Україна», 2008. — 718 с.
2. Епифанов В. А. Медицинская реабилитация : руководство для врачей /
В. А. Епифанов. — М. : МЕДпрессJинформ, 2005. — 328 с.
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ
У ДІТЕЙ
Заноздра О.О.
студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор

Постава представляє собою важливий комплексний показник
стану здоров’я та гармонійного фізичного розвитку дитини. Правильна постава забезпечує оптимальне положення та нормальну діяльність внутрішніх органів, створюючи сприятливі умови для діяльності
всього організму. В останні десятиліття відзначається загрозливе
збільшення числа дітей та підлітків з тим чи іншим ступенем порушення постави. Широка поширеність порушень постави вимагає
розробки надійних і ефективних методів фізичної реабілітації.
Основою лікування порушень постави, особливо на початковому етапі, є загальне тренування м’язів ослабленої дитини. Воно
повинне здійснюватися на тлі оптимально організованого лікувальноJрухового режиму, який складається з урахуванням виду порушень
опорноJрухового апарату дитини, його віку. Усунення порушень
постави є необхідною умовою для первинної та вторинної профілактики ортопедичних захворювань та внутрішніх хвороб органів.
Розрізняють такі завдання ЛФК при порушеннях постави: нормалізація трофічних процесів м’язів тулуба, створення сприятливих
умов для збільшення рухливості хребта, здійснення цілеспрямованої корекції порушення постави, систематичне закріплення навички
правильної постави, вироблення загальної та силової витривалості
м’язів тулуба та підвищення рівня фізичної працездатності. ЛФК показана всім дітям з порушенням постави, це єдиний провідний метод,
який дозволяє ефективно зміцнювати м’язовий корсет, вирівнювати м’язовий тонус передньої і задньої поверхні тулуба, стегон.
Виділяють підготовчу (1–2 тижні), основну (4–5 тижнів) і заключну (1–2 тижні) частини курсу ЛФК. У підготовчій частині курсу використовуються вправи з малою та середньою кількістю повторень. Створюється зорове сприйняття правильної постави і уявне
її подання, підвищується рівень загальної фізичної підготовленості.
В основній частині курсу ЛФК збільшується кількість повторень
кожної вправи. Вирішуються основні завдання корекції наявних
порушень постави. У заключній частині курсу ЛФК навантаження
знижується. Кількість повторень кожної вправи — середня. Протягом
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всього курсу застосовуються розвантажувальні вихідні положення
лежачи на спині, животі, боці, стоячи, на четвереньках. Через кожні
2–3 тижні занять оновлюється 20–30% вправ. Для дошкільнят складається 2–3, для школярів — 3–4 комплекси ЛГ на один курс ЛФК.
На заняттях з дітьми, що мають порушення постави, необхідно
дотримуватися двох обов’язкових організаційноJметодичних умов.
Перше — наявність гладкої стіни без плінтуса (бажано на протилежній від дзеркала стороні), що дозволяє дитині, вставши до стіни,
прийняти правильну поставу, маючи 5 точок дотику — потилицю,
лопатки, сідниці, литкові м’язи, п’яти і відчути правильне положення власного тіла в просторі. Згодом навичка правильної постави закріплюється не тільки в статичному (вихідному) положенні,
але і в ходьбі, при виконанні вправ. Друге: в залі для занять повинна бути велике дзеркало, щоб дитина могла бачити себе в повний
зріст, формуючи і закріплюючи зоровий образ правильної постави.
Діти шкільного віку подумки описують правильну поставу на основі уявлень про героїв казок, тварин, поступово переходячи до
опису власної постави, постави друзів [2].
Під корекцією слід розуміти комплекс лікувальних та оздоровчих
заходів (режим дня, загартовування, гігієна меблів, харчування, загальнорозвиваючі вправи, ортопедичні заходи тощо), які застосовуються для повного або часткового усунення порушень опорноJрухового апарату. Розрізняють загальну і спеціальну; активну та пасивну;
морфологічну і функціональну види корекції порушень постави.
Висновки. При підборі засобів фізичної реабілітації для вирішення завдання ліквідації порушень постави у дітей необхідно дотримуватись наступних принципів: мобілізації та витяжіння хребетного
стовпа (реалізується через виконання фізичних вправ на розтягнення зв’язкового апарату хребта); вигинання хребетного стовпа
в напрямку викривлення; створення м’язового корсету (реалізується через виконання фізичних вправ, спрямованих на зміцнення ослаблених м’язів тулуба, підвищення рівня їх силової витривалості).
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ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ГЛУХИХ І СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ
Заноздра Ю. А.
cтудентка 4 курсу, напряму підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент

Важливим напрямком фізкультурноJоздоровчої роботи серед дітей з порушеннями слуху є покращення здоров’я, профілактика та
корекція порушень у процесі їхнього розвитку. Особливо актуальним
це питання є для глухих дітей. Дисгармонійність розвитку дітей з розладами слуху знаходить свій вияв у нижчому, порівняно з нормою,
рівні розвитку фізичних якостей і реалізується у вигляді різноманітних рухових порушень. У зв’язку з цим важливого значення набуває впровадження у спеціальній школі для дітей означеної нозології відповідної системи педагогічних заходів, яка б забезпечувала
належний рівень розвитку фізичних якостей в поєднанні з корекційноJоздоровчою спрямованістю процесу адаптивного фізичного
виховання.
КорекційноJрозвиваючий напрям адаптивної фізичної культури має широкий діапазон вирішення педагогічних задач, які умовно науковці об’єднують в наступні групи: корекція основних рухів
у ходьбі, бігу, плаванні, метанні, стрибках, пересуванні на лижах,
вправах з предметами; корекція і розвиток координаційних здібностей; корекція і розвиток фізичної підготовленості, корекція
і профілактика соматичних порушень; профілактика, корекція,
розвиток психічних і сенсорноJперцептивних здібностей; розвиток
пізнавальної діяльності; розвиток особистості.
Оволодіння методикою організації адаптивного фізичного виховання глухих і слабочуючих дітей, уміннями використовувати
спеціальні засоби адаптивного фізичного виховання з метою вирішення оздоровчих, виховних, освітніх і корекційних завдань, здійснюється на підставі таких основних принципів: 1) діагностики та
корекції — вимагає врахування стану збережених функцій, особливостей психомоторики з урахуванням віку, основного виду діяльності,
характерного для кожного вікового періоду; 2) диференціації та
індивідуалізації — диференційований підхід передбачає об’єднання
дітей у відносно однорідні групи. Індивідуальний підхід передбачає
врахування особливостей, що притаманні людині; урахування вікових особливостей дітей із вадами слуху — рухова функція людини
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характеризується етапністю розвитку систем рухів людини, коливальним характером цих систем, високим ступенем індивідуальності
рухових проявів; принципу компенсаторної спрямованості педагогічних дій — полягає у відшкодуванні недорозвинених, порушених
або втрачених функцій за рахунок перебудови або посиленого використання збережених функцій і формування «обхідних шляхів»;
3) принципу розвиваючого навчання, що пов’язаний із необхідністю не лише подолання відставання та нормалізації розвитку, але
і його збагачення; 4) принципу корекційної спрямованості виховання та навчання: корекційна спрямованість фізичного виховання
виражається у використанні різних засобів для формування правильної постави та ритмічності рухів, подоланні боязні висоти, збереження рівноваги, вдосконалення орієнтації в просторі та часі; під
час навчання широко застосовується опора на збережені аналізатори; важливою умовою реалізації даного принципу є ранній початок
корекційної роботи; 5) принципу розвитку слухового сприйняття,
що передбачає максимальний розвиток залишкового слуху в процесі використання звукопосилюючої апаратури індивідуального та
колективного використання; використання звукового супроводу на
заняттях з фізичної культури допомагає розвитку відчуття ритму, вібраційної чутливості, що таким чином сприяє розвитку слухового
сприйняття; 6) принципу адекватності та оптимальності педагогічних впливів, що означає реалізацію однієї з найважливіших закономірностей навчальноJпедагогічного процесу: вирішення корекційноJрозвивальних, компенсаторних, лікувальноJвідновних завдань;
7) принципу пріоритетної ролі мікросоціуму — єдності корекційної
роботи з дитиною із вадами слуху та її найближчим оточенням.

ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ШКОЛЯРІВ
ІЗ ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
Ісаєнко Т.М., V курс, група ФР51,
спеціальність «Фізична реабілітація», к. тел. (095)3165487
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Тузова О.В., к.мед.н., доцент

Проблема погіршення стану здоров’я дітей в Україні є однією
з найгостріших у соціальній програмі суспільства. Л. Беш зазначає,
що майже 90% учнів загальноосвітніх шкіл мають відхилення в стані
здоров’я, у 60% дітей та підлітків діагностуються різноманітні
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дефекти фізичного розвитку. За даними медичної статистики, тільки 10% школярів в Україні є практично здоровими. Захворювання
органів дихання, особливо хронічні, завдають великої шкоди організму дітей і підлітків. Одними з найбільш поширених у цьому віці
є хронічний бронхіт.
Зростаюча частота хронічних бронхолегеневих захворювань
у шкільному віці в останнє десятиріччя робить актуальним вивчення нових, високоефективних, поJможливості, індивідуальних та
безпечних методів лікування. Тому на сьогодні у різних галузях медицини поряд з традиційною медикаментозною терапією використовуються і немедикаментозні методи лікування та реабілітації
(В. Дьяченко, В. Кархут, В. Погорєлов, В. Чепурна). При комплексному лікуванні школярів на хронічний бронхіт, фізична реабілітація є важливим фактором оздоровчого впливу на організм. В теперішній час поширюються нетрадиційні заходи фізичної реабілітації,
у тому числі і лікувальна фізична культура (ЛФК), яка ґрунтується на
використанні елементів гімнастики ХатхаJЙога (О. Зубков, М. Смірнова, Р. Белл, Т. Цюпак). Найбільш глибоко вплив гімнастики ХатхаJЙога висвітлено в працях Т. Васильєва, Т. Востокова, Ю. Іванова, Г. Лах Ман Чун, В. Скуміна, Л. Латохіної, Ж. Дешане. Метою
тез є з’ясування впливу методики ЛФК на функціональний стан
організму школярів із хронічним бронхітом.
Між дихальною системою й апаратом руху існує тісний фізіологічний і функціональний зв’язок. М’язова діяльність — головний
фактор, що змінює функціонування органів дихання в нормальних
умовах. Кожен рух, викликаючи зміну хімізму м’язів, рефлекторно
і гуморально збуджує функцію дихання. При патологічних процесах
в органах дихання за допомогою строго дозованих фізичних вправ
можна вибірково впливати на функцію дихання: в одних випадках
поліпшити пристосовні реакції, в інших — нормалізувати порушені
функції. Фізичні вправи, тонізуючи ЦНС, сприяють поліпшенню
нервових процесів у корі великих півкуль головного мозку і взаємодії
кори та підкірки. Під впливом систематично виконуваних фізичних вправ поліпшується кровоJ і лімфообіг у легенях та плеврі, що
сприяє більш швидкому розсмоктуванню ексудату, активізації регенеративних процесів. Це стосується також легеневої тканини, дихальних м’язів, суглобного апарату грудної клітки і хребетного стовпа. Фізичні вправи запобігають багатьом ускладненням, які можуть
розвиватися в легенях і плевральній порожнині (спайки, абсцеси,
емфізема, склероз), а також вторинній деформації грудної клітки.
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Вагомим результатом трофічного впливу фізичних вправ є відновлення еластичності легень.
Під час добору форм ЛФК мають враховуватись особливості
організму дітей і необхідність впливу за допомогою фізичних вправ
на патогенетичні механізми, що призводять до захворювання. ЛФК
має застосовуватись у формі ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики, самостійних занять. У методику ЛФК для дітей
із хронічним бронхітом мають включатись загальноJзміцнювальні
та спеціальні вправи, регламентоване дихання, звукова гімнастика,
дренажна дихальна гімнастика, прості дихальні вправи за системою
хатхаJйоги, ходьба, біг, рухливі ігри, вправи на розслаблення. Контроль за ефективністю застосовування форм лікувальної фізичної
культури має за динамікою змін функціональних показників зовнішнього дихання в стані спокою та за результатами спостережень
під час заняття.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ
ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ
Калюзняк А.П.
студентка 6 курсу групи ЗФР61
Інституту соціальних технологій
кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,
к.тел. 0934842552.
Науковий керівник: Любенко В.О., к.мед.н., доцент.

Проведена апробація ефективності комплексного застосування
засобів та методів фізичної реабілітації при гострій пневмонії протягом одного місяця. Під час спостереження нами було зроблено
аналіз застосування впливу фізичних вправ хворим на гостру пневмонію. У спостереженні брали участь 20 пацієнтів, які хворіли на
гостру пневмонію. Хворі були розподілені на дві групи: контрольну
та основну. Вікова категорія хворих від 25 до 35 років. Контрольна
група складала десять хворих, яким проводилось медикаментозне
лікування, масаж і лікувальна фізична культура. До основної групи
входило десять хворих, яким проводилось медикаментозне лікування, фізіотерапія, лікувальна фізична культура, масаж, дієтичне харчування і заняття з дихальної гімнастики. При застосуванні фізичних
вправ у хворих на гостру пневмонію велике значення має виявлення реакцій, які свідчать про нормальну переносимість фізичного
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навантаження. Ці реакції простежуються за даними ЧСС, артеріального тиску та іншими показниками [2]. Графічне зображення відповідної реакції організму на фізичні вправи має назву кривої навантаження. Під час спостереження особливу увагу приділяли таким
показникам, які давали змогу проаналізувати динаміку перебігу
хвороби: об’єктивні — частота серцевих скорочень, артеріальний
тиск, частота дихання, температура, екскурсія грудної клітини;
суб’єктивні — самопочуття хворого, кашель, біль в грудній клітині.
З фізіотерапевтичних методів лікування, ми застосовували
УВЧJтерапію перші 5 днів по 10 хвилин на грудну клітину, наступні
10 днів магнітотерапію, а також електрофорез з аскорбіновою кислотою CaCI2 і KI (за показниками). Також всім хворим проводилися
інгаляції (лікувальні засоби та трав’яні композиції). В період одужання призначалися парафінові та озокеритові аплікації на область
грудної клітини. Загальними задачами лікувального масажу, які ми
використовували при лікуванні гострої пневмонії були: укріпити дихальні м’язи, збільшити рухливість ребер, збільшити кровоJ і лімфообіг в легенях, покращити загальний стан хворого [1, 2]. Масаж
призначали при залишкових явищах пневмонії. Час застосування
лікувального масажу — 12–18 хвилин, курс лікування — 12 процедур,
через день.
Нами було проведено аналіз динаміки перебігу захворювання
хворих, і отримали такі результати: хворі основної групи мали більш
позитивну динаміку перебігу захворювання, що досягалось раціональним і адекватним комплексом медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування в поєднанні з масажем і лікувальною гімнастикою та дієтичним харчуванням. Хворі контрольної групи не мали
такого вираженого ефекту лікування, не закріплювали систематичними фізіотерапевтичними процедурами, заняттями лікувальною
гімнастикою та масажем, що в свою чергу не давало необхідного
акумуляційного ефекту та збільшувало термін лікування й загрозу
перебігу хвороби в хронічну форму. Контроль за функціональним
станом серцевоJсудинної та дихальної систем під час виконання
фізичних вправ при пневмонії дає можливість відразу оцінити реакцію організму на навантаження та визначити адекватність і подальший об’єм фізичного навантаження, що в свою чергу зменшує
кількість хворобливих днів та дає змогу виконати основну задачу фізичної реабілітації, а саме максимально швидко повернути хворого
до праці та повноцінного життя у суспільстві. Ми планували фізичні
вправи також на основі реакції ЧСС, максимального і мінімального
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артеріального тиску і вивчали їх у динаміці у 20 хворих. Одержані нами дані свідчать про методичноJправильну побудову занять фізичними вправами і задовільну переносимість навантаження більшістю
хворих.
Література
1. Питик Н. В., Бондаренко Г. В. Применение различных видов массажа при пневмонии // ЛФК и массаж. — 2006. — № 3. — С. 45–46.
2. Сильвестров В. П., Федотов П. И. Пневмония. — М. : Медицина,
2008. — 248 с.

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР —
ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ
СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Карленко Н.В.
директор ОКЗО «Криворізька загальноосвітня санаторна
школаінтернат №8 І–ІІ ступенів»,
кандидат філософських наук, к.тел. (0564)368477

Обласний комунальний заклад освіти «Криворізька загальноосвітня санаторна школаJінтернат № 8 І–ІІ ступенів» — спеціалізований навчальний заклад санаторного типу, де вчаться і оздоровлюються діти з малими та затихаючими формами туберкульозу та
іншими супутніми бронхоJлегеневими захворюваннями.
На базі закладу здійснюється дослідноJекспериментальна діяльність за темами: всеукраїнського рівня, «Здоров’язбережувальний
освітній простір як фактор розвитку соціально активної особистості»; обласного рівня, «Формування ціннісних орієнтацій особистості та стійких моделей здоров’язбережувальної поведінки в системі
випереджаючої освіти для сталого розвитку». За роки дослідноJекспериментальної діяльності й упровадження розробленої моделі
Школи сприяння здоров’ю, освітній процес переведено у режим
постійного розвитку, інновацій, втілена ідея успішного здоров’язбереження, що супроводжується введенням інноваційних освітніх
технологій на основі особистісноорієнтованого, компетентнісного
підходів та на основі розвитку життєвих навичок.
У результаті діяльності педагогічного та медичного колективів
Криворізької загальноосвітньої санаторної школиJінтернату № 8
було розроблено та захищено Концепцію створення здоров’язбережувального освітнього простору як фактору розвитку соціально
372

зміцнення здоров’я людини

Секція 10

активної особистості в умовах санаторної школиJінтернату. Педагогічний та медичний колективи закладу працюють над питанням
збереження та зміцнення здоров’я цілеспрямовано, системно та на
очікуваний результат — створення комфортного здоров’язбережувального освітнього простору для розвитку соціально активної, фізично, духовно і психічного здорової особистості. Для кожного учня
створюються такі умови навчання, виховання та оздоровлення, коли він розуміє, що має нести відповідальність за себе, своє майбутнє
та майбутнє своєї держави; створюється середовище, яке позитивно впливає на ставлення до себе та свого здоров’я.
В навчальноJвиховний процес закладу широко впроваджуються принципи неперервності та наступності здоров’язбережувальної
освіти на основі розвитку життєвих навичок, враховуючи вікові,
індивідуальні особливості розвитку дітей. Реалізуються програми
з профілактики ризикової поведінки на засадах розвитку життєвих
навичок, формування культури та пріоритету здорового способу життя особистості у навчальний і позаурочний час, у рамках впровадження проектів та програм «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від
ВІЛ» (тренінгові заняття для учнів 8–9 класів), «Рівний — рівному»,
«Дорослішай на здоров’я», «Чесна гра — Перша ліга» та «Маршрут
безпеки». В 1–9 класах запроваджено інтегративний курс «Культура життєвого самовизначення», основною метою якого є формування в учнів життєвих навичок соціальної компетентності — базису для адаптивної та позитивної поведінки, які дають змогу людині
адекватно виконувати норми й правила, прийняті в суспільстві,
ефективно вирішувати проблеми повсякденного життя.
З питань валеологізації навчальноJвиховного процесу впроваджуються здоров’язбережувальні освітні технології, традиційні та
інноваційні технології здоров’ятворчої педагогіки: дихальна гімнастика, методи ейдетики, артJтерапії, мнемотехніки, казкотерапії,
музикотерапії, танцювальної терапії, фізкультхвилинки, динамічні
перерви, вправи оздоровчої і пальчикової гімнастик, вправи психогімнастики, вправиJактиватори та енергізатори, вправиJрозминки, прийоми імунної гімнастики, лікувальної фізкультури, рухливі
ігри, враховуючи якісне забезпечення та дотримання санітарноJгігієнічних вимог, режиму дня та рухової активності.
Створенню єдиного безпечного здоров’язбережувального
освітнього простору школиJінтернату сприяє і упорядкована діяльність медичного блоку закладу, у штатному розкладі якого: старший лікар вищої категорії, лікарJфтизіатр згідно профілю закладу,
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лікаріJпедіатри, старша медична сестра вищої категорії, медичні сестри. До оздоровчоJпрофілактичної роботи медичного блоку входять
рухливі перерви, оздоровчий біг, загартовування, сезонні оздоровлення, заняття на сучасних спортивних тренажерах, санітарноJпросвітницька робота, години здоров’я, заняття з ЛФК, дихальна гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване 5Jти разове
харчування. З лікувальноJреабілітаційної роботи застосовується валеоJ та фітотерапія, кисневі коктейлі, аромоJіонна та дисенбілізуюча
види терапії, фонорелаксація, фізіотерапевтичні процедури, вітамінотерапія з мінералами та імунокоректорами, зміцнюючий та лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, прийом препаратів кальцію,
йоду, крапковий масаж, вживання «срібної води», спелеотерапія та
лазерний душ.
Необхідність зміни системи шкільної освіти шляхом впровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій —
значущий соціальний виклик сьогодення. І саме розвиток загальноосвітнього навчального закладу з питань створення здоров’язбережувального освітнього простору приводить до якісно нового рівня
освітньої діяльності, суттєво поліпшуючи результати діяльності та
здоров’язбереження учасників освітнього процесу.

ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ЖОВЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
Китаєнко О.В.
V курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор,
завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

У сучасних умовах в Україні має місце неухильне підвищення
захворюваності на хронічну патологію жовчовивідної системи,
причому на сьогоднішній день дана патологія вже стала провідною
в загальній структурі захворювань гастроентерологічного профілю.
Відомо, що лікувальний масаж є ефективним засобом фізичної реабілітації хворих на хронічний холецистит і застосовується на всіх
етапах відновного лікування у вигляді класичного, сегментарноJрефлекторного, точкового або самомасажу.
Лікувальний масаж рекомендують при стиханні загострення
процесу для нормалізації діяльності вегетативної нервової системи,
ліквідації застою жовчі й запобігання утворення жовчних каменів,
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стимуляції тонусу жовчної протоки при гіпокінетичній формі дискінезії та зменшення спазму при гіперкінетичній формі; поліпшення кровоJ і лімфообміну в печінці, органах травлення, активізації
моторноJевакуаторної функції кишок.
Протипоказаннями для проведення масажу живота є гострий холецистит, гнійний процес у черевній порожнині, наявність грижі, каменів у жовчному і сечовому міхурах, період менструації та вагітності.
На думку деяких науковців [1], можна застосовувати апаратний
масаж — у вигляді вібраційного масажу, використовуючи напівкруглі
гумові або пластмасові насадки. М’язи передньої черевної стінки
масажують круговими рухами навколо пупка ліворуч, праворуч
і в напрямку волокон прямих і косих м’язів. При масажі печінки,
жовчного міхура застосовують слабкі циркулярні вібрації в області
проекції органа, який масажують.
З літературних джерел відомо, що при захворюваннях жовчовивідної системи застосовують сегментарноJрефлекторний масаж [2].
Його застосування базується на механізмі вісцероJсенсорних, вісцероJ
моторних та вісцероJвісцеральних рефлексів. Больові подразнення,
що надходять по симпатичних волокнах від внутрішніх органів у спинний мозок, збуджують чутливі клітини даного сегмента. Встановлено,
що шляхом впливу фізичних факторів на поверхню тіла у визначених
рефлекторних зонах можна впливати на внутрішні органи, трофічні
й обмінні процеси в них, секреторну, моторну й інші функції організму.
При сегменторноJрефлекторному масажі застосовують основні
прийоми класичного лікувального масажу. Для впливу на печінку
та жовчний міхур масажують паравертебральні зони спинномозкових сегментів, рефлексогенні зони правої половини грудної клітки
і підчеревну область.
Таким чином, застосування всіх видів масажу при патології жовчовивідної є необхідною умовою ефективної реабілітації хворих даної нозології.
Література
1. Барановский А. Ю. Реабилитация гастроэнтерологических больных
в работе терапевта и семейного врача / А. Ю. Барановский. — СПб.: Фолиант, 2001. — 416 с.
2. Бісмак О. В. Застосування лікувального масажу у жінок 35–50 років,
які страждають хронічними захворюваннями жовчовивідної системи
в умовах спеціалізованого відділення / О. В. Бісмак // Молода спортивна
наука України. — Львів: ЛДІФК, 2003. — С. 309–312.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ
ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ
Ковтун В.В.
V курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор,
завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

Сучасні дослідження свідчать про те, що до 5–10% дітей страждають бронхіальною астмою. При цьому спостерігається подальша тенденція до зростання захворюваності на бронхіальну астму серед дітей,
зміщення її початку на більш ранній вік і значно важчий перебіг.
Високий відсоток медикаментозної непереносимості серед дітей,
хворих на бронхіальну астму, дедалі частіше спонукає звернути увагу на немедикаментозні методи терапії та фізичної реабілітації, які
дозволять уникнути додаткової сенсибілізації організму хворого на
бронхіальну астму. Тому необхідність розробки нових методик фізичної реабілітації із загальнооздоровчим спрямуванням є актуальним завданням.
Для дітей, хворих на бронхіальну астму, лікувальний масаж використовують періодично для підтримки нормальної діяльності ЦНС,
підсилення скорочувальної здатності дихальних м’язів, збереження
розтяжності грудної клітки та оптимального співвідношення фаз
дихального акту; покращання загального стану організму. Застосовують сегментарноJрефлекторний масаж паравертебральних зон
поперекових, верхньогрудних і середньоJшийних спинномозкових
сегментів і класичний масаж. Масажують грудну клітку і спину, використовуючи основні прийоми.
При бронхіальній астмі класичний масаж проводиться в такій послідовності: загальний масаж грудної клітки; масаж комірної області,
шиї і трапецієподібного м’яза спини; масаж спини; повторний масаж
передньої поверхні грудної клітки і дихальний масаж (або гімнастика).
Лікувальна фізична культура є другим методом активної, неспецифічної терапії бронхіальної астми, що успішно застосовується
в комплексному, патогенетичному лікуванні. Під впливом спеціальних прийомів, які застосовуються в лікувальній фізкультурі при бронхіальній астмі, можливе зниження підвищеного тонусу бронхіальної мускулатури, зняття бронхоспазму, відновлення та поліпшення
бронхіальної прохідності. Основними завданнями лікувальної фізич376
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ної культури при бронхіальній астмі у дітей є: зменшення і ліквідація
спазму бронхіальної мускулатури; відновлення порушеної бронхіальної прохідності; поліпшення евакуаторної функції бронхів;
поліпшення і нормалізація зовнішнього дихання; зниження підвищеної і нормалізація порушеної чутливості організму хворої дитини;
нормалізація основних нервових процесів; підвищення неспецифічної опірності до несприятливих чинників зовнішнього середовища.
Засобами ЛФК для вирішення цих завдань є загальнорозвиваючі
вправи, рухливі ігри, спеціальні вправи, що відповідають віковим
особливостям дитини. У міжприступному періоді лікувальна фізична
культура у формі індивідуальних або групових занять проводиться
зразу ж після заспокоєння дитини та купірування нападу бронхіальної астми. У заняттях використовують загальнорозвиваючі вправи
з невеликим числом повторень, що не вимагають складної координації, дихальні вправи з подовженим видихом, з вимовленням звуків,
вправи на розслаблення з початкових положень лежачи на спині, на
боку, сидячи і стоячи. Тривалість занять — від 8 до 12 хвилин.
При поліпшенні стану дитини під впливом комплексного лікування заняття ЛФК стають різноманітнішими. До них додаються
гімнастичні вправи для всіх м’язових груп з різних вихідних положень, гімнастичні вправи, рухливі ігри з середнім рівнем фізичного
навантаження. Дихання вільне, нефорсоване. Використовуються
всі види спеціальних вправ — дихальні з подовженим видихом і вимовленням звуків, на розслаблення.
Заняття лікувальною фізкультурою забезпечують поступову нормалізацію функції дихання, у першу чергу нормалізацію бронхіальної
прохідності.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВАГІТНИХ
ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ
В САНАТОРНОКУРОРТНИХ УМОВАХ
Козаченко Н.О.
5 курс, студентка спеціальності «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор

Проблемою сучасного акушерства є залізодефіцитна анемія (ЗДА),
оскільки частота цієї патології серед вагітних за відомостями різних
авторів становить від 20% до 90%. Анемія може виникнути як до початку вагітності, так і протягом її розвитку (частіше в другій половині).
377

Секція 10

Сучасні технології

Основу санаторноJкурортного оздоровлення вагітних із ЗДА
складають різноманітні фізичні фактори. Розроблені комплекси
санаторного лікування вагітних включають лікувальноJоздоровчий
режим, кліматотерапію, аеротерапію; лікувальне харчування, фізичне тренування (дозоване ходіння, диференційовану лікувальну
фізкультуру в залі і басейні); психотерапію (індивідуальну і групову,
аутогенне тренування); фітотерапію у вигляді аерозолів, відварів
і настоїв трав, кисневу терапія (кисневі інгаляції та коктейлі); бальнеотерапію та інші види гідротерапії; фізіотерапевтичні методи
лікування. На тлі такої загальної програми вагітним з різними захворюваннями додатково призначається диференційоване лікування залежно від діагнозу, клінікоJпатогенетичного варіанту перебігу
захворювання.
Кліматотерапевтичні заходи призначаються індивідуально за
двома режимами, враховуючи загальний фізичний стан, вік, термін
вагітності, характер і тяжкість супутньої патології. Повітряні ванни
є важливим елементом загартовування, сприяють тренування терморегуляційних механізмів і більш інтенсивному насиченню киснем
організму вагітної, покращують маточноJплацентарний кровообіг.
Ультрафіолетове опромінювання є одним з ефективних засобів
підвищення стійкості організму до інфекції, регулювання обмінних
процесів в організмі, стимулювання діяльності нервової, ендокринної, кровотворної системи, профілактики рахіту у плоду.
ЛФК призначається в залежності від терміну вагітності, а також
при патології. У комплекс лікувальної фізичної культури входять:
ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ), лікувальноJдозована ходьба
(ЛДХ), лікувальна фізична культура (ЛФК) у залі і басейні. Основна задача вправ — забезпечити вагітних достатньою кількістю кисню та активувати серцевоJсудинну діяльність. Особливу увагу звертають на комплекс вправ для дихання.
Фізіотерапевтичні методи, що використовують для реабілітації
вагітних з акушерської і екстрагенітальної патологією, дозволяють
без зниження клінічного ефекту чи навіть з посиленням його, обмежити кількість побічної дії фармакологічних препаратів на плід.
Фітотерапія призначається у вигляді аерозолів, відварів трав,
полоскань, зрошень для санації осередків інфекції, вітамінізації
з антианемічною і седативними цілями.
Психотерапія є невід’ємним елементом лікування вагітних на
різних термінах вагітності. У санаторії використовуються раціонально психотерапія та аутогенне тренування.
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У дієтотерапії без супутньої екстрагенітальної патології використовується дієта 10Б. При розробці дієти вагітних за основу була
взята дієта № 10, але зі збільшенням кількості повноцінних білків,
калію, заліза, вітамінів С, В1, В2, В6, В12, В15, Е, зменшеною кількістю вуглеводів, хлориду натрію, вільної рідини. Така дієта забезпечує організм майбутньої матері збалансованим харчуванням з урахуванням особливостей обміну речовин у різні строки вагітності.
Таким чином, у комплексній фізичній реабілітації вагітних в умовах санаторноJкурортного лікування широко застосовуються: ЛФК,
РГГ, кліматотерапія, різноманітні фізіотерапевтичні методи, психотерапія, фітотерапія, дієтичне харчування та інші засоби фізичної
реабілітації.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Колядич О.І.
старший викладач Інституту соціальних технологій
Університету «Україна», вул. Львівська, 23,
к. тел. 050 694 98 02, еmail: o_kolyadich@ukr.net

Активність росту та обмінних процесів, зниження пасивного
імунітету у перші місяці життя пред’являть великі вимоги до фізичного виховання дитини. Відомо, що дитина, позбавлена достатньої рухової активності, помітно відстає у фізичному розвитку. Гіпокінезія
дуже швидко призводить до порушень сили, рухливості та рівноваги
основних кіркових процесів — збудження та гальмування. Дитина
стає в’ялою, апатичною, неадекватно реагує на навколишнє оточення.
Великі зміни відбуваються при нестачі рухів і в кістковоJм’язовій системі: погіршується скоротлива функція м’язів, вони швидко атрофуються; із кісток внаслідок порушення обмінних процесів
вимиваються солі, що може призвести до розвитку патологічних
явищ. У дитини на першому році життя переважає діафрагмальне
дихання. Знижена рухлива активність сприяє поверхневому диханню і може стати причиною виникнення пневмонії.
Ось чому велике значення для попередження захворювань та
укріплення здоров’я дитини має правильне фізичне виховання.
При цьому важливу роль відіграють організація загального режиму,
достатнє перебування дитини на свіжому повітрі, повноцінне харчування. У комплексі цих заходів певне місце займають гімнастика,
масаж, загартовуючі процедури. Їх позитивна дія зумовлена стимуляцією фізіологічних процесів в організмі.
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Адекватно підібрана ЛФК стає важливим методом реабілітації
дітей, хворих та груп ризику. Це найбільш універсальний метод лікування, який впливає як на весь організм дитини в цілому, так і на
його окремі органи і тканини.
Засоби ЛФК завжди використовуються у поєднанні з дією на сенсорні рецептори. Тому ЛФК велике значення має як метод виховання
пізнавальної діяльності дитини, її інтелекту, мови і повинна викликати інтерес у дітей, проводитись на позитивному емоційному фоні.
У перші 3–4 міс. життя, коли у дитини виражений фізіологічний гіпертонус м’язівJзгиначів нижніх та верхніх кінцівок, застосовуються тільки рефлекторні фізичні вправи. До того ж слід використовувати переважно ті рефлекси, які викликають скорочення
м’язів-розгиначів.
Після 3–4 місяців у комплекс гімнастики включають і пасивні
вправи (за відсутності вираженої гіпертонії кінцівок). Якщо зберігається незначний гіпертонус м’язів, потрібно перш за все розслабити спастично скорочені м’язи і тільки потім проводити пасивні
вправи. Для розслаблення цих м’язів використовують не тільки розслаблюючі прийоми масажу, але і деякі спеціальні пасивні вправи.
У 2–му півріччі життя з’являється вже багато умовних зв’язків,
які виникли на базі безумовних, і при нормальному розвитку дитина віком старше 6 міс. починає робити активні рухи. Тому у комплекси лікувальної гімнастики широко вводяться активні фізичні вправи: поворот зі спини на живіт, повзання за предметом, піднімання
рук за іграшкою, відштовхування м’яча ногою у відповідь на словесну команду, повороти голови і корпусу в сторони і т.д. На заняттях широко використовуються кільця, обручі, м’ячі, іграшки та ін.
У дітей грудного віку гімнастику, як правило, поєднують масажем. В основі механізму дії масажу лежать складні процеси рефлекторного, нейрогуморального, ендокринного, обмінного характеру.
Під впливом масажу розширюються судини шкіри, відкриваються резервні капіляри, значно покращується кровоJ та лімфообіг,
активізуються обмінні процеси, нормалізується м’язовий тонус. Загальний масаж з дітьми можна проводити починаючи з місячного
віку. Масаж як і гімнастику, рекомендується проводити у години, коли дитина не спить, не раніше, ніж через 40–60 хв. після годування.
Прищеплення навичок фізичної культури у дитячому віці — у період посиленого росту організму, коли всі органи і тканини найбільш
здатні до розвитку, а, якщо потрібно, і до регенерації, — особливо
цінно та ефективно.
380

зміцнення здоров’я людини

Секція 10

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ
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Костюченко Олексій Васильович,
студент VI курсу, група ЗФР61,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Людмила Вікторівна, доцент

Останнім часом відзначається неухильне зростання захворювань
та ушкоджень органів черевної порожнини, які потребують невідкладного хірургічного втручання, призводять до серйозних ускладнень та потребують використання відповідних реабілітаційних заходів на етапах реабілітації. Це обумовлено такими негативними
соціально обумовленими явищами: як невідповідне навколишнє середовище, незбалансоване харчування, невідповідні режими праці
та відпочинку, важка праця, загальні стреси, алкоголізм, паління,
наркоманія та ін.
Після операцій досить часто виникають різні ускладнення з боку органів дихання, травлення, серцевоJсудинної й інших систем,
а саме сепсис, перитоніт, емболія гілок легеневої артерії, післяопераційні пневмонії. Раннє застосування засобів фізичної реабілітації
дозволяє попередити ці ускладнення.
Використання методів та засобів фізичної реабілітації (ЛФК,
масаж, фізіотерапія, трудотерапія, дієтотерапія й ін.) у максимальному ступені сприяє відновленню функцій життєво важливих систем
організму, попереджає виникнення післяопераційних ускладнень,
сприяє скорішому видужуванню та відновленню працездатності,
відновленню їхньої нормальної життєдіяльності.
Ведучим фактором профілактики можливих ускладнень і найшвидшої ліквідації наслідків перенесеної операції є ЛФК. Методики
ЛФК розробляються з урахуванням патогенезу захворювань, клінічної картини, віку, статі, стану тренованості й поставлених лікувальних завдань, та має відповідати руховому режиму.
Кожне заняття ЛФК складається з трьох розділів, це вступний
(підготовчий), основний та заключний.
При проведені занять ЛФК важливим є індивідуальний підхід
до кожного хворого, з обліком його рухових можливостей, характером та ступенем порушення функцій, пристосовністю до фізичних
вправ та навантажень.
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Для досягнення поставлених завдань перед заняттями ЛФК,
необхідно дотримуватися наступних принципів: поступове збільшення навантажень та інтенсивності вправ протягом усього курсу
лікування, системність та послідовність виконання вправ, дотримання циклічності в чергуванні вправ, застосування доступних вправ
для кожного хворого.
Завданнями ЛФК у передопераційний період є: підвищення
психоемоційного тонусу; поліпшення функціонального стану серцевоJсудинної системи, органів дихання; поліпшення діяльності
шлунковоJкишкового тракту; навчання хворих вправам раннього
післяопераційного періоду, діафрагмальному диханню.
Завданням ЛФК у ранньому післяопераційному періоді є профілактика можливих ускладнень (гіпостатичної пневмонії, атонії
шлунка і кишечнику, утворення тромбозів, профілактика спайкового
процесу, формування еластичного рухливого рубця і ін.). Поліпшення загального і місцевого кровообігу та лімфоутворення, підвищення психоемоційного тонусу хворого і навчання навичкам самообслуговування.
Завдання ЛФК у пізньому післяопераційному періоді: відновлення життєво важливих функцій організму (кровообігу, дихання,
травлення, обміну речовин), стимуляція процесів регенерації в області хірургічного втручання, зміцнення м’язів черевного преса,
адаптація серцевоJсудинної системи й органів дихання до зростаючого фізичного навантаження.
Завданням ЛФК у віддалений післяопераційний період є тренування серцевоJсудинної системи й органів дихання до зростаючого фізичного навантаження, повне відновлення працездатності
хворого. Після виписки хворого зі стаціонару варто продовжувати
регулярні заняття в умовах поліклініки чи санаторію. У заняттях ЛГ
використовуються фізичні вправи, що мають загальнотонізуючий
вплив на різні системи організму, вправи для зміцнення м’язів черевного преса (з метою профілактики рецидиву післяопераційної грижі),
коригуючі вправи для вироблення правильної постави, вправи для
рівноваги, на координацію рухів, включаються дозована ходьба на
різні дистанції, теренкур, елементи спортивних ігор, ходьба на лижах, плавання й ін.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
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4 курс, спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

Проблема надлишкової маси тіла і ожиріння на сьогодні дуже актуальна. За останнє десятиліття в багатьох економічно розвинених
країнах поширеність ожиріння збільшилася вдвічі. За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, при збереженні існуючих темпів зростання захворюваності до 2025 року в світі буде налічуватися більше 300 млн. людей, що будуть страждати на ожиріння.
Серед численних факторів навколишнього середовища, які постійно впливають на стан організму та на масу тіла людини, харчування та фізичні навантаження є одними з найважливіших, оскільки
вони забезпечують найвищу цінність людини — здоров’я [4; ст. 24].
Дотримуючись здорового способу життя та раціонально харчуючись, можна попередити ряд захворювань та уникнути передчасного старіння.
Фізичні навантаження можуть викликати в організмі значні
зміни, в крайніх випадках навіть несумісні з життям (тобто приводити
до смерті), а можуть дуже слабо впливати на які відбуваються в ньому.
Це залежить від інтенсивності і тривалості фізичних навантажень.
Чим інтенсивніша і триваліша навантаження, тим, відповідно, великі зміни вона викликає в організмі та масу тіла людини.
Тривалість навантаження вимірюється в одиницях часу (хвилинах, наприклад). Інтенсивність навантаження вимірюється в одиницях, що оцінюють роботу — у ваттах, джоулях, калоріях та інших,
суто фізіологічних одиницях. Зрозуміти, що таке інтенсивність роботи, зручно на прикладі: протягом 1хв. можна йти спокійним кроком або бігти. У другому випадку інтенсивність навантаження буде
вище, а тривалість в обох випадках однакова [2; ст. 89].
Якщо навантаження гранично інтенсивна або тривала, то всі
структури організму починають працювати на забезпечення такого
високого рівня життєдіяльності [3; ст. 137]. У цих умовах не залишається ні однієї системи, ні одного органу, які були б індиферентні
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по відношенню до фізичного навантаження. Одні системи збільшують свою діяльність, забезпечуючи м’язове скорочення, а інші загальмовують, звільняючи резерви організму.
Навіть мало інтенсивного м’язова робота ніколи не є роботою
тільки одних м’язів, це діяльність всього організму.
Фізіологічні системи, збільшують свою діяльність під час
м’язової роботи і допомагають її здійснення, називають системами
забезпечення м’язової діяльності [1; ст. 54].
Фізіологічні зміни в серцевоJсудинної системи. До серцевоJсудинної системи відносяться серце, кровоносні судини та лімфатична система.
Основною функцією серцевоJсудинної системи є забезпечення
струму фізіологічних рідин крові і лімфи.
Рух крові і лімфи — обов’язкова умова для життя вищих організмів. Рух крові забезпечується роботою серця (скороченням серцевого м’яза). Рух лімфи забезпечується іншими механізмами, про
які йтиметься нижче. Часто серцевоJсудинну систему називають
системою кровообігу [6; ст. 72].
З основної функції випливають інші функції серцевоJсудинної
системи:
Забезпечення клітин поживними речовинами і киснем видалення з клітин продуктів життєдіяльності, забезпечення перенесення
гормонів і відповідно, участь у гормональної регуляції функцій організму. Участь у процесах терморегуляції (за рахунок розширення
чи звуження кровоносних судин шкіри) і забезпечення рівномірного
розподілу температури тіла. Забезпечення перерозподілу крові між
працюючими і непрацюючими органами. Діяльність серцевоJсудинної системи регулюється власними регуляторними механізмами
серця і судин, а також нервовою системою і системою залоз внутрішньої секреції [5; ст. 10–16].
Висновки. Надлишкова маса тіла є результатом недостатньої
рухової активності, надмірного харчування, а також порушень жирового та вуглеводного обміну. Провідний механізм ожиріння —
переїдання, що призводить до різниці між великим надходженням
енергії і малою її витратою і супроводжується накопиченням надлишку енергії у вигляді тригліцеридів в жирових депо.
Ожиріння може бути причиною багатьох захворювань, що приводить до зменшення тривалості життя. Найбільш ефективними методами попередження появи надмірної маси тіла та ожиріння є контроль
за калорійністю добового раціону і регулярні фізичні навантаження.
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Для профілактики надлишкової маси і ожиріння необхідно віддавати перевагу аеробним вправам, які збільшують здатність організму мобілізувати жири в якості джерела енергії і сприяють нормалізації обміну речовин.
Проблему зменшення надлишкової маси тіла у осіб працездатного віку можна вирішувати у поєднанні аеробних циклічних вправ
і раціонального харчування.
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Наукові дослідження свідчать, що одним із методів покращення
та зміцнення здоров’я, який серед жінок набув великої популярності,
є оздоровча аеробіка [1]. На основі аналізу науковоJметодичної
літератури та особистого практичного досвіду роботи в галузі оздоровчої аеробіки визначено, що підвищення рівня фізичного стану
є основним завданням у розробці оздоровчих технологій аеробіки
для жінок. Розроблена нами експериментальна технологія є продуктом інтеграції інформаційного (теоретичного) компонента фізкультурної освіти та рухового (практичного) компонента. Заняття
з аеробіки у запропонованій технології проводяться у вигляді уроку.
Переваги урочної форми проведення занять полягають у тому, що
навчальний процес очолює кваліфікований інструкторJвикладач, що
забезпечує вирішення завдань і максимальну продуктивність занять.
Мета технології: сприяти підвищенню рівня фізичної підготовленості
жінок; збагатити їхній руховий арсенал; покращити психоемоційне
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самопочуття. Для діяльності інструкторів запропоновано два типи
моделювання фітнесJпрограм та проведення уроків із аеробіки —
вільний і структурний (хореографічний).
Експериментальна технологія базується на застосування двох методів навчання: цілісного і розчленованого. Основними методичними прийомами навчання аеробіці виступають наступні: 1) оперативний коментар і пояснення; 2) візуальне управління групою;
3) музика як фактор навчання. Методика проведення занять із оздоровчої аеробіки передбачала застосування поточного (безперервного)
й серійноJпоточного виконання вправ (із мінімальними перервами
між різними вправами). В оздоровчій аеробіці також використовується інтервальний метод і метод колового тренування, суть яких полягає в чергуванні вправ (серій, блоків), спрямованих на вдосконалення силових можливостей різних м’язових груп і вправ, що розвивають
аеробну витривалість. Їх застосування дає можливість забезпечити
комплексний вплив на організм жінок 35–45 років. Особливість технології полягає в тому, що в її основу покладено рухові пріоритети
жінок 35–45 років. Крім цього враховуються принципи оздоровчого
тренування (режим руху, усвідомлення потреби в активній діяльності,
ритми активності, відпочинку і сну). Тривалість реалізації технології
14 місяців, заняття проводяться 3 рази в тиждень.
Ефективність запропонованої технології проведення занять різними видами оздоровчої аеробіки для жінок 35–45 років підтверджена у формувальному експерименті. Відмічено збільшення показників
рівня фізичного стану жінок 35–45 років. В основній групі рівень фізичного стану оцінено як високий і становить 0,624±0,045 (p<0,05);
натомість у контрольній групі цей показник становить — 0,561±0,039,
що відповідає вище середньому рівню фізичного стану (p>0,05).
Відмічено збільшення рухливості хребта вперед, у жінок 21–30 років, основної — 25,3±2,8 см (p<0,05) у порівняння з контрольної
групою — 22,4±2,1 см (p>0,05). При дослідженні сили м’язів спини
було встановлено, що дані показники відповідають нормі і становлять у основній групі — 168,1±2,5 сек (p<0,05), у контрольній —
138,2±2,2 сек (p<0,05), сила м’язів черевного пресу в основній групі
становить 42±2,1 разів (p<0,05), в контрольній групі — 35±3,8 разів
(p<0,05). Зменшилися антропометричні показники — обхват грудної клітини, талії, стегон.
Таким чином, ми дійшли до висновку, що впроваджена експериментальна технологія проведення занять з аеробіки для жінок
35–45 років суттєво впливає на функціональні показники опор386
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ноJрухового апарату, серцевоJсудинної системи, антропометричні
показники, рівень фізичного стану.
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ІПОТЕРАПІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ
З ДІТЬМИ ІЗ ДЦП
Кравченко Н. А.
4 курс, напрям підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор

Іпотерапія — метод лікування, заснований на взаємодії дитини
з конем, адаптованим до можливостей дитини у навчанні верховій
їзді. При їзді на коні м’язи спини тварини, здійснюючи тривимірні
рухи, масажують м’язи ніг дитини: внутрішню сторону стегон, литкові
м’язи, голеностоп, пахову область. Вершник, намагаючись прийняти
на коні надійнішу і зручнішу посадку, вимушений щільніше притискувати ноги до коня, що збільшує силу дії на його м’язи. У процесі
верхової їзди в роботу включаються всі основні групи м’язів тіла.
Це відбувається на рефлекторному рівні, оскільки дитинаJвершник,
рухаючись разом із конем, інстинктивно прагне зберегти рівновагу,
аби не впасти, тим самим спонукаючи до активної роботи як здорові, так і уражені м’язи, не помічаючи цього. Механізм дії іпотерапії на організм людини такий самий, як і у будьJякої іншої форми
лікувальної фізкультури — під впливом фізичних вправ посилюються функції вегетативних систем.
Іпотерапія діє на організм пацієнта через два потужних фактори:
психогенний та біомеханічний. Позитивний психогенний фактор
обумовлений емоційним зв’язком та спілкуванням з твариною. У процесі навчання верховою їздою потрібно весь час долати труднощі,
пов’язані з утриманням рівноваги та управлінням конем. У результаті відступає страх, підвищується толерантність до фізичних навантажень, з’являється впевненість у своїх силах, знижується агресивність, роздратованість, знімається комплекс неповноцінності,
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відступає депресія, виникає відчуття стабільності. Взаємодія вершника з конем дозволяє зняти у дитини незграбність, пов’язану з характером захворювання, минає страх і, як наслідок, зменшується
напруження м’язів. Іпотерапія забезпечує розвиток почуття особистої значимості та сили, коли пацієнт з обмеженими фізичними
можливостями позбавляється від механічної підтримки і здатен переміщатися верхи. Іпотерапію застосовують також для підвищення
самооцінки (якби виграшне положення вершника: він зверху, інші —
знизу), розвитку соціальної компетентності, мобілізації уваги, зняття депресивного фону у пацієнтів.
Можна виділити кілька факторів впливу іпотерапії на інваліда.
При посадці на коні формується правильний стереотип фіксації
тіла. Вершник утримується насамперед напругою м’язів стегон, що
фіксують таз у сідлі чи безпосередньо на тілі тварини. В утриманні
тіла у вертикальному положенні значну роль відіграє система координації й активність м’язів таза і спини. Навантаження на м’язи
нижніх кінцівок можуть регулюватися при зміні ступеня опори на
стремена (при їхньому використанні). При сильній опорі ступінь напруги м’язів нижче, при слабкій — вище. Іпотерапія унікальна тим,
що навантаження одних м’язів і розслаблення інших йде одночасно.
Існує ряд показань щодо застосування іпотерапії: порушення
опорноJрухового апарату (травми хребта, остеохондрози, сколіози
1–2 ступеня, порушення постави); порушення розумового розвитку
різної етіології (затримка психічного розвитку, олігофренія, синдром
Дауна т. ін.); психічні захворювання (неврози, шизофренія, аутизм,
розлади поведінки т. ін.); серцевоJсудинні захворювання; у хірургічній практиці (для відновлення здатності до пересування після
важких операцій); у терапії внутрішніх хвороб (при порушенні
обміну речовин, бронхіальній астмі, емфіземі легень, порушеннях
вегетативної нервової регуляції, при порушенні в роботі залоз внутрішньої секреції); комплексні порушення розвитку організму.
Відмінною рисою іпотерапії є висока ефективність та унікальність її реабілітаційного впливу на фізичну й соціальноAпсихічну
сферу дитини з інвалідністю. Лікувальна верхова їзда особливо ефективна в дитячій реабілітаційній практиці, зокрема в роботі з дітьми,
які мають порушення опорноJрухового апарату і психосоціального
статусу, прискорюючи їхню соціальну адаптацію.
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ПІДЛІТКІВВОЛЕЙБОЛІСТІВ ТА ХЛОПЦІВ,
ЯКІ НА ЗАЙМАЮТЬСЯ У СПОРТИВНИХ СЕКЦІЯХ
Куліш М.С.
IV курс, група Зл-4.1., напрям підготовки «Здоров’я людини»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050)9515361
Науковий керівник: Андрійчук Ю.М., к.н. з фіз. вих. та спорту

Було обстежено 380 школярі 14–16 років. Контрольну групу (282)
становили школярі, які займаються фізичною культурою за шкільною програмою, за станом здоров’я віднесені до основної медичної
групи. Експериментальну групу (98) склали школярі, що займаються
волейболом зі спортивним стажем від одного до трьох років. Фізична працездатність визначалась за показниками субмаксимального
тесту PWC170 та МСК.
Статистично значимо кращими були показники абсолютної
фізичної працездатності, максимального споживання кисню були
в хлопців, які займались волейболом у всіх вікових групах, але мали
тенденцію до зниження. Вивчення фізичної працездатності виявило її погіршення з віком у волейболістів та практично не змінний
характер у не спортсменів. МСК на одиницю маси тіла з віком зменшувалось більше у спортсменів в порівнянні з не тренованими.
На думку І. В. Ауліка [2], без даних про фізичну працездатність
дітей і підлітків, не можливо судити про їх стан здоров’я та фізичний розвиток. Кількісне визначення фізичної працездатності,
перш за все, необхідне при організації фізичного виховання дітей
і підлітків різних вікових груп, при відборі, плануванні і прогнозуванні навчальноJтренувальних навантажень спортсменів.
В літературі наявні публікації, які присвячені питанню фізичної працездатності дітей та підлітків [1; 2; 3; 4; 5; 8]. За даними
В. Л. Карпмана і співав. [4] величина PWC170 значною мірою залежить від тренованості та спортивної спеціалізації і у різних контингентів коливається в широких межах. Вважається, що систематична м’язова діяльність приводить до досягнення високих значень
PWC170 [1; 8], гіпокінезія, навпаки, викликає зниження показників
PWC170 [2].
Літературний аналіз свідчить, що на сьогодні досить широко
висвітлені питання вікових та статевих особливостей МСК у школярів [5; 7].
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Отже, вивчення фізичної працездатності є важливим показником функціонального стану дітей та підлітків які займаються спортом
і є важливим критерієм спортивного відбору у спортивних іграх,
зокрема у волейболі.
Абсолютні показники фізичної працездатності та рівень максимального споживання кисню волейболістів у період з 14 до 16 років
статистично значимо вищі у кожній віковій групі в порівнянні з не
спортсменами. Також ці показники у вказаний період зростають як
у не тренованих так і у волейболістів, але у спортсменів меншими
темпами ніж у не тренованих.
Відносні показники фізичної працездатності та рівня споживання кисню у спортсменів з віком з 14 до 16 років знижується. Відносні
показники фізичної працездатності за тестом PWC170 на 11,4%. Причому з 14 до 16 років зниження працездатності особливо інтенсивне
(р<0,001). Тоді як у не тренованих спостерігається достовірно значимий період інтенсивного збільшення відносної фізичної працездатності за тестом PWC170 з 14 до 15 років (р<0,05) на 7,4%. МСК
на одиницю маси тіла знижується на 25,4% в порівнянні з не тренованими (4,6%). Між показниками двох груп спостерігалась статистично значима різниця (р<0,001) у 14 років, (р<0,001) у 15 років та
(р<0,01) у 16 років відповідно.
Показники відносної фізичної працездатності, максимального
споживання кисню хлопців, які займались волейболом у всіх вікових групах мали тенденцію до зниження.
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Обґрунтування й розробка диференційованих підходів до проведення занять з адаптивного фізичного виховання зі слабозорими
школярами молодших класів в умовах спеціалізованих навчальних
закладів є актуальним аспектом проблеми адаптивного фізичного
виховання інвалідів дитинства. Однак, це потребує докладного вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей із вадами зору,
що й зумовлює актуальність даного дослідження.
За даними сучасних наукових досліджень, розвиток фізичних
якостей дітей молодшого віку з вадами зору протікає нерівномірно,
стрибкоподібно. У дітей з глибокою патологією зору спостерігається ряд поєднаних патологій з боку серцевоJсудинної, дихальної,
травної систем.
Важкий зоровий дефект у ранній період життя дитини знижує
в неї не лише пізнавальну, але й рухову активність; призводить до
того, що дитина значно пізніше, ніж здоровий одноліток, приймає
вертикальне положення при ходьбі.
Рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей
з порушеннями зору значно відстає від однолітків, які нормально
бачать. Відставання у вазі (від 3 до 5 кг), зрості (від 5 до 13 см), у показниках окружності грудної клітки у дітей молодшого шкільного
віку складає у слабозорих до 4,7 см. Помітне відставання від норми
відзначається і в розвитку життєвої ємкості легенів.
М’язова сила у дітей з порушенням зору, в порівнянні з нормою,
слабо розвинена. У слабозорих школярів показники кистьової
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динамометрії нижче на 28,1%, ніж в однолітків, які нормально бачать; у показниках гнучкості вони поступаються здоровим дітям
у середньому на 12–15%.
Авторами [1] досліджені та обґрунтовані причини виникнення
вторинних дефектів у фізичному розвитку дітей з глибокою патологією зору:
— наявність супутніх захворювань (ЗПР, ДЦП, порушення емоційноJвольової сфери, соматичні захворювання);
— порушення у незрячої дитини просторових уявлень, просторового орієнтування;
— відсутність зворотного візуального зв’язку із зовнішнім світом, а, отже, відсутність наслідування;
— незавершеність хворобливого процесу, з яким діти приходять
в школу (у деяких спостерігається прогрес провідного захворювання, його вплив на інші психічні процеси);
— ця категорія дітей знаходиться у вимушених умовах дефіциту рухової активності;
— відсутність мотиву до формування правильної постави, пози, рухових навичок, умінь;
— відсутність соціальних умов для гармонійного фізичного
розвитку дитини;
— неадекватне відношення дорослих, що оточують дитину, до
вторинних відхилень в її фізичному розвитку.
Вказані розлади різних функцій опорноJрухового апарату дітей
молодшого шкільного віку з важкою патологією зорового аналізатора повинні враховуватися при складанні програм з адаптивного
фізичного виховання.
Отже, рівень розвитку рухових якостей школярів з різними
формами патології зору залежить від ступеня та термінів втрати зору; соціальної занедбаності окремих дітей. Урахування психофізичних особливостей дітей із вадами зору в процесі занять адаптивною
фізичною культурою дозволить підвищити рівень їхньої фізичної
підготовленості.
Література
1. Сермеев Б. В. Физическое воспитание детей с нарушением зрения /
Б. В. Сермеев. — К.: Здоровье, 1987. — 110 с.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА
Левенцова Ю. А.
5 курс, студентка спеціальності «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

Рука, в силу специфіки своєї функції як орган праці та тонких
координованих рухів, найбільш часто травмується. Ліктьовий суглоб для функції верхньої кінцівки є ключовим і втрата його функції
стає однією з причин тяжкої інвалідизації хворих.
При пошкодженнях ліктьового суглоба доцільне застосування
лікування положенням, лікувальної фізичної культури. Лікувальна
фізична культура найбільш фізіологічна і адекватна, широко застосовується при реабілітації хворих у травматології. Позитивний ефект
від лікувальної фізкультури досягається при систематичних і регулярних заняттях протягом тривалого часу.
Лікувальна дія фізичних вправ чітко проявляється у вигляді таких основних механізмів: тонізуючого впливу, трофічної дії, формування компенсацій, нормалізації функцій. ЛФК протидіє атрофії
м’язів, розвиткові контрактур, тугорухливості у суглобах, анкілозу;
сприяє утворенню тимчасових компенсацій, відновленню порушених операцією або травмою функцій.
Застосовують ЛФК після травм і операцій за трьома періодами.
У травматології їх поділяють на іммобілізаційний, постіммобілізаційний, відновний.
Комплекс вправ складається з урахуванням ступеня пошкодження, індивідуальних особливостей хворого, принципів використання
фізичних вправ у лікувальних цілях. Вправи спеціального характеру виконуються в поєднанні з загально розвиваючими, дихальними
з різних вихідних положень. Призначаючи фізичні вправи, спрямовані на поліпшення рухової функції, звертають увагу на підготовленість до реабілітації. Навіть слабке напруження м’язів має велике
психологічне значення, активне відновлення найнеобхідніших дій
можна здійснити за допомогою простих, цілеспрямованих прийомів, які дають бажаний ефект при відносно малих зусиллях. Поступово застосовуються вправи на нарощування зусиль обсягу активних рухів.
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Загальнi вимоги при здійсненні відновного лікування наступні:
на початку занять лікувальною фізичною культурою обов’язково
використання пасивних рухів, що збільшують збудливість м’язів
і перешкоджають розвитку контрактур. У випадках збільшення тонусу вище вихідного рівня, а також при рухах у двох і більше суглобах
заняття слід припинити. Рухи виконуються від простиx до складниx
в одній площині та напрямку і лише потім можливе їх поєднання
в різних напрямках і площинах.
Заняття будують таким чином, щоб вправи врівноважували рухові можливості здорової та пошкодженої кінцівки. Дуже важливо
при пошкодженнях ліктьового суглобу попередити розвиток контрактур. Для цього застосовують масаж та лікування оптимальним
положенням, рухи в суглобах з поступово наростаючою амплітудою, не переходячи больовий поріг чутливості.
Особливості загальної методики лікувальної фізкультури при
пошкодженнях ліктьового суглобу наступні: безперервність застосування протягом всього курсу лікування, методику змінюють у залежності від періодів; своєчасне застосування лікувальної фізкультури,
що забезпечує не тільки поліпшення загального стану хворого, але
і попереджає виникнення ускладнень і різного роду змін; поєднання
лікування фізичними вправами з іммобілізацією, у тому числі з гіпсовими пов’язками, які не є перешкодою до застосування лікувальної гімнастики, а, навпаки, безболіснo включають хворого в рухову
діяльність; поступово зростаючe навантаження, що є обов’язковою
умовою ефективності лікувальної фізкультури; фізичне навантаження при пошкодженнях ліктьового суглобу повиннo бути адекватнe функціональним можливостям хворого.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ
ВІКОМ 40–45 РОКІВ З ХРОНІЧНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
Легкова Катерина, 6 курс, група ЗФР-61/14,
спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, кафедра реабілітації,
к. тел. 0984800558
Науковий керівник: Коваленченко В.Ф., к.мед.н., доцент.

Пневмонія — запалення легень, яке виникає як самостійно, так
і як ускладнення інших захворювань.
394

зміцнення здоров’я людини

Секція 10

Захворювання має гострий, затяжний та хронічний перебіг. До
гострих запалень відносять крупозну і вогнищеву пневмонії. Вони
характеризуються високою температурою, болем у боці при диханні, кашлем із мокротинням, задишкою, порушенням функції серцевоJсудинної системи, загальним пригніченим станом хворого.
Разом з тим перебіг крупозної пневмонії більш тяжкий, оскільки
патологічним процесом уражена доля або навіть вся легеня і загальна інтоксикація організму вища.
Під хронічною пневмонією — треба розуміти періодичне загострення запального процесу в легенях. Вона може бути наслідком
неповного лікування гострої пневмонії, ускладненням грипу, кору,
коклюшу, і при якій неможливо досягти повного рентгенологічного розсмоктування вогнищевоJінфільтративних змін в легенях на
тлі покращення клінічної картини.
Мета роботи — полягає у розробці і виявленні ефективності
фізичної реабілітації чоловіків віком 40–45 років з хронічною пневмонією на поліклінічному етапі, розробити програму фізичної реабілітації при даній патології.
Під дією систематичного виконання фізичних вправ покращується кровоJ та лімфообіг в легенях і плеврі. Активізація обмінних
процесів сприяє більш повній дезінтоксикації організму. Результатом механізму трофічної дії вправ є також активізація регенеративних процесів. Атрофічні та дегенеративні зміни можуть частково
отримати зворотній розвиток. Це стосується в рівній мірі бронхів,
легеневої тканини, дихальних м’язів, суглобового апарату грудної
клітини та хребетного стовпа. Фізичні вправи попереджують ряд
ускладнень, котрі можуть розвиватися в легенях і в плевральній порожнині (спайки, абсцеси, емфіземи, склероз), вторинні деформації грудної клітини. Суттєвим результатом трофічної дії фізичних
вправ є відновлення еластичності легені.
Крім ЛГ застосовують ще ранкову гігієнічну гімнастику (РГГ),
прогулянки, рухливі ігри, елементи спортивних ігор та інших видів
спорту. Заняття ЛФК доповнюється загартуванням.
В комплексному лікуванні хронічної пневмонії важливе значення мають різні методи фізіотерапії, які діють на окремі симптоми
хвороби, так і на її патогенетичні механізми, що дозволяє використовувати фізіотерапію в різні фази захворювання.
Хворі на хронічну пневмонію повинні перебувати в умовах постійного спостереження лікаря, пульмонолога і реабілітолога, в разі
загострення процесу необхідно застосовувати основні компоненти
395

Секція 10

Сучасні технології

якими є адекватна медикаментозна терапія, фізична і психологічна
реабілітація, регулярний контроль систем організму.
Враховуючи клінічний перебіг захворювання рекомендується
лікування в санаторноJкурортних умовах, з використанням засобів
і методів фізичної реабілітації.
Для профілактики запального процесу захворювання хворим
потрібно уникати роботи в запилених, загазованих та вологих приміщеннях.
Література
1. Коркушко О. В. Хронічна пневмонія / О. В. Коркушко, В. Ю. Лишневская, Г. В. Дужак // Український медичний часопис. — 2002. — № 1. —
С. 130–133.
2. Івасик Н. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання / Н. Івасик. — Львів, 2007. — 196 с.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ХВОРИХ З РАДИКУЛОПАТІЯМИ
Лопата Тетяна Леонідівна
Студентка 6 курсу, група ЗФР 61/15,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Адирхаєва Л.В., доцент

Хребетний стовп є «потужною ресорою» що складається
з хребців, міцно сполучених між собою міжхребцевими хрящовими
дисками, і потужним зв’язковим апаратом. Пружні і еластичні міжхребцеві диски переймають на себе навантаження, подаючи на хребет, амортизують її і рівномірно розподіляють за всією площею
хребців. У хребетному каналі розташовується спинний мозок, від
якого відходить безліч нервів, які і відповідають за роботу всього
організму. Анатомічні особливості спинного мозку полягають в тому, що його основна маса поміщена в каналі хребетного стовпа,
а спинномозкові нерви знаходять вихід в міжхребцевих зонах. Якщо ці нерви ушкоджуються або запалюються виникає захворювання периферичної нервової системи — радикулопатія.
За статистичними даними, від радикулопатії страждає кожен
восьмий житель Землі старше за сорок років. Але, на жаль, за останні декілька десятиріч ця хвороба досить помолодшала. Сьогодні
не лише літнім людям доводитися випробовувати це захворювання,
але і досить молоді люди в 20–25 років з цього приводу стають
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пацієнтами неврологів. Особливо багато серед них професійних
спортсменів і осіб, що займаються розумовою працею, наприклад,
тих, хто цілими днями сидить за комп’ютером.
Для лікування радикулопатії застосовуються різні засоби. В першу чергу для того, щоб зняти больовий напад, зазвичай невролог
призначає пацієнтам протизапальні і знеболюючі засоби — анальгетики. В той же час багато медичних фахівців попереджають, що
не варто ними зловживати, як це часто роблять люди, страждаючи
від нестерпної болі в спині, ПоJперше, анальгетики не усувають
причину хвороби, а лише борються з її основним проявом — болем.
ПоJдруге, часте вживання великих доз знеболюючих може привести до ускладнень.
Тому для більшої ефективності, медикаментозне лікування необхідно об’єднувати в комплексі з фізіотерапією, мануальною терапією, лікувальною фізкультурою.
В сукупності з масажем застосовують вправи для відновлення
нормального функціонування організму. Лікувальну гімнастику потрібно застосовувати після того, як гостра стадія хвороби минула.
Разом з масажем лікувальна гімнастика сприяє якнайшвидшому
одужанню, вона допомагає м’язам досягти нормальної рухливості,
позбавитися від застою рідин в організмі, сприяє правильній роботі
внутрішніх органів, покращує обмін речовин.
Для страждаючих хронічними і гострими формами радикулопатії, всіх відділів хребта, з метою тренування і зміцнення м’язів
хребта та поліпшення його функцій рекомендують спеціальні вправи.Також застосовуют фізіотерапевтичні методики, що дозволяють
поліпшити кровообіг у тканинах прилеглих до корінця, зменшити
біль, поліпшити проведення імпульсів по нервових волокнах.
Дані медичної науки та багаторічний досвід доводять, що фізична культура — це могутній засіб зміцнення здоров’я та підвищення
опору організму багатьом хворобам.Люди, які регулярно займаються
фізичною культурою, довше живуть, рідше хворіють, продуктивніше працюють, мають кращій фізичний розвиток, більш активну
адаптованість до нових, не завжди сприятливих умов існування.
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ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК І ЗАГАРТУВАННЯ ДІТЕЙ
З ВАДАМИ СЛУХУ
Лотоцький Дмитро Олександрович,
студента 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»
Луцького інституту розвитку людини
Науковий керівник: Кирилюк В.В.,
асистент кафедри фізичної реабілітації, 0666833104,
Victoria_113@mail.ru

Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху — один з важливих напрямків корекційноJпедагогічної роботи — знаходиться в тісному зв’язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання. Правильно організоване фізичне виховання створює основу для зміцнення
здоров’я дітей, розвиває активність, підвищує працездатність, стає
базою для успішного проведення корекційноJвиховної роботи.
Багатьом слабочуючим і глухим дітям притаманні порушення
дрібної моторики (рухів пальців, артикуляційного апарата), що відбивається надалі на формуванні різних видів дитячої діяльності. При
виконанні багатьох рухів, у тому числі і побутових, діти з вадами
слуху створюють зайвий шум, неритмічні уповільнені рухи. Це виявляється в хибкій ході, човганні ногами, некоординованих і неспритних рухах. Спостерігається асиметрія кроків, похитування корпусу, підвищена різкість рухів. Відсутність вербального спілкування
в процесі формування рухів також є однією з причин, що знижують
якість рухів. Серед дітей з порушеннями слуху виділяються ті, у кого є залишкові явища ДЦП, що зв’язано з паралічами і парезами тулуба, різко обмежуючи пересування дітей у просторі. Негативний
вплив на моторний розвиток дошкільників з порушеннями слуху
створює великий обсяг статичних навантажень, пов’язаний з безліччю занять у дитячому саду і будинку. Гіподинамія, на думку
Г.В. Трофимової, є однією з причин недостатнього розвитку деяких
рухових якостей, викликає і збільшує порушення постави, плоскостопість у глухих і слабочуючих дошкільників.
Фізичний розвиток глухих і слабочуючих дошкільників має деяку своєрідність, причинами якого є перенесені дитиною захворювання, соматичне ослаблення. У цих дітей відзначаються більш
низькі в порівнянні з дітьми, що чують, показники росту, маси тіла,
окружності грудної клітки, м’язова слабкість, зниження тонусу м’язів,
вегетативні розлади. У групі дітей з порушеннями слуху відзначаються великі індивідуальні розходження усередині однієї вікової
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групи. Разом з тим, у фізичному і моторному розвитку таких дошкільників відзначаються тенденції, характерні для дітей, що чують.
Дослідження фізичного і моторного розвитку дітей раннього
і дошкільного віку з порушеннями слуху (Р.Д. Бабенкова, А.А. Катаева, А.А. Коржова, Н.A. Pay, Л.В. Рябова, Г.В. Трофимова й ін.)
виявили деякі особливості, обумовлені зниженням слуху і порушенням діяльності вестибулярного апарату, що виникли в результаті важких захворювань. У слабочуючих і глухих дітей з рано придбаними чи уродженими недоліками слуху статичні і локомоторні
функції відстають у своєму розвитку. На першому році життя в глухих дітей відзначається відставання в термінах утримання голови,
запізнювання в оволодінні ходьбою. Діти часто не володіють тим
руховим досвідом, що є до цього часу в дітей, що чують: не вміють
швидко бігати, стрибати, повзати, робити найпростіші рухи, наслідуючи дорослих. Сформовані рухи характеризуються порушенням
координації, орієнтування в просторі, острахом висоти, сповільненістю і скутістю.
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху спрямовано на
охорону і зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, загартовування дитячого організму, розвиток потреби в руховій активності,
формування основних рухів і рухових якостей, корекцію і профілактику порушень фізичного розвитку. У процесі роботи з фізичного виховання реалізуються як загальні з масовими дошкільними
завдання, так і специфічні, обумовлені наявністю своєрідності у фізичному і моторному розвитку дітей з порушеннями слуху.

СТАТЕВОВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЕГЕТАТИВНИХ НОРМАТИВІВ ЮНАЧОГО ВІКУ
Ляшков Олексій Валентинович
V курс, група ФР5115, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (098) 7222464
Науковий керівник: Макац В.Г., д.мед.н., професор

Проблема сучасного функціонального здоров’я дитячого населення України викликає значне занепокоєння. В першу чергу його
обумовлює зростаюча кількість функціональноJвегетативних розладів, які в кінцевому випадку призводять до виникнення різної
функціональної патології та її подальшої хронізації.
Актуальним завданням сьогодення виступає впровадження
новітніх інноваційних напрямків, спрямованих на контрольований
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моніторинг профілактичних обстежень і своєчасне використання
сучасних реабілітаційних технологій серед організованих груп дітей
підліткового та юначого шкільного віку.
Вибіркові наукові дані свідчать, що сучасний фізичний розвиток
дітей юначого віку характеризується збільшенням кількості дефіцитів маси тіла та неврівноваженим зростанням антропометричних
показників. За дослідженнями функціонального стану серцевоJсудинної системи, серед учнів юначого віку зменшується кількість осіб
з сприятливими показниками. Встановлено, що погіршення антропометричних показників фізичного здоров’я дітей супроводжується зростанням негативних функціональних розладів. Як правило
фізичні негаразди з осанкою тіла супроводжується функціональними порушеннями з боку дихальної, шлунковоJкишкової, імунної та
інших систем дитячого організму. При цьому давно відомо, що вегетативні розлади завжди виступають пусковим моментом для виникнення і формування функціональної патології.
На цій основі формується сучасна необхідність моніторингу за
функціональноJвегетативним статусом дитячого організму і розробки функціональноJвегетативних нормативів для відповідних статевовікових груп дитячого населення України. Це, до речі, обумовлено
низкою доручень Кабінету Міністрів України за № 12010/87 щодо
виконання державної програми «Двохетапна система реабілітації
вегетативних порушень у дітей, які проживають в зоні радіаційного
(екологічного) контролю України».
Нашою задачею в піднятій проблемі була розробка статевовікових вегетативних нормативів в групах дітей юначого шкільного віку. В групах спостереження була вірогідно достатня кількість
дітей юначого шкільного віку (1352 особи жіночої статі та 370 осіб
чоловічої). ФункціональноJвегетативна діагностика, якою ми користувалися, дозволена до використання в медичній практиці рішеннями Вченої ради МОЗ України і його Республіканської комісії
з нових методів діагностики та реабілітації.
Отримані нами науковоJдослідні результати свідчать.
1. Окремі вікові нормативи жіночих юначих груп (16–20 років)
практично не відрізняються між собою і середньостатистичними
показниками системної функціональноJвегетативної залежності
юначого віку.
2. Середньостатистичні нормативні показники в змішаній за віком чоловічій юначій групі (17–21 рік) суттєво відрізняються від нормативів жіночої групи. Їх аналіз за окремими рокам життя вказує на
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протилежно спрямовану динаміку лівого (LU,PC,HT — SI,TE,LI) і
правого (SP,LR,KI — BL,GB,ST) крила нормативної середньостатистичної гістограми (рис. 1).

Рис. 1 — Змішані за віком чоловіча і жіноча юначі групи (з показниками системної
функціональноAвегетативної рівноваги)

3. Встановлена статевовікова специфічність нормативних показників чоловічої групи обумовлює принципову увагу до kJВР,
який указує на рівень функціонального порушення вегетативного
гомеостазу. Наступним орієнтирами виступають вікові нормативи,
які дозволяють оцінити системну активність по відношенню «до»
і «вище» зони її функціональної норми.
Література
1. Makats V., Makats E., Makats D., Makats D. Functional vegetology as a
division of contemporary medicine (VolumeJ1). Ukraine, Vinnytsia, 2012, 322 p.
ISBN 978J966J2770J46J9.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
Мацегоріна Наталя Вікторівна
асистент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,
Університету «Україна», к.тел. 0664276702,
Natasha_Natasha@meta.ua

Захворювання на цукровий діабет (ЦД) є одним з найбільш розповсюджених захворювань. За оцінками Всесвітньої організації здоров’я в світі нараховується 347 млн. чоловік хворих на ЦД. В Україні
станом на початок 2013 р. зареєстровано 1 311 335 хворих, або
близько 2,9% від населення країни, з яких майже половина мають
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ускладнення. Наслідком пізнього діагностування ускладнень ЦД
є рання інвалідізація, хірургічне втручання, летальні випадки.
Одним з засобів в лікувальному комплексі є лікувальна фізична культура, яка відноситься до засобів, що діють не тільки симптоматично, але й деякі з них націлені на окремі ланки патогенезу.
Використовується ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія, працетерапія.
Лікувальна фізична культура при ЦД покликана вирішити наступні питання: покращення функцій центральної нервової системи
та нейроендокринної регуляції обміну речовин, стимуляція тканинного обміну, утилізація цукру в організмі, зниження гіперглікемії та
компенсація інсулінової недостатності, поліпшення функціонального стану серцевоJсудинної, дихальної та травної систем, попередження або зменшення проявів супутніх захворювань. Основні показання для виконання дозованих фізичних вправ: компенсованість
вуглеводного обміну у хворих з легким, середнім и середньоважким
перебігом ЦД (рівень глікемії не повинен перевищувати 14,0 моль/л
на добу), відсутність виражених і розповсюджених ангіопатій,
фізіологічна реакція на проведення велоергометричної проби,
відсутність динаміки глікемії під час велоергометрії.
ЛФК призначають диференційовано, залежно від форми ЦД.
При легкій формі в заняттях із лікувальної гімнастики, яке триває
30–45 хв, застосовують загальнорозвиваючі, дихальні і вправи на розслаблення. Щільність занять 60–65%. Рухи виконуються в повільному і середньому темпі, з повною амплітудою. Вони забезпечують
загальне помірне фізичне навантаження, що оптимально сприяє
засвоєнню глюкози з крові і повному згорянню у м’язах і тим самим
досягненню головної мети лікування — зменшення її вмісту у крові
і сечі. Хворим рекомендують ранкову гігієнічну гімнастику, ходьбу
у повільному темпі від 2–3 до 10–12 км, близький туризм, ходьбу на
лижах, веслування, плавання, рухливі і деякі спортивні ігри.
При ЦД середньої тяжкості тривалість занять із лікувальної
гімнастики 25–30 хв., щільність у межах 30–40%. Комплекси складаються з вправ малої і помірної інтенсивності для всіх м’язових груп.
Цим хворим рекомендують ранкову гігієнічну гімнастику і лікувальну ходьбу 2–7 км.
При важкому перебігу хвороби проводяться зайняття в постільному режимі з невеликим навантаженням. Вправи для дрібних і середніх м’язових груп широко поєднуються з дихальними. Зайняття
не повинне стомлювати хворого, необхідно уважно стежити за до402
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зуванням фізичного навантаження. Щільність зайняття невелика,
темп виконання вправ повільний.
Правильність дозування фізичних навантажень контролюють за
суб’єктивними та об’єктивними показниками: самопочуттям хворого, рівнем глюкози у крові та сечі, масою тіла тощо. Заняття ЛФК
проводяться не раніше ніж через годину після ін’єкції інсуліну і легкого сніданку.
Узагальнення досвіду інших країн та власного досвіду стосовно
застосування лікувальної фізичної культури при ЦД, більш широка
і комплексна терапія дозволить запобігти або зменшити прояви супутніх захворювань, підвищити опірність організму, відновити і підтримати загальну працездатність хворих.

ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ФАЛАНГІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ
Мінтенко М.І.
студентка 4 курсу, напрям підготовки «Здоров’я людини»
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор

Результати лікування хворих із травматичними ушкодженнями
кисті і пальців тільки в 50% залежить від якісно виконаної операції,
50% — від повноцінної і трудомісткої реабілітації [2]. При травмах
фаланг пальців призначають комплексну фізичну реабілітацію, що
включає лікувальну фізичну культуру, фізіотерапевтичні процедури,
масаж, механотерапію, праце терапію [1]. Під нашим спостереженням за весь період дослідження знаходилось 106 хворих з травмами
сухожиль згиначів пальців кисті. Реабілітація проводилася по розробленій нами протокольній схемі з використанням нових методик
(основна група). Вік пацієнтів від 17 до 52 років; чоловіків було 86
(84%), жінок — 20 (16%). Методика лікувальної фізичної культури
при травмах визначалася в першу чергу локалізацією, характером
перелому (обсяг ушкодження, стояння відломків), плином процесів
репарації кісткової і м’якої тканин. При побудові методики необхідно враховували також особливості консервативного або хірургічного лікування травматологічного хворого.
У 1Jй період застосовували загальнорозвиваючі і спеціальні
вправи. У 2Jй період на тлі загальнорозвиваючих вправ виконують
спеціальні вправи усіма суглобами пальців кисті (пасивні й активні).
Це згинання та розгинання всіх пальців з допомогою методиста
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(амплітуда помірна), а потім протидія кожного пальця, згинання та
розгинання кожної фаланги пальця, захоплення дрібних предметів
пальцями. Використовують ідеомоторні вправи, ізометричне напруження м’язів, кисті та передпліччя, вправи з предметами і на блоковому пристрої (механотерапія). У 3Jй період крім спеціальних
вправ, рекомендованих для 2Jго періоду, застосовують полегшені
трудові процеси, особливо ті, які задіюють у трудову операцію ушкоджені пальці, вправи з гімнастичними предметами.
Критеріями визначення ефективності експериментальної методики лікувальної фізичної культури для хворих із переломами фаланг пальців було обрано: об’єм рухів у суглобі, м’язову силу кисті,
ступінь шкіряноJсуглобної чутливість рук, десятипальцевий хаотичний теппінг для оцінки дрібної моторики рук. Аналіз динаміки
показників інструментального дослідження вказує на наявність статистично достовірних змін в основній групі, на відміну від контрольної. Зокрема, в основній групі кут згинання міжфалангових суглобів
збільшився з 65±2,6° до 86±4,7 °(р<0,05), сила кисті збільшилася
з 23±1,8 кг до 41±2,5 кг (р<0,05), шкіряноJсуглобова чутливість рук
до дослідження становила 5,87±0,32 г (р<0,05), після дослідження —
2,31±0,21 г (р<0,05); покращилася дрібна моторика рук з 81,13±1,99 с
до 65,56±1,14 с (р<0,05). Натомість, у контрольній групі кут згинання міжфалангових суглобів змінився з 67±2,3° до 73±3,9° (р>0,05),
сила кисті змінилася з 22±1,7 кг до 26±1,4 кг (р>0,05), шкіряноJсуглобова чутливість рук до дослідження становила 6,01±0,47 г (р>0,05),
після дослідження — 4,92±0,85 г (р>0,05), покращилася дрібна моторика рук з 81,00±1,63 с до 78,18±1,29 с (р>0,05).
Таким чином, спираючись на результати нашого дослідження,
ми дійшли висновку, що впровадження розробленої нами методики лікувальної фізичної культури для хворих із переломами фаланг
пальців дає значні позитивні результати, що спостерігається в основній групі, на відміну від контрольної групи.
Література
1. Лечебная физическая культура: справочник / науч. ред. В. А. Епифанова. — М.: Медицина, 2006. — 528 с.
2. Науменко Л.Ю. Сучасні підходи до медичної реабілітації хворих та інвалідів із наслідками травм і захворювань передпліччя та кисті / Л.Ю. Науменко, Д. А. Бондарук, В. Ю. Кириченко, А. О. Маметьєв, В. М. Хом’яков // Медичні перспективи. — 2013. — Т. XI — №3. — С 96–102.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Мороз Н.В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки є одним
з найбільш поширених захворювань шлунковоJкишкового тракту,
що зумовлює часті рецидиви, викликає тяжкі ускладнення, зниження працездатності хворих. Лікування виразкової хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки залишається важливою медичною та
соціальноJекономічною проблемою в Україні. За даними різних авторів, близько 10–15% дорослого населення протягом життя хворіє
на виразку шлунка та дванадцятипалої кишки.
Для профілактики, лікування, реабілітації та підтримуючої терапії при віразковiй хворобi шлунка і 12Jпалої кишки широко використовується лікувальна фізкультура. Фізичні вправи змінюють та
нормалізують рухову, секреторну та всмоктуючу функції органів
травлення. Ці зрушення можуть мати різноманітний характер, що залежить від інтенсивності та тривалості фізичних навантажень, часу
прийому їжі, вихідного функціонального стану органів травлення.
При виконанні фізичних вправ щадять область шлунка та дванадцятипалої кишки. У гострому періоді захворювання ЛФК не показана.
Позитивний ефект від лікувальної фізкультури досягається при
систематичних і регулярних заняттях протягом тривалого часу під
контролем лікаря. Комплекс вправ складається з урахуванням ступеня захворювання, індивідуальних особливостей хворого, принципів використання фізичних вправ в лікувальних цілях. Вправи
спеціального характеру виконуються в поєднанні з загальнорозвиваючими, дихальними з різних вихідних положень. Фізичні вправи
призначають через 2–5 днів після припинення гострого болю.
У цей період процедура лікувальної гімнастики не повинна перевищувати 10–15 хвилин.
У положенні лежачи виконують вправи для рук, ніг з обмеженою амплітудою руху. Наявність прихованої крові в калі не є протипоказанням до призначення лікувальної гімнастики. Однак, у цих
випадках виключають вправи, які активно втягують у діяльність
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м’язи живота і підвищують рівень внутрібрюшного тиску. При припиненні гострих явищ фізичнe навантаження поступово збільшують.
Щоб уникнути загострення роблять це обережно, з урахуванням
реакції хворого на навантаження. Вправи виконують у вихідному
положенні лежачи, сидячи, стоячи.
Для попередження спайкового процесу включаються спеціальні вправи з акцентом на діафрагмальнe дихання і розслаблення.
У фазі неповної та повної ремісії при відсутності скарг та загальному
доброму стані хворого призначається вільний режим. Використовуються вправи для всіх м’язових груп з обмеженням навантаження
на м’язи черевної стінки, вправи зі снарядами (вагою до 1,5–2 кг),
на координацію, спортивні ігри (без змагань). Щільність занять середня, тривалість до 30 хвилин.
У санаторноJкурортних умовах обсяг та інтенсивність занять
ЛФК збільшується; широко використовуються теренкур, прогулянки, гра в волейбол, катання на лижах та ковзанах, плавання у вільному режимі. Фізичні вправи призначаються для того, щоб домогтися позитивних зрушень у стані здоров’я, і зокрема поліпшення
кровообігу в черевній порожнині, покращання регуляції функцій
шлунка та кишечника.
Післялікарняний період реабілітації проводять у поліклініці або
санаторії. Застосовують ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію,
працетерапію.
Отже, ураховуючи те, що виразкова хвороба розглядається як
захворювання всього організму зі складними етіопатогенетичними
механізмами, раціональним є застосування поетапної фізичної реабілітації, що впливає на декілька патогенетичних ланок виразкової хвороби.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
ІЗ КОМПРЕСІЙНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ХРЕБТА
Мошта С.С.
V курс, група ФР51, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

За сучасними науковими відомостями, переломи хребта відносяться до найбільш тяжких і небезпечних ушкоджень опорноJрухового апарату людини. Вони порушують його опорну, ресорну, рухову
й захисну [1, 3]. За даними Карцева М.Х., Тюріна А., Клапчука В.В.,
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інших вчених переломи хребта складають 7% від загальної кількості
переломів, серед яких на осіб у віці від 16 до 49 років припадає 63%,
від 50 до 59 років — 21% і від 60 років і більше — 16% таких переломів. За сучасними даними статистики, найбільше часто (у 65,1%
випадків) спостерігаються переломи тіл одного або декількох поперекових хребців, що супроводжуються стиском губчатої речовини
(І.Е. Казакевич). Функціональні порушення після неушкодженого
компресійного перелому хребта проявляються в зниженні його
еластичності та гнучкості, частковій втраті ресорних якостей.
За даними науковців і практиків, лікування компресійних переломів хребта спрямоване на розвантаження його ушкодженої
ділянки, утримання її у фізіологічному положенні до виправлення
форми й анатомічної цілісності сегмента, відновлення функцій
хребта, зміцнення м’язів тулуба. При неускладнених компресійних
переломах хребта застосовують здебільшого консервативний метод
лікування із широким застосуванням методів і засобі в фізичної реабілітації, зокрема, лікувальної фізичної культури, що використовується з перших днів після отримання травми [2].
Комплексне відновне лікування хворих із неускладненими
компресійними переломами хребта має забезпечити максимально
повну та швидку медичну, фізичну та соціальну реабілітацію таких
пацієнтів. Тому, використання лікувальної фізичної культури в системі реабілітації хворих із неускладненими компресійними переломами хребта є необхідною умовою, що забезпечує успішність реалізації всього складного комплексу реабілітаційних завдань [1, 2].
Актуальність проведення таких досліджень визначається, передусім,
характером, важкістю та тривалістю функціональних обмежень хворих з неускладненими компресійними переломами поперекового
відділу хребта, необхідністю нівелювання дії факторів, що зумовлюють порушення психологічного здоров’я пацієнтів, забезпечують
уникнення ризику інвалідизації, а також визнаною ефективністю
застосування лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації таких пацієнтів, що вказує на актуальність обраної теми.
За даними літератури встановлено, що на усіх реабілітації таких
пацієнтів необхідно застосовувати засоби фізичної реабілітації. Основними засобами впливу на організм хворих із компресійними переломами хребта виступають: лікувальна фізична культура, масаж,
фізіоJ та працетерапія, що передбачають вплив на весь комплекс
рухових, чуттєвих, трофічних порушень і змін функціонального стану серцевоJсудинної, дихальної систем та обміну речовин хворих.
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Основні завдання реабілітації таких пацієнтів полягають у збереженні обсягу рухів; максимально ранній активізації органів і систем
хворого; поетапному засвоєнні хворим досвіду цілеспрямованих
замісних рухів під час вимушеної та тривалої іммобілізації; профілактиці розвитку вторинних супутніх патологій, пов’язаних із тривалим перебуванням в лежачому положенні.
Література
1. Баран Ю. В. Травма хребта та спинного мозку: діагностика та лікування / Ю. В. Баран, І. П. Шлапак, М. Лисянський та ін. // Український
медичний часопис. — 2014. — № 1. — С. 14–39.
2. Епифанов В. А. Медицинская реабилитация: руководство для врачей /
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
Мудренко Т.В., ІІI курс, група ФР31/13,
спеціальність «Здоров’я людини», тел.0506949802
Інститут соціальних технологій.
Науковий керівник: Колядич О.І., старший викладач.

Серед захворювань респіраторної системи у дітей бронхіти
є одними з найпоширеніших. Захворюваність коливається в межах
75–250 на 1000 дітей, залежно від епідеміологічної ситуації з ГРВІ.
Серед пріоритетних напрямків педіатричній науки особливе місце відводиться вдосконаленню основ медичного спостереження за
дітьми з рецидивуючою бронхолегеневої патологією та їх реабілітації, і зокрема за дітьми з хронічним бронхітом, які складають третину
всіх пульмонологічних хворих, що страждають повторними захворюваннями респіраторної системи. Інтерес до даного захворювання обумовлений високою питомою вагою його в структурі бронхолегеневої патології з можливістю трансформації в бронхіальну астму
вже в ранньому дитячому віці, та переходом в хронічний бронхіт на
наступних етапах життя. Незважаючи на проведені численні
дослідження з вивчення етіології, патогенезу, клініки та реабілітації
бронхолегеневих захворювань, актуальність даної тематики зберігається і на сучасному етапі.
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Широкий діапазон в показниках поширеності бронхітів, судячи з усього, пояснюється тим, що при зверненні в поліклініку найчастіше діагностується не гострий бронхіт. Розширене використання поняття «часто хворіючі діти» веде до гіподіагностики хронічних
форм бронхітів і бронхіальної астми. Із загального числа дітей, які
перебувають на диспансерному обліку в поліклініках, хворих з хронічним і рецидивуючим обструктивним формами бронхітів, фактично є у 2,2–2,8 рази більше, ніж реєструється. Це веде до недостатнього, та, нерідко, неадекватного лікування цієї категорії дітей.
При цьому необхідно враховувати, що рецидивуючий обструктивний бронхіт дуже часто є дебютом бронхіальної астми.
Значні досягнення в галузі вивчення етіопатогенетичних механізмів бронхолегеневої патології у дітей і застосування нових ефективних фармакологічних засобів протягом останнього десятиліття
не привели до зниження захворюваності хронічним бронхітом і бронхіальною астмою у дітей. Крім того, тривала медикаментозна терапія нерідко служить причиною алергічних та інших побічних реакцій.
У зв’язку з цим, поряд із загальноприйнятими методами лікування,
доцільно застосовувати немедикаментозну реабілітацію, яка зменшує дію хіміопрепаратів і сприяє відновленню імунного статусу.
Враховуючи вищевикладене, особливо актуально для дітей з патологією органів дихання використання комплексних засобів і форм
фізичної реабілітації, що сприяють: поліпшенню функції зовнішнього дихання, зниження бронхообструктивного синдрому, стимуляції
мукоциліарного ескалатора, поліпшенню стану серцевоJсудинної
системи і підвищенню толерантності до фізичних навантажень.
Серед засобів фізичної реабілітації хворих дітей на хронічний
бронхіт, застосовується ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні методи та фітотерапія.
Встановлено, що окремо кожен з засобів актуальний та дієвий,
та все ж таки комплексний підхід до фізичної реабілітації дітей, що
страждають на хронічний бронхіт, є більш дієвим та ефективним.
Комплексна програма фізичної реабілітації дітей з хронічним
бронхітом дозволяє поліпшити дренажну функцію бронхів, сприяє
зняттю бронхоспазму і збільшенню сили дихальної мускулатури,
особливо міжреберних м’язів, збільшенню рухливості грудної клітини, що забезпечує високий терапевтичний ефект в більш короткі
терміни реабілітації.
Отже, комплексна програма фізичної реабілітації дозволяє поліпшити функцію зовнішнього дихання, дренажну функцію бронхів
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на тлі збільшення термінів ремісії у дітей з хронічним бронхітом.
Дана програма може бути використана в лікувальноJпрофілактичних і реабілітаційних установах.

РІЗНОВИДИ СКОЛІОЗІВ ТА ІСТОТНЕ ЗНАЧЕННЯ
РАННЬОГО ПОЧАТКУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Недашківська Н.В.
І курс аспірантури, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Університет «Україна», к.тел. (096)7754254.
Науковий керівник: Адирхаєва Л.В., к.пед.н.

Сколіоз є прогресуючим захворюванням, що характеризується
дугоподібним викривленням хребта у фронтальній площині і скручуванням хребців навколо вертикальної осі, — торсія. Ці негативні
зміни приводять до порушення діяльності серцевоJсудинної, дихальної систем, шлунковоJкишкового тракта і багатьох інших
життєво важливих систем організму хворого.
Більшість фахівців виділяють 3 групи сколіозів: дискогенні,
статичні (гравітаційні) і нейром’язові (паралітичні).
Дискогенний сколіоз розвивається на грунті диспластичного синдрому. Порушення обміну в сполучній тканині приводять до зміни
структури хребців, внаслідок чого слабшає зв’язок міжхребетного
диска з тілами хребців. У цьому місці відбувається викривлення
хребта і зміщення диска. Одночасно зміщується драглисте (пульпозне) ядро, розташовуючись не в центрі, як завжди, а ближче до опуклої
сторони викривлення
Статичним (гравітаційним) сколіозом прийнято називати сколіоз, первинною причиною розвитку якого є статичний чинник —
асиметричне навантаження на хребет внаслідок вродженої або набутої асиметрії тіла, наприклад, довжини нижніх кінцівок, патології кульшового суглоба, вродженої кривошиї, грубих рубців на тулубі.
Паралітичний сколіоз розвивається ізJза асиметричного ураження
м’язів, що беруть участь у формуванні постави, або їх функціональній недостатності, наприклад, при поліомієліті, міопатії, дитячому церебральному паралічі.
Істотне значення для раннього початку реабілітаційних заходів
має своєчасна діагностика. При візуальному дослідженні, виявивши
у хворого реброве вибухання (як наслідок торсії), ставлять первинний діагноз — сколіоз. Реабілітація хворих на сколіоз носить комплексний характер. Комплекс консервативного лікування сколіозу
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включає лікувальну гімнастику, масаж, лікувальне плавання, методи ортопедичної корекції (корсетування, гіпсові ліжечка і т.д.), електростимуляцію, щадний руховий режим, що забезпечує обмеження
навантажень на хребет. Лікування сколіотичної хвороби складається
з трьох взаємопов’язаних ланок: мобілізація викривленого відділу
хребта, корекція деформації і стабілізація хребта в положенні досягнутої корекції. Крім того, лікування направлене на усунення патологічних змін інших органів і систем організму хворого.
Провідна роль в реабілітації хворих сколіозом належить ЛФК.
КлінікоJфізіологічним обгрунтуванням до застосування засобів
ЛФК в комплексній реабілітації хворих сколіозом є зв’язок умов формування і розвитку кістковоJзв’язкового апарату хребта з функціональним станом м’язової системи. ЛФК сприяє формуванню
раціонального м’язового корсету, що утримує хребетний стовп в положенні максимальної корекції. Застосовуються загальнорозвиваючі,
дихальні і спеціальні вправи. Спеціальними є вправи, направлені
на корекцію патологічної деформації хребта — коригуючі вправи.
Вони можуть бути симетричними, асиметричними, деторсійними.
Асиметричні коригуючі вправи використовуються з метою зменшення сколіотичного викривлення. Вони підбираються індивідуально і впливають на патологічну деформацію локально. Вправи
сприяють вирівнюванню тонусу м’язів, положення надпліч, зменшенню асиметрії стояння лопаток. Слід пам’ятати, що неправильне застосування асиметричних вправ може спровокувати подальше
прогресування сколіозу
Деторсійні вправи виконують наступні завдання: обертання хребців вбік, протилежний торсії; корекція сколіозу вирівнюванням тазу;
розтягання скорочених і зміцнення розтягнутих м’язів в поперековому і грудному відділах хребта. Наприклад, на стороні поперекової
увігнутості — відведення ноги назад в протилежну сторону; на стороні грудного сколіозу — відведення руки з невеликим поворотом
корпусу у верхньому відділі вперед і всередину. При відведенні ноги таз помірно відводиться в ту ж сторону. Вправа сприяє деторсії
в поперековому і грудному відділах хребетного стовпа.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВТОМИ
В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Новосельська Я.М.
5 курс, студентка спеціальності «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор

Про розвиток стомлення у школярів молодших класів свідчать:
зниження продуктивності праці, збільшення числа помилок, часу
виконання завдань на уроках; ослаблення внутрішнього гальмування, що виражається через рухове занепокоєння, часті відволікання,
неуважність; поява почуття втоми; погана поведінка. Розвиток втоми,
яка може бути хронічною у школярів, відбувається в процесі неадекватних навчальних навантажень і має, на думку науковців, негативну тенденцію до постійного збільшення. Це актуалізує проблему пошуку шляхів запобігання розвитку втоми школярів молодших
класів, у тому числі із використанням засобів фізичного виховання.
Аналіз літератури засвідчив, що значний потенціал для подолання розвитку втоми у молодших школярів мають засоби фізичного виховання, які активно повинні використовуватися не лише на
уроках фізкультури, але й протягом навчального дня у загальноосвітніх школах. При цьому важливе значення має зацікавленість
учнів у руховій активності. Під руховою активністю дитини слід розуміти сукупність довільно регульованих рухів, що мають умовноJрефлекторну основу, і виражаються в прагненні до підтримки
життєвої рівноваги організму з навколишнім світом, проявляються
в рухових уміннях і фізичних якостях, обумовлених як генетично,
так і прищеплених потребами й мотивами.
У системі організації режиму дня учнів молодших класів необхідно чергувати розумову та фізичну діяльності. У молодшому
шкільному віці заняття з домінуванням розумової діяльності не повинні проводиться без перерви більше, ніж 15–20 хвилин. Робочий
день учня молодших класів бажано починати з ранкової гігієнічної
гімнастики. Ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ) сприяє швидкому
переходу від сну до робочого стану. Вона створює належну робочу
установку, викликає відчуття бадьорості, готовності до праці.
Для розвантаження учнів протягом робочого дня у молодших
класах застосовують фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи.
Мета цих занять: відновлення зниженої внаслідок втоми працездат412
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ності, підвищення рівня уваги учнів, попередження порушення постави. Основними вимогами до фізкультурних хвилинок і фізкультурних пауз є: вправи виконуються стоячи та сидячи; амплітуда має
бути невеликою, щоб учні не заважали одне одному; тривалість до
3–5 хвилин.
Велике значення для учнів молодших класів мають ігри та фізичні вправи, які застосовуються на продовжених перервах. Вони
займають особливе місце у розкладі шкільного дня, у цілому підвищують загальну працездатність, покращують фізичний розвиток
учнів. Діти із задоволенням сприймають такий вид рухової активності. Доведено, що після таких рухливих перерв учнів молодших
класів краще сприймають матеріал наступних уроків, уважніше слухають вчителів, спокійніше поводять себе в класі.
Іншою формою організації фізичного виховання в молодшій
школі може бути спортивна година в групах продовженого дня. Зміст
спортивної години різний у залежності від пори року та може включати: різні види прогулянок; рухливі ігри на місцевості; легкоатлетичні вправи; силові вправи; гімнастичні вправи; подолання смуги
перешкод; спортивні ігри.
Дослідження показують, що розумова втома легкого або середнього ступеню легко долається за період активного проведення дітьми
перерви. Взагалі час відновлення нормального стану організму школяра за умови незначної втомі становить не більше 10–15 хвилин.
Таким чином, розумова втома є доволі поширеним явищем серед учнів молодшого шкільного віку, серед головних причин її виникнення є обмеження в шкільному режимі рухової активності та
домінування статичних зусиль дітей. Дієвим засобів попередження
розвитку стомлення у дітей є адекватна за змістом, об’ємом та
інтенсивністю рухова активність в режимі навчального дня.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕДОВОГО МАСАЖУ
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Овсієнко Р.В., 6 курс, група ФР- 61,
спеціальність «Фізична реабілітація», кафедра реабілітації,
Інститут соціальних технологій, к. тел. 0953957780,
Науковий керівник: Шамич О.М., доцент.

Збереження та відновлення функціонального стану людини може
проводитись із застосуванням апітерапії за допомогою науковоJобгрунтованого лікувальноJпрофілактичного медового масажу, який
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запускає процеси саморегуляції, відновлює та нормалізує роботу
всіх органів і систем організму. В процесі проведення медового масажу значно поліпшується кровообіг у глибоких шарах шкіри і підлеглих м’язах, що сприяє поліпшенню живлення внутрішніх органів і тканин. Мед, віддаючи біологічно активні речовини, адсорбує
токсини і сприяє швидкому виведенню їх з організму [1]. Такий масаж виконують з метою посилення лімфовідтоку й очищення
шкіри. Виконання медового масажу потребує високопрофесійних
теоретичних знань і практичних навичок масажиста.
Мета роботи — вивчити особливості впливу медового масажу
у комплексі реабілітаційних заходів при порушеному функціональному стані людини.
Мед являє собою суміш величезної кількості мікроелементів
і вітамінів, перероблених ферментами бджіл, він повністю готовий
до засвоєння без попередньої обробки [2]. А оскільки мед за біохімічним складом близький до людської крові, то засвоюється він
людським організмом на 100%, підвищуючи кількість гемоглобіну
в крові і поліпшуючи загальний стан людини.
Медовий масаж — це метод ручного масажу із застосуванням
натурального меду як змащувальної речовини і як основної діючої
речовини. Своїм механічним, нервовоJрефлекторним і гуморальним
впливом медовий масаж спричиняє різке посилення кровообігу в поверхневих і глибоких шарах шкіри, що призводить до поліпшення
трофіки тканин і посилення мікроциркуляції в них. Вплив багаторазово посилюється за рахунок «липких» властивостей меду, в результаті чого ефективність контакту рук масажиста і шкіри пацієнта
багаторазово підвищується порівняно із звичайним масажем.
Проведені дослідження засвідчили, що після проходження повного курсу медового масажу стають очевидними і помітними не лише основні (очікувані) результати, а й супутні: шкіра звільняється
від шлаків, поліпшується кровообіг, відділяється старий відмерлий шар
клітин, зменшується жировий прошарок, підвищується еластичність і пружність шкірного покриву, а його поверхня набуває блиску й бархатистості. Зникає синдром хронічної втоми, поліпшується
рухливість суглобів.
Варто зауважити, що виконання медового масажу має свої особливості і застереження. Зокрема, перша процедура має бути адаптаційною, вона виконується з меншою інтенсивністю і невеликою
тривалістю. У пацієнтів з низьким больовим порогом перед нанесенням медової маси шкіру можна протерти олією, щоб масаж був
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менш болючим. Масаж однієї зони повинен займати близько 10 хвилин. За один сеанс можна опрацьовувати 1–2 великі ділянки тіла.
Масаж не виконується в зоні лімфатичних вузлів: у паховій зоні, на
грудях, пахвах і шиї. Медовий масаж протипоказаний хворим, що
страждають на алергію, гемофілію, варикозне розширення вен.
Отже, медовий масаж є простим і доступним методом відновлення нормального функціонального стану людини, тому його можна
рекомендувати застосовувати у різних комплексах реабілітаційних
заходів, але при цьому слід обов’язково дотримуватися застережень
і протипоказань щодо його виконання.
Література
1. Борт Р. Лікувальна сила меду, прополісу, пилку та інших продуктів бджільництва [Текст]: Монография / Р. Борт. — Харків.: «Книжный
клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. — 96 с.: ил. — С. 94–95. —
ISBN 978J966J14J9324J6.
2. Юраш Н.И. Апитерапия. Лечение продуктами пчеловодства [Текст]:
Монография / Н.И. Юраш. — Ростов н/Д.: Феникс, 2012. — 192 с.: ил. —
С. 56–59. — ISBN 978J5J222J19280J1.

ІННОВАЦІЙНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
Опанасюк М.В.
IV курс, група ЗЛ41, спеціальність «Здоров’я людини»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (063) 2669042
Науковий керівник: Котик І.О., к.психол.н., доцент

Професійна діяльність фахівцяJреабілітолога потребує сучасних
психологічних знань щодо збереження, відновлення та корекції
психосоматичного здоров’я людини.
Здоров’я людини — це гармонія зі світом, почуттями, особистісними стосунками, внутрішніми факторами, що забезпечують нормальну
життєдіяльність та функціонування особистості. Це реалізація мрій,
потреб, обумовлених певними життєвими бажаннями, які формують людину як особистість, вдосконалюють її самопізнання, самореалізацію, самоспонукання, заохочування та самокритику. Тобто,
поняття «здоров’я» відображає єдність психічних та тілесних аспектів.
Для фахівцяJреабілітолога надзвичайно важливими є тілесні
прояви психосоматичного здоров’я. Такі критерії ми відзнайшли
й узагальнили на основі робіт В.Баскакова, Д.Боаделли, Р.Лабана,
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А.Лоуена, Л.Марчер, В.Райха, М.Фельденкрайза: ритмічне регулярне збалансоване дихання; гармонійна та симетрична структура
тіла; урівноважена осанка та ненапружена хода; пластичні рухи; виразні міміка та погляд; вільне звучання голосу; завершеність дій;
відсутність вагомих м’язових затисків та блоків; готовність м’язів
легко переходити від напруження до розслаблення; відповідність
м’язового тонусу руху та поведінці; відсутність жорстко фіксованих
патернів руху; «заземленість» — гарний контакт з оточуючими людьми та з ґрунтом, що під ногами; відчуття опори; фізична стійкість,
рівновага, збалансованість рухів; усвідомленість власних рухів та
можливості адекватного вибору їх тілесного вираження; вміння
відчувати, сприймати та трансформувати внутрішні імпульси руху;
усвідомлення та осмислення особистісних патернів на їх тілесних
моделях; вміння сприймати та засвоювати тілесний досвід інших;
широкий руховий репертуар у просторі, вазі, ритмі, енергетиці, часові та сенсі; вміння організовувати і корегувати енергетичний баланс у тілі методами розслаблення, зменшення контролю свідомості, опредмечування та об’єктивації тіла, біологічного дихання;
усвідомлення свого тіла як цінності, уміння жити відповідно своїй
природній конституції, здатність обирати оптимальний спосіб управління власним тілом.
Аналіз провідних реабілітаційних центрів світу показує, що
ефективність відновлення психосоматичного здоров’я значно вища
при використання тілесноорієнтованої психотерапії та позитивної
психотерапії.
До психологічних інновацій у фізичній реабілітації належать
такі технології: вегетотерапія В.Райха (Reich W.); біоенергетичний
підхід А.Лоуена (Lowen A.); корекційна м’язова програма М.Александера (Alexander M.); танатотерапія В.Баскакова; відновлення
природніх рухів М.Фельденкрайза (Feldenkraiz M.); біосинтез Д.Боаделли (Boadella D.); система логіки розвитку рухів та фундаментальних патернів І.Бартенієфф (BF; Bartenieff І.); система аналізу рухів
Р.Лабана (LMA; Laban R.); метод усвідомлення фізикоJемоційного
зв’язку М.Розен (Rosen M.); метод структурної інтеграції І.Ролф —
Roilfing; аутентичний рух (Authentic Movement; Whitehouse M.;
movement in depth); метод дослідження усвідомлення рухів тіла Б.Коен (BodyJMind Centering, Cohen B.); метод психофізичної інтеграції
М.Траггера (Trager M., Trager Approach); майндфулнесJтерапія
Дж.КабатJЗіна (mindfulness; KabatJZinn J.); методи виявлення смисложиттєвої орієнтації та граничних смислів Д.Леотньєва; методи
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позитивної психотерапії психосоматичних розладів Н.Пезешкіна
(Peseschkian N.) тощо.
Вагомою ознакою здоров’я людини є інтеграція психомоторної,
когнітивної та емоційної сфер, що на тілесному рівні проявляється
у належній заземленості, центрованості та усвідомленості власних
рухів. Допомагаючи змінювати тілесноJрухові патерни клієнта,
фізичний реабілітолог фасилітує поступове і цілеспрямоване
відновлення його психосоматичного здоров’я.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ МОЛОДІ
ЯК ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ
Опеньчук Анастасія Олександрівна,
2 курс спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

За останні роки в більшості розвинутих країнах постає питання
проблеми фізичної реабілітації фахівця XXI століття. Особливо ця
проблема поширена в Україні.
Все більше з’являється даних, які підтверджують думку, висловлену нашим великим співвітчизником І. І. Мєчніковим ще на початку минулого століття, що природа не жаліла і, можливо, й зараз не
пожаліє род людський [3, с. 5]. Останніми роками стан здоров’я студентської молоді України знаходиться в критичному стані. Різні відхилення в стані здоров’я мають до 90% студентів. Значне погіршення
стану довкілля, особливо після Чорнобильської катастрофи, соціальноJекономічні негаразди призвели до різкого погіршення здоров’я
населення України загалом і молоді зокрема. Це підтверджено багатьма науковцямиJмедиками і визнано МОЗ України [5, с. 8–10].
Фізична активність у молоді залишається вкрай низькою: як
у здорових, так і у хворих молодих людей. Серед причин, по яких
студенти не можуть регулярно займатися фізичний активністю, нами були відмічені: брак часу — 20%; відсутність мотивації — 20%;
немає необхідності — 8%.
Ми вважаємо, що органи освіти мають забезпечити повноцінну
можливість отримання особами з важкими формами інвалідності
середньої освіти вдома, якщо це є бажанням батьків і вибором самої
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дитини. Держава повинна максимально підтримувати родини, які
виховують дітей з особливими потребами, оскільки, як відомо, такі
сім’ї розпадаються значно частіше за інші, а це — певний крок до
соціального сирітства. Важливо створювати служби соціальноJпсихологічної підтримки цих родин та молодих інвалідів при центрах
соціальної служби для молоді. На жаль, не всюди центри бачать серед своїх пріоритетів саме цей напрямок.
Висновки. Сьогодні ми бачимо, що настав час приділити більше уваги та поваги до неповносправної людини, чиє існування робить наше суспільство добрішим, толерантнішим, зрештою, просто
нормальним людським суспільством. У сучасній світоглядній науці,
філософії, соціології існує багато свідчень того, що підтримка існуючої багатоманітності, толерантність до слабостей, мудра згода
з природою, прийняття і розуміння всіляких відхилень, недосконалостей дає набагато більше, ніж уніфікація, жорсткий порядок, однодумність і одноголосність. Це, власне, і є новий гуманістичний
підхід, у межах якого ми б хотіли бачити майбутнє вирішення проблем дітей з особливими потребами.
Література
1. Дьяченко Т. В. Применение методов активного обучения при подготовке специалистов по физической реабилитации / Т. В. Дьяченко,
А. В. Подройко, Т. Н. Бугеря // Педагогіка, психологія та медикоJбіологічні проблеми фізичJного виховання і спорту. — №16. — 2004. — С. 54–57.
2. Климов Е. А. Введение в психологию труда. / Е. А. Климов. — М: Издательство Московского университета, 1988. — 199 с.
3. Копылова Н. В. К вопросу о становлении личностноJпрофесJсиональных качеств будущего специалиста / Н. В. Копылова // Мирп сихологии. — №1 (41). — 2005. — С. 162–170.
4. Матвієнко В. М. Психологічне забезпечення навчальноJвиховного
процесу // Проблеми освіти: наук.Jметод. зб. / Кол. авт. — К.: наук.Jметод.
центр вищої освіти, 2006. — Вип. 43. — С. 43–50.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ КОЛІННОГО СУГЛОБА
Пащенко О.І., 4 курс,
студентка напряму підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л. Б., к.пед.н., доцент

Остеоартроз — найбільш поширене захворювання суглобів, частота розвитку якого неухильно зростає, що робить проблему його
вивчення та лікування однією з найважливіших в артрології. Остеоартроз колінного суглоба — мультифакторне захворювання, розвиток
якого пов’язують зі старінням, гендерними та етнічними відмінностями, перенесеними травмами, особливостями професії, стереотипами харчової поведінки, ендокринним та імунним статусом людини. В останні роки спостерігається збільшення числа хворих на
остеоартроз серед осіб працездатного віку. Остеоартроз колінного
суглоба супроводжується погіршенням якості життя хворих, високою
інвалідизацією, тому він має високу соціальноJекономічну значущість.
Метою відновлювального лікування остеартрозу колінного
суглоба є досягнення полегшення симптоматики, зумовленими
анатомічними змінами суглоба, поліпшення його функцій, а отже,
покращення якості життя хворих. Важливу роль у відновлювальному лікуванні належить лікувальній фізичній культурі (ЛФК).
Лікувальна фізкультура при остеоартрозі сприяє: попередженню або усуненню атрофії періартикулярних м’язів; попередженню
або усуненню нестабільності суглобів; зменшенню артралгій, покращенню функції уражених суглобів; гальмуванню подальшого
прогресування остеоартрозу; зменшенню маси тіла.
Відповідно до особливостей захворювання ЛФК застосовують
у два періоди. Завдання ЛФК у І період при деформуючих артрозах:
розвантаження ураженого суглоба, збільшення суглобової щілини,
зменшення болю; покращення кровоJ та лімфообігу, трофічних процесів в ураженому суглобі; розслаблення м’язів, усунення контрактур, збільшення амплітуди рухів; формування тимчасових компенсацій, підвищення загального тонусу організму. Використовують
лікувальну та ранкову гігієнічну гімнастику, самостійні заняття
5–6 разів на день, гідрокінезотерапію.
У II період завдання ЛФК доповнюють. Вони спрямовані на
зменшення атрофії м’язів, зміцнення м’язовоJзв’язкового апарату
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ураженого суглоба, нормалізації його функції або формування постійних компенсацій; усунення дефектів постави, загальне зміцнення організму.
Ураховуючи, що остеоартроз колінного суглоба часто поєднується з остеохондрозом хребта, добирають спеціальні вправи, що
застосовують при остеохондрозі хребта. Під час занять лікувальною
гімнастикою необхідно додержуватися таких методичних принципів: активні рухи у гострий і підгострий періоди протипоказані,
оскільки вони можуть призвести до компресії нервових і судинних
утворень; їх вводять у заключний період і виконують у повільному
темпі, без посилювання та напруження; усі вправи слід чергувати
з вправами на розслаблення; для подолання наслідків протибольової анталгічної пози і больовою синдрому, що зменшували екскурсію грудної клітки, слід включати дихальні вправи; не допускати
підсилення больових відчуттів під час виконання фізичних вправ.
Отже, з урахуванням патогенетичних особливостей артрозу відновне лікування має бути безперервним та охоплювати всі етапи:
госпітальний, амбулаторноJполіклінічний, санаторний. Ураховуючи
складність патогенезу остеоартрозу, вважаємо виправданим припущення, що найбільш ефективним є комплексний підхід до фізичної
реабілітації хворих на гонартроз. Застосування ЛФК сприяє підвищенню ефективності реабілітації таких хворих, скороченню
термінів їхнього лікування, подовженню періоду ремісії, запобіганню інвалідизації.

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСІ ІЗ ЗАСАБАМИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ,
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Прокопенко Н.В., V курсу,
спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., професор,
завідувач кафедри реабілітації та фізичного виховання

Цукровий діабет (ЦД) — одне з найбільш поширених тяжких хронічних захворювань тривалого перебігу, що є медикоJсоціальною
проблемою для більшості країн. В Україні кількість хворих на цукровий діабет складає близько 1 млн., а кількість осіб з недіагностованим
діабетом може досягати 2,5–3,0 млн. осіб. Лікування та реабілітація
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осіб із цукровим діабетом мають бути комплексними і передбачають застосування, медикаментозної терапії, лікувальної фізичної
культури та психологічної корекції.
Серед лікувальних чинників у реабілітації хворих із цукровим
діабетом велике значення має фізична активність, що чинить різносторонню оздоровчу дію за рахунок підвищення функціональної
активності різних органів і систем організму людини. М’язова робота, особливо та, що вимагає витривалості, супроводжується змінами гормонального фону. У результаті підвищуються глікогеноліз
і ліпоз, необхідні для енергетичного забезпечення фізичної діяльності, що є дуже важливим для хворих на цукровий діабет.
Прийнятна і безпечна програма фізичних навантажень — це
фізкультурні вправи легкої, потім помірної інтенсивності. Якщо
людина починає «з нуля», їх тривалість повинна поступово зростати
з 5–10 до 45–60 хв. Доступною для всіх є ходьба, прогулянки в комфортному темпі тривалістю 45–60 хв. Відповідні види фізичної активності — плавання, їзда на велосипеді. Важлива регулярність фізичних навантажень. Їх треба практикувати не рідше трьох разів на
тиждень, тільки в цьому випадку можна розраховувати на ефект. Користь фізичних навантажень у випадку тривалих пауз висихає дуже
швидко. У період фізичних навантажень особливу важливість набуває контроль за власним станом, а так само самоконтроль рівня
цукру крові, враховуючи як несприятливу дію високого цукру, так
і ризик гіпоглікемії. Треба враховувати, що значні фізичні навантаження у багатьох людей можуть мати місце і поза занять фізкультурою і спортом. Це, наприклад, генеральне прибирання, ремонт, робота в саду, городі і т. д. Всі ці навантаження також вимагають контролю.
У той час, як традиційні підходи до лікування зосереджені на
впливі на тіло людини, намітилася наростаюча тенденція в бік застосування біопсихологічних підходів. Вони передбачають оцінку хворого не тільки як об’єкт для лікування соматичних дефектів, але і як
цілісну особистість зі своїми біологічними, психологічними і соціальними особливостями. Діагноз цукрового діабету і необхідність
протистояння хворобі і її ускладнень роблять основний вплив на
життя людини через зміну психологічного і фізичного благополуччя. Хворі на цукровий діабет потребують підтримки і розуміння
з боку фахівців. Психологічне благополуччя є важливою метою лікування при діабеті. Компенсація діабету може поліпшити психологічний стан пацієнта і, у свою чергу, психологічні фактори можуть
впливати на ступінь компенсації діабету. Поліпшення метаболічного
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контролю може розглядатися як один із шляхів корекції психологічної якості життя: на початковому етапі лікування — опосередковано через зменшення стомлюваності і надлишкової емоційності,
а при тривалому лікуванні — через зниження ступеня ризику ускладнень, які, у свою чергу, можуть знижувати якість життя. З іншого
боку, психологічні фактори здатні впливати на якість метаболічного контролю. Знання хворими того, як протистояти і справлятися
з факторами стресу, може бути важливо не тільки для підтримки стабільного психологічного стану, а й ще з точки зору підтримки адекватного рівня метаболічного контролю.
Психологічний стан пацієнта можна поліпшити шляхом правильного спілкування, поваги почуття власної гідності пацієнта,
а також визнання і відповіді на різні потреби кожного конкретного
пацієнта. Хворі, які страждають діабетом, потребують допомоги
при формуванні мотивації для проведення самоконтролю.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ
В УМОВАХ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ
Рудас О.Ю., студентка 4 курсу,
напрям підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

Гіпертонічна хвороба займає одне з провідних місць серед причин інвалідності та смертності внаслідок серцевоJсудинних захворювань, що визначає її як світову медикоJсоціальну проблему [1].
У зв’язку з інвалідизуючими обмеженнями життєдіяльності особливого наукового та прикладного значення набуває рання
профілактика та реабілітація хворих із гіпертонічною хворобою.
Завданням санаторноJкурортного етапу реабілітації є розширення рухової активності, якого досягають за допомогою правильної
побудови рухового режиму, з урахуванням функціонального стану
хворого. Усі заходи на санаторному етапі проводять хворим диференційовано залежно від стану, особливостей клінічного перебігу
хвороби, наявності супровідних захворювань і патологічних синдромів [2]. Зміст експериментальної методики ЛФК включає дозоване систематичне поєднання індивідуальних занять лікувальною гімнастикою із щоденною ходьбою. Метою експериментальної
методики ЛФК хворих із гіпертонічною хворобою І–ІІ ст. в умовах
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санаторноJкурортного лікування є поліпшення загального стану
організму, подовження тривалої ремісії, покращення якості життя.
Основним засобом ЛФК у хворих на ГХ є фізичні вправи, і їх добору необхідно приділити особливу увагу. Доведено, що при виконанні фізичних вправ за участі м’язів рук значно підвищується АТ
порівняно із вправами для м’язів ніг. З великою обережністю слід
використовувати фізичні вправи, пов’язані з напружуванням, ривками (особливо рук) зі струсом корпусу.
Нахили тулуба, повороти голови на початку занять можуть
викликати запаморочення, порушення координації, головний біль,
відчуття тяжкості в голові. Проте це не означає, що їх необхідно
виключити. Ці вправи призначають хворим поступово при незначній кількості повторень. Важливо пам’ятати, що фізичні вправи,
в яких беруть участь великі м’язові групи, мають більшу депресорну дію, ніж вправи з участю малих м’язових груп. Особливу обережність необхідно проявляти при використанні статичних вправ.
Після їх виконання треба обов’язково призначати вправи на розслаблення. Обґрунтування методики лікувальної гімнастики при ГХ
пов’язане не тільки зі стадією захворювання, але й зі ступенем фізичної активності хворих у повсякденному житті. При клінічному
обстеженні хворих для вивчення пристосувальних реакцій організму
до різних впливів роблять функціональні проби. Результати дослідження клінічного стану хворих на ГХ по завершенню формувального експерименту показують, що в основній групі зросла кількість
хворих, які мають задовільний клінічний стан з 40,2% до 65,4%.
У той же час суттєво знизилась кількість хворих з клінічним станом,
який характеризується помірними змінами — з 59,8% до 34,5%.
Висновки. Наведені позитивні зміни у функціонуванні серцевоJ
судинної системи, загальноJклінічного стану та скарг хворих доводять ефективність розробленої методики ЛФК для хворих із гіпертонічною хворобою ІJІІ ст. в умовах санаторноJкурортного лікування.
Література
1. Аронов Д. М. Методика оценки качества жизни больных с сердечноJсосудистыми заболеваниями / Д. М. Аронов, В. П. Зайцев // Кардиология. — 2002. — № 5. — С. 92–95.
2. Галлянов А. Г. ЛФК при гипертонической болезни / А. Г. Галлянов,
Р.Г. Валеев // Физиотерапия, бальнеотерапия, реабилитация. — 2001. —
№1. — С. 23–26.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ
АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ
ДИХАЛЬНОЮ ГІМНАСТИКОЮ
Семенов А.М.
асистент кафедри здоров’я людини
та фізичного виховання, к. тел. 0974986039.
Науковий керівник: Клименко В.В., д.психол.н., професор.

Не дивлячись на наявність багатьох оздоровчоJпрофілактичних
і корекційноJвідновлювальних програм відновлення та зміцнення
здоров’я людини при регуляції різноманітних патологічних станів
та систематизованих наукових знань щодо проблеми психофізіологічного забезпечення адаптації людини до постійно мінливих умов
життєдіяльності, деякі їх науковоJпрактичні аспекти опрацьовані ще
недостатньо, а інші тільки намічені для подальшого вирішення [1, 2].
У зв’язку з цим виникла необхідність побудувати комплекс застосування лікувальноJвідновлювальних засобів та провести дослідження
його практичної ефективності для осіб, які перебувають в астенічних
станах. Розроблений комплекс впливів с точки зору реабілітаційноJ
відновлювального напряму медицини представляє собою комплекс
засобів фізичної реабілітації (дихальна гімнастика, лікувальноJвідновлювальний масаж та самонавіювання). Існує безліч варіантів
поєднання та комбінування різноманітних лікувальноJвідновлювальних впливів. Для більшої ефективності дослідження ці впливи
нами будуть поєднуватись та використовуватись у комплексі при
використанні спочатку дихальної гімнастики, а після неї сеансу аутогенного тренування та лікувальноJвідновлювального масажу.
Одна з головних причин виникнення багатьох патологічних
станів — це втрата організмом здатності постійно підтримувати
в крові вміст СO2 близький до норми. Тобто, до кисневого голодування призводить не тільки 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 ВерігоJБора» [1, 2]. Вони встановили, що засвоєння організмом кисню, 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. У здорових людей рівень вентиляції легень (частота і глибина дихання) такий, що СO2 видаляється з організму рівно
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в такій кількості, щоб його завжди залишалося в артеріальній крові
не менше 6% і підвищення не більше 6,5%. Таким чином, гіпокапніемія — постійний брак в крові вуглекислого газу СO2 — пряма
причина постійного ненормального звуженого стану (спазму) артеріол і дрібних артерій. Отже, природним вазоділататором, тобто
речовиною, що розширює кровоносні судини, є вуглекислий газ
СO2, що знаходиться в крові.
Дихальна гімнастика відіграє важливу роль у регуляції астенічних
станів людини. Вона сприяє зниженню вимивання вуглекислоти, із
збільшенням концентрації якої до нормального рівня знімається
спазм кровоносних судин, відновлюється окислювальноJвідновний процес в організмі. На підставі цього Дуриманов Віталій Костянтинович запропонував так зване порціальне дихання. Він звернув
увагу на характер сміху, при якому ми видихаємо ривками, і розробив порціальне дихання, або дихання уступами [1]. Виконувати його дуже просто: 3–4 коротких активних видихи підряд, потім стільки ж коротких вдихів. Повторювати цей дихальний цикл необхідно
протягом 7 хвилин, знаходячись в початковому положенні: лежачи,
сидячи або стоячи [2]. Відновлення здатності організму підтримувати оптимальну концентрацію СO2 в крові дихальною гімнастикою — це необхідна умова і ефективний спосіб регуляції астенічних
станів людини. Отже, застосування цього комплексу лікувальноJреабілітаційних та регулючих заходів, відповідно поставленої
мети змінює поточний психофізіологічний стан людини.
Література
1. Лазуренко С. І. Психофізіологія моторних установок людини [Текст]:
дис. ... док. психол. наук : 19.00.02 / Сергій Іванович Лазуренко; Інститут
психології імені Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2012. — 443 c. : іл.,
табл. — Бібліогр. : c. 369–421.
2. Неумывакин И. П., Неумывакина Л. С. Резервные возможности организма. Дыхание. Сознание. Мифы и реальность [Текст]: Монография / И. П. Неумывакин, Л.С. Неумывакина. — СПб. : «Издательство ДИЛЯ», 2013. —
336 с. ил., табл. — Библиогр.: c. 333–334. — ISBN 978J5J88503J868J3.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ
АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ
ЛІКУВАЛЬНОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМ МАСАЖЕМ
Семенов А.М.
асистент кафедри здоров’я людини
та фізичного виховання, к. тел. 0974986039.
Науковий керівник: Клименко В.В., д.психол.н., професор.

Не дивлячись на наявність багатьох оздоровчоJпрофілактичних і корекційноJвідновлювальних програм відновлення, регуляції
та зміцнення здоров’я людини при формуванні різноманітних патологічних станів деякі їх науковоJпрактичні аспекти опрацьовані
ще недостатньо, а інші тільки намічені для подальшого вирішення
[1, 2]. У зв’язку з цим виникла необхідність побудувати комплекс
застосування лікувальноJвідновлювальних засобів та провести експериментальні дослідження його практичної ефективності для
осіб, які перебувають в астенічних станах. Розроблений комплекс
впливів с точки зору реабілітаційноJвідновлювального напряму медицини представляє собою комплекс засобів фізичної реабілітації
(дихальна гімнастика, лікувальноJвідновлювальний масаж та самонавіювання). Існує безліч варіантів поєднання та комбінування
різноманітних лікувальноJвідновлювальних впливів. Для більшої
ефективності дослідження ці впливи нами будуть поєднуватись та
використовуватись у комплексі при використанні спочатку дихальної
гімнастики, а після неї сеансу аутогенного тренування та масажу.
ЛікувальноJвідновлювальний масаж, призначений відновлювати
енергетичний каркас тіла людини, сприяти його адаптації до навколишнього середовища, відновленню та підтриманню порушеного
балансу, тобто гармонії, що за сучасними уявленнями означає відновлювати гомеостаз і стимулювати захисні сили організму [1, 2].
Це повинно досягатися впливом на конкретні ділянки тіла і його
тканини чітко підібраними методами і прийомами масажу. Такий
лікувальноJвідновлювальний масаж діє більш ефективно, тому його виконували в нашому експериментальному дослідженні в теплому приміщенні. Методика лікувальноJвідновлювального масажу має
деякі особливості проведення. Для використання спеціальної методики лікувальноJвідновлювального масажу було введено прийняття
початкового положення лежачи на животі для ефективного виконання прийомів в області шиї, спини та попереку. Таке положення
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давало можливість розтягнути та розслабляти сам хребет і м’язові
групи, зв’язки, що оточують його. Це також давало можливість
проникати масажними рухами більш глибоко та підвищувати ефективність проведення процедури масажу. Необхідною умовою використання спеціальної методики лікувальноJвідновлювального масажу області шиї, спини та попереку має бути розслаблення м’язів
тіла. Для цього кінцівкам надається середньофізіологічне положення.
Тривалість кожного сеансу — 40 хвилин, курс масажу — 20 сеансів.
Вихідне положенння людини — на животі, руки вздовж тіла. Проводять різні прийоми масажу. При цьому використовують активні
й пасивні рухи в суглобах нижніх кінцівок. Інтенсивність виконання
прийомів масажу підбирається відповідно загального функціонального стану та ступеню фізичного розвитку масажованого [1, 2].
Неприпустимі больові відчуття, утворення синців на тілі людини.
Особлива увага приділяється масажу паравертебральних зон крижових, поперекових і нижньогрудних сегментів, а також сідничних
м’язів, ділянок крижів, клубових кісток тіла. Масажують паравертебральні зони всіх спинномозкових сегментів від нижчого до вищого й рефлексогенні зони грудної клітки та ділянки таза. Виконують
струшування таза та масаж больових точок. Також ретельно масажують м’язи спини, клубових кісток, реберних дуг, міжреберних проміжків і остистих відростків.
Отже, застосування цього комплексу лікувальноJреабілітаційних та регулючих заходів, відповідно поставленої мети змінює поточний психофізіологічний стан людини.
Література
1. Ерёмушкин М. А. Медицинский массаж. Теория и практика [Текст]:
Учебное пособие / М. А. Ерёмушкин. — СПб. : Наука и Техника, 2009. —
544 c.: ил.
2. Лазуренко С. І. Психофізіологія моторних установок людини [Текст]:
дис. ... док. психол. наук : 19.00.02 / Сергій Іванович Лазуренко; Інститут
психології імені Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2012. — 443 c. : іл.,
табл. — Бібліогр. : c. 369–421.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ
АСТЕНІЧНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ
САМОНАВІЮВАННЯМ
Семенов А. М.
асистент кафедри здоров’я людини
та фізичного виховання, к. тел. 0974986039,
Науковий керівник: Клименко В.В., д.психол.н., професор.

Не дивлячись на наявність багатьох оздоровчоJпрофілактичних і корекційноJвідновлювальних програм відновлення, регуляції
та зміцнення здоров’я людини при формуванні різноманітних патологічних станів виникла необхідність використання сугестивного
впливу самонавіювання та провести експериментальні дослідження його практичної ефективності для осіб, які перебувають в астенічних станах. Аутогенне тренування або самонавіювання як психомоторний вплив с точки зору реабілітаційноJвідновлювального
напряму медицини представляє собою ефективний спосіб психомоторної та психофізичної саморегуляції, відновлення інформаційноJенергетичного потенціалу, формування оптимального стану
людини [1].
Сама назва «аутос», тобто саморобне тренування, що виконується самою людиною. Стан зняття напруги, що виникає в процесі
АТ, супроводжується відчуттям глибокого заспокоєння і зняттям
тривожності. У такому стані ефективно засвоюються різні формули
самонавіяння, що дають можливість регулювати астенічні стани
і фізіологічні функції організму [2]. Психічна напруга завжди супроводжується напругою різних м’язових груп. Розслаблення м’язів
призводить до релаксації нервовоJпсихічних процесів і зняття напруги. Аутогенне тренування включає декілька взаємопов’язаних
елементів. Це розслаблення скелетних і очних м’язів за допомогою
спеціальних вправ, зняття нервовоJемоційної напруги та реалізації
формул самонавіяння. На сьогодні розроблена велика кількість
психотерапевтичних методів, заснованих на самонавіянні. У реабілітаційноJвідновлювальній практиці частіше за інших застосовуються методи Куе, Джекобсона, Шульца [1, 2]. Аутогенне тренування (АТ) — це самонавіяння у стані релаксації (нижчий ступінь) або
гіпнотичного трансу (вищий ступінь). Запропонована Шульцем методика на відміну від її численних модифікацій називається класичною і має 2 ступені: перший, або початковий (АТJ1), і другий, або
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вищий (АТJ2). У даний час з’явилась велика кількість модифікацій
методики Шульца. Ми зупинимося лише на вивченні особливостей
класичного аутогенного тренування першого ступеню (АТJ1). Сеанси самонавіяння нами рекомендується проводити 1 раз на день
у комплексі з іншими реабілітаційними засобами. Спочатку 2–3 дні
тривалість кожного сеансу не перевищує 15 хвилин, а потім не перевищує 30 хвилин. Протягом курсу аутогенного тренування повинен проводитися пильний нагляд фахівцем за змінами поточного
стану людини. На першому підготовчому етапі аутогенного тренування необхідно оволодіти 6 вправами. На тренування кожної вправи необхідно приблизно 2–3 дня. Після цього наступає основний
відновлюваний етап аутогенного тренування. Повний курс тренування розрахований на 20 сеансів. Сеанси проводяться лежачи або
сидячи, в позі «кучера» протягом 30 хвилин (голова схиляється вперед, кисті та передпліччя — на колінах, ноги зручно розставлені).
Шість вправ нижчого ступеня є регулюючими і дають можливість
ефективно впливати на вегетативну нервову систему і вегетовісцеральні функції організму людини. Вправа 1 — викликання відчуття
тяжкості; вправа 2 — викликання відчуття тепла; вправа 3 — регуляція ритму серцевої діяльності; вправа 4 — регуляція дихання; вправа 5 — вплив на органи черевної порожнини; вправа 6 — викликання відчуття прохолоди в області чола. Після виконання вправ
людині рекомендується спокійно відпочити протягом 1–2 хвилин,
а потім вивести себе із стану аутогенного занурення. Для цього дають собі уявну команду: «Зігнути руки (2–3 різких згинальних рухи), глибоко вдихнути, на вдиху розплющити очі» [2].
Література
1. Клименко В. В. Психофізіологічні механізми праксису людини
[Текст]: Монографія / В. В. Клименко. — К.: Видавний Дім «Слово», 2013. —
640 c.: іл.
2. Лазуренко С. І. Психофізіологія моторних установок людини [Текст]:
дис. ... док. психол. наук : 19.00.02 / Сергій Іванович Лазуренко; Інститут
психології імені Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2012. — 443 c. : іл.,
табл. — Бібліогр. : c. 369–421.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ
Старосельська Ю.І., V курс, група ФРм51з,
спеціальність «Фізична ревбілітація»,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (099)0099833/
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент.

У сучасних умовах реформування системи вищої освіти науковці
приділяють особливу увагу питанням збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді, що є необхідною передумовою професійної й особистісної самореалізації кожної молодої людини. На
необхідності розв’язання цього складного завдання наголошується
в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну освіту», Національній доктрині розвитку освіти, в цільовій
комплексній програмі «Фізичне виховання — здоров’я нації», що
розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру
і спорт», та в інших нормативних документах, що регламентують
діяльність вітчизняних вишів.
Нажаль, за останні роки спостерігається тенденція до збільшення
кількості студентів, які мають відхилення у стані здоров’я. Загальне
зниження психосоматичного здоров’я студентів повинно привести
до розробки комплексного системного шляху зміцнення здоров’я,
заснованому на глибокій диференціації, виборі лікувальних, педагогічних технологій, форм організації навчального процесу, дозуванні
навчальних навантажень з урахуванням багатьох факторів. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить фізичному вихованню.
Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання,
покликану забезпечувати розвиток фізичних, моральноJвольових,
розумових здібностей та професійноJприкладних навичок людини.
Процес фізичного виховання студентів, особливо ослаблених
хворобою, дуже складний. Лише при глибокому осмисленні цього
процесу можна ефективно і правильно використовувати ті можливості, які є в навчальних закладах для успішної роботи з такими студентами. В наш час особливо необхідне поновлення форм і методів
оздоровчої роботи.
Широкий діапазон захворювань і кількісні та якісні їх особливості в різних ВНЗ вимагають від кафедр фізичного виховання розробки нових методик фізичного виховання, побудованих на принципі
адекватного фізичного навантаження, яке відповідає рівню здоров’я,
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особливостям захворювання та інтересам студентів. Відповідно методика фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної
медичної групи відрізняється від методики занять студентів основного навчального відділення не лише величиною фізичного навантаження, а якісно іншою руховою активністю.
Ми погоджуємося з думкою А. В. Магльованого, що програмна стратегія фізичного виховання студентів повинна базуватися на
новій парадигмі здоров’я, збагаченій фундаментальними знаннями
у галузі біології та фізіології здоров’я, фізіології спорту, на встановленні причинноJнаслідкових залежностей між звичайною руховою
активністю, розумовою працездатністю і здоров’ям з урахуванням
психологічних особливостей особистості студента. При цьому розвиткові і формуванню піддається організм людини, тобто всі його
компоненти: фізичний, інтелектуальний, моральний, емоційний,
соціальний.
Література
1. Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної
медичної групи [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Д. Дубогай, А. В. Цьось, М. В. Євтушок; МОНМСУ, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. — Луцьк : Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки, 2012. — 276 с.
2. Світлична О. Ф. Здоров’я через освіту / О. Ф. Світлична // Управління школою. — 2006. — № 29. — С. 2–24.
3. Шинкарьов С. І. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних
груп / С. І. Шинкарьов // Освіта та педагогічна наука. — 2012. — № 5–6
(154–155). — С. 31–36.

4. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=465

ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
КІНЕЗІОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Сухар С.А.
V курс, група ФР51, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,
к.тел. (066)3532717
Науковий керівник: Любенко В.О., к.мед.н., доцент

Останнім часом спостерігається зростання кількості дітей, які мають рухові порушення, що супроводжуються змінами інтелекту, психіки і мовлення. У зв’язку з цим гостро постає питання вдосконалення
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підходів фізичної реабілітації дітей з відхиленнями у розвитку і подальшій адаптації їх у суспільстві.
Захворювання дитячий церебральний параліч (ДЦП) є актуальною проблемою в дитячій неврології. Дитячі церебральні паралічі
є наслідком недорозвинення або ушкодження головного мозку на
ранніх етапах онтогенезу. Вони проявляються порушеннями м’язового тонусу, довільних рухів, судомами. За останні 40 років в усьому
світі, зросла кількість осіб з діагнозом ДЦП і становить 1,88 випадків на 1000 дітей.
ДЦП у структурі захворювань нервової системи у дітей посідає
одне з провідних місць. В Україні поширення цієї патології становить 25–27 випадків на 10000 дитячого населення.
З огляду на це правильне планування та проведення лікувальних і реабілітаційних заходів при даній патології не втрачають своєї
актуальності.
Важливість цієї проблеми визначається поширеністю, що збільшується, і соціальною значимістю захворювання, що тягне за собою
тяжкі наслідки.
У різних країнах світу було створено донині чимало систем і методик лікування та відновлення стану здоров’я хворих з органічними ураженнями НС. Згадаємо основні авторські методики, які переважно базуються на засадах кінезотерапії і з’явилися у практиці
реабілітації в другій половині ХХ та на початку ХХІ століття.
Метод У.М. Фелпс (Phelps W.M.) для лікування спастичних паралічів шляхом тренування і поступового навчання хворого пасивним, пасивноJактивним, рухам з опором, умовним, автоматичним
рухам тощо. З часом він був використаний для розробки методики
ДоменJДелітко.
Метод Тардьє (Tardieu G.) — кінетотерапія, розслаблення звільнення від страху, в поєднані з ортопедичноJхірургічною допомогою.
Метод Карела і Берти Бобат (Bobaths) — Neurodevelopmental
Treatment (NDT) нейророзвиткова терапія, спрямована на пригнічення активності патологічних тонічних рефлексів на першому
етапі роботи з хворими із подальшим відновленням статики, локомоції та довільних рухів згідно з онтогенетичними етапами постнатального розвитку моторики.
Метод Конта (Kontt M., Voss D.) пропріоцептивне нейроJмязове полегшення.
Метод сенсорної інтеграції Аерса (Аyers A.J.) для дітей з аутизмом, сенсоJмоторною дезінтеграцією та шкільною дезадаптацією.
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Метод Войта (Vojt V.) застосування рефлекс локомоцій, вроджених рефлекторних механізмів у процесі проведення кінезотерапії, що базується на принципах онтогенетичного розвитку моторики для запобігання дитячих церебральних паралічів у дітей
«групи ризику» на ранніх етапах хвороби.
Метод динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК), розроблений і введений у практику проф. Семеновою К.О. для реабілітації
пізньої резидуальної стадії ДЦП, особливо підлітків і дорослих хворих. Основним об’єктом впливу методу є функціональна система
антигравітації (ФСА) з використанням модифікованого лікувального
костюма космонавтів « Пінгвін», та його пізніших варіантів моделей «Адель», «Гравістат», «Гравітон».
Метод проф. Козявкіна В.І. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР)J мультимодальний підхід до відновного
лікування дітей і дорослих, який базується на біомеханічній корекції хребта та великих суглобів із подальшою побудовою наближеного до фізіологічного рухового стереотипу.
Останні 20 років реабілітації таких хворих дітей показали, що
тільки комплексне систематичне лікування може значно поліпшити їх загальний стан.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПОТЕНЗІЇ
Таран А.О.
IV курс, напрям підготовки «Здоров’я людини»,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

Артеріальна гіпотензія характеризується стійким зниженням
артеріального тиску. Розрізняють фізіологічну артеріальну гіпотензію
і патологічну (гостру і хронічну). Фізіологічна артеріальна гіпотензія — це зниження артеріального тиску нижче нормального рівня
у практично здорових людей, які не мають ніяких скарг і відчувають
себе здоровими. Патологічна артеріальна гіпотензія — стан зниженого артеріального тиску, що проявляється суб’єктивною та об’єктивною симптоматикою.
Фізична реабілітація при артеріальній гіпотензії включає застосування масажу, кліматотерапії, фітотерапії, бальнеотерапії, ЛФК,
психотерапії, працетерапії. Зокрема, масаж при гіпотонії зміцнює
організм, поліпшує роботу серцевоJсудинної, нервової, м’язової
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систем, обмін речовин, допомагає навчитися правильно чергувати
розслаблення й скорочення м’язів. Масажні процедури, як і помірні
фізичні навантаження, діють на гіпотоників позитивно. Сеанс проводиться в таких положеннях, при яких ділянки тіла доступні й, по
можливості, повніше розслаблені, але зручні й не стомлюють пацієнта. Мета процедури: рефлекторним впливом на центральну нервову
систему поліпшити функції її відділів, що регулюють роботу судин.
Рекомендовані різні водні процедур. Підводний душJмасаж
(комбінований) — це лікувальний метод поєднаної дії на пацієнта
трьох процедур: підводного душуJмасажу, перлинної ванни, гідромасажу. Підводний душJмасаж — це механічний вплив на пацієнта
струменя води під тиском від 1,5 до 3 атмосфери. Тривалість процедури до 20 хвилин. Гідромасаж — це лікувальний масаж струменями води та вихрами, який проводиться під водою (15 хв.). В основі дії
підводного душуJмасажу лежить температурний і механічний ефекти. У залежності від використовуваних прийомів, вплив на шкіру,
підшкірні тканини і м’язи ефект може бути як розслабляючий, так
і тонізуючий. Підводний душJмасаж покращує: кровопостачання
шкіри й гемодинаміку в цілому, лімфообіг, обмін речовин, трофічну
функцію; сприяє швидкому розсмоктуванню набряків тканин, прискорює відновлення рухової функції. У теплій воді відбувається розслаблення м’язів, зниження рефлекторної збудливості, болезаспокійливий ефект. Після процедури помітне порожевіння шкіри, відчуття
легкості, свіжості, бадьорості, покращення загального стану. Лікувальні ефекти: тонізуючий; вазоактивний; трофічний; метаболічний; анальгетичний.
Комплексне лікування на курорті гіпотонії включає кліматобальнеотерапію, лікувальну фізкультуру, психотерапію, раціональне харчування. Повітряні ванни призначають з різним холодовим
навантаженням з метою загартування й тренування, зниження
підвищеної лабільності і нестійкості серцевоJсудинної системи.
Після періоду адаптації, коли хворий перебуває на щадному режимі, переходять до тренувального режиму з використанням бальнеопроцедур. При гіпостенічній формі вегетоJсудинної дистонії
використовують вуглекислі, сульфідні або радонові ванни малої
концентрації.
При гіпотонічній хворобі хворі потребують здійснення регулярного дозованого фізичного тренування протягом усього життя,
щоб підтримувати та розвивати функціональний стан серцевоJсудинної системи, загальну працездатність усього організму. До
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спеціальних вправ при лікуванні гіпотензії належать вправи
швидкісноJсилового, силового, статичного характеру. Ефективність використання засобів ЛФК при гіпотензії визначається
впливом фізичних нормалізуючих вправ на коркову нейродинаміку, підвищенням функціональної потужності коркового шару
надниркових залоз, удосконаленням регуляції співвідношення
«серцевий викид — просвіт судинного русла».
Для одержання стійких результатів фізичні вправи необхідно
застосовувати систематично та тривалий час. Крім того, варто
здійснювати заходи, спрямовані на організацію режиму праці та
відпочинку хворих.

СУЧАСНІ
ВАЛЕОЛОГІЧНОРЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ГІМНАСТИКА ХАДУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ
НА СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
ЗДОРОВ’Я ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ
Трущева О.А., 5 курс,
спеціальність «Фізична реабілітація», тел.: 095 247 71 04,
Полтавський інститут економіки і права.
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н.

Провідним чинником, що найбільш суттєво впливає на рівень
здоров’я людини є низький рівень рухової активності — гіподинамія. Реалії сьогодення: брак часу, напружений та високий ритм життя
висувають певні вимоги до оздоровчих валео — та реабілітаційних
технологій. Відповідаючи вимогам сучасності серед існуючих напрямків валеотехнологій з’являються нові методи комплексної реабілітації та функціонального відновлення систем організму. Гімнастика
Хаду є комплексним рішенням для багатьох захворювань, оскільки
розглядає організм, як цілісну систему, а її методика представлена
у вигляді комплексу практичних вправ. Автор гімнастики Хаду —
Звіад Арабулі — засновник та керівник федерації Хаду (м. Київ).
Гімнастика Хаду — це об’ємний гімнастичний комплекс, у якому
задіяні всі м’язи тіла, та особливий акцент автор методики робить
на корекції патологій саме опорноJрухового апарату, а особливо хребта. Саме тому гімнастика Хаду дозволяє впоратися з багатьма проблемами хребта й суглобів практично всім без винятку — чоловікам,
жінкам і навіть дітям. Різнобічний позитивний вплив комплексу
435

Секція 10

Сучасні технології

вправ Хаду на організм людини дозволяє домогтися успіху в оздоровленні як всього організму в цілому, так і окремих проблемних
зон зокрема. Саме тому гімнастика Хаду в першу чергу зарекомендувала себе як високоефективна технологія фізичної реабілітації.
Гімнастика Хаду — це нова сучасна валеотехнологія фізичної
реабілітації організму людини та опорноJрухового апарату. Тому наукових досліджень щодо її можливостей наразі небагато. Виходячи
з цього на кафедрі валеології ХНУ ім. Каразіна (м. Харків) були проведені дослідження ефективності гімнастики Хаду її впливу на енергетичну та фізичну реабілітацію організму жінок зрілого та літнього віку на базі групи здоров’я «Формула життя», яка функціонує при
кафедрі валеології, з огляду на те, що переважна більшість серед
тих, хто займається Хаду, складають жінки, значну частину з яких
складають саме жінки зрілого та літнього віку.
Досліджуючи реабілітаційний та оздоровчий вплив гімнастики
Хаду на фізичні складові проводили заміри комплексу антропологічних показників та оцінку рівня фізичного здоров’я по експресJ
методу Г.Л. Апанасенко.
Обстеження стану енергетичної складової організму проводили за методом аурографії до початку тренувань та одразу після виконання комплексу вправ гімнастики Хаду. Обстеження проведено
шляхом вимірювання за допомогою стандартного приладу Р. Фолля потенціалу біологічно активних точок на кистях рук з наступним
розрахунком параметрів величини аури, гармонійності її конфігурації та рівномірності розподілу енергії вздовж вертикальної осі
тіла (на рівні 7 основних енергетичних центрів або чакр).
Дослідження впливу гімнастику ХАДУ показали, що при виконанні комплексу вправ відбуваються позитивні процеси в організмі
жінок зрілого та літнього віку, про що свідчать:
— достовірне збільшення загального рівня енергетичного ресурсу організму і підвищення потенціалу для функціонального відновлення всіх систем організму;
— зменшення кількості станів енергодефіциту п’ятої та шостої
чакр та перерозподіл енергії в аурі сприяє нормалізації роботи
центрів, що виконують управляючі функції в організмі, свідчить
про наявність процесів реабілітації стану імунної, нервової, гормональної систем, органів чуття, покращення розумової діяльності,
пам’яті та емоційного стану;
— збільшення енергії у зоні хребта сприяє функціональному
відновленню опорноJрухового апарату і всіх систем організму;
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— гармонізація енергетичного стану організму сприяє поліпшенню загального стану здоров’я жінок зрілого та літнього віку.
— зменшення кількості станів енергодефіциту п’ятої та шостої
чакр та перерозподіл енергії в аурі сприяє нормалізації роботи центрів, що виконують управляючі функції в організмі, свідчить про наявність процесів реабілітації стану імунної, нервової, гормональної
систем, органів чуття, покращення розумової діяльності, пам’яті та
емоційного стану;
Комплекс вправ гімнастики Хаду може бути рекомендований
не тільки для жінок зрілого та літнього віку, а і всім без винятку: чоловікам, жінкам і навіть дітям.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
Тютюнник Т.В.
студентка 5 курсу, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент

Зростаюча частота хронічних бронхолегеневих захворювань
у дитячому віці в останнє десятиріччя робить актуальним вивчення
нових, високоефективних, по можливості індивідуальних та безпечних методів лікування та реабілітації. У тому числі велика роль належить фізичним вправам як важливому патогенетичному фактору [1].
Захворювання органів дихання лікують комплексно із широким
застосуванням засобів фізичної реабілітації [2]. Для здійснення
дослідження ми виділили групу хворих з 30 дітей із загальним діагнозом — хронічний бронхіт. Було розділено цю групу на дві: контрольну, основну. У кожній групі перебувало по 15 чоловік (n = 15).
Для визначення впливу фізичної реабілітації на організм дітей із
захворюванням органів дихання проводили комплекс фізичної реабілітації із хворими основної групи. Заняття проводилися кожен
день у першій половині дня. Контрольна група дотримувалася звичайного режиму лікування пульмонологічного відділення. Особливістю методики лікувальної фізичної культури при захворюваннях
органів дихання є широке застосування спеціальних дихальних вправ.
Використовують вольове кероване статичне, динамічне і локалізоване дихання. Хворих навчають довільної зміни частоти, глибини
і типу дихання, подовженого видиху, який може додатково збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх сполучень.
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Дітей з захворюваннями органів дихання насамперед необхідно навчити різних типів дихання: грудного, черевного і змішаного (повного). У роботі зі школярами із захворюванням органів
дихання використовують дихальні вправи з видихом із звуковою
вимогою голосних і приголосних через рот. Необхідність використання довільної регуляції дихання в період росту і формування організму зумовлене також тим, що механізми саморегуляції у дітей
і підлітків не завжди надійно й економне забезпечують пристосування організму до умов шкільного життя, що постійно змінюються.
Після курсу фізичної реабілітації відмічалась позитивна динаміка
клінічних симптомів бронхіту та пневмонії, покращилось загальне
самопочуття хворих. Клінічне покращення, наступило у 7 дітей, що
складає 88,5% від всіх хворих основної досліджуваної групи. Змінилися скарги яки пред’явили хворі. Діти вказали що зменшився
періодичний кашель відмічали двоє. У всіх дітей зменшилась втомлюваність, нормалізувався сон та апетит, зникла роздратованість.
Після курсу реабілітації загальну втомлюваність відмітили у трьох
хворих, однак скарги були менші в порівнянні з періодом до лікування. Були зазначені покращення пам’яті і сну, підвищення працездатності, гарному настрої хворих. З аналізу вивчених показників
зовнішнього дихання в усіх групах в кінці реабілітації спостерігалась вірогідна позитивна динаміка. Якщо порівнювати тривалість
затримки дихання на вдиху між основною і контрольною групами,
то показники проби Штанге в основній групі були краще. У середньому, у хлопців, показник підвищився на 26,24–28,10 с у перших
і на 20,20–24,90 с — у других. У дівчат основній групі показник підвищився на 22,71–24,88 с, у дівчат контрольної на 20,62–24,00 с.
Найкращий час затримки дихання на вдиху реєструвався у хлопців
15 років (покращення значення на 28,10 с), у дівчат 16 років (на
24,88 с). Аналогічна тенденція до підвищення спостерігалася при
затримці дихання на видиху (проба Генчі). Отже, позитивна динаміка клінічних симптомів хронічного бронхіту після проведення курсу фізичної реабілітації дає підстави говорити про її ефективність.
Література
1. Болезни органов дыхания / науч. ред. Н. Р. Палеева. — М.: Медицина, 2000. — 728 с.
2. Захорювання органів дихання. Схеми діагностики і лікування / науч.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ
ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї
У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ
Федорова Наталія Ігорівна,
4 курс спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини,
Сєдова Наталія Анатоліївна, к.психол.н.,
академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

Сучасне суспільство відрізняється різноманіттям прикладів
способу життя людини, з якими постійно стикається кожна дитина.
Крім того, в даний час існує тенденція зниження здоров’я підростаючого покоління, тому потреба у формуванні у дітей уявлень про
здоровий спосіб життя зростає і вимагає пошуку нових шляхів
в освіті, вихованні та розвитку молодших дітей [2, с. 6].
Мета дослідження — теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови організації взаємодії шкільного навчального закладу і сім’ї у фізичному вихованні дітей шостого
року життя.
Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилося на базі
шкільного закладу №48 в 1 класі. Загалом приймало участь 24 дітей.
Експеримент складався з констатуючого; формуючого та контрольного етапів.
Метою 1 етапу експерименту було з’ясувати загальний стан
фізичної підготовленості дитини. За даними контрольної та поточної оцінки фізичної підготовленості дітей шкільного віку ми визначили рівень фізичного розвитку під час ігор, естафет, змагань. Було
проведено опитування батьків та з’ясовано, що 45% батьків не займаються фізичним розвитком дітей, не дотримуються режиму дня,
не проводять з дітьми загартовуючи заходи. 35% батьків займають
нейтральну позицію, частково цікавляться фізичним розвитком,
цікавляться інформаційним куточком для батьків. Після проведеного опитування та спостереження ми дійшли висновку, що 33%
дітей мають високий рівень фізичної підготовленості, 50% — середній і 17% дітей мають низький рівень фізичної підготовленості.
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Для реалізації формуючого етапу експерименту нами було
складено систему роботи з батьками за допомогою анкетування,
консультацій, індивідуальних бесід для підвищення фізичного розвитку в дітей молодшого шкільного віку. Після проведеної роботи.
Ми провели контрольний зріз спостереження, повторне анкетування батьків і отримали наступні результати: 58% дітей мають
високий рівень фізичної підготовленості, 33% — середній і лише
9% мають низький рівень.
Графічне зображення отриманих результатів
До експерименту

Після
експерименту

33% — високий рівень (В) 58% — високий рівень (В)
50% — середній рівень (С) 33% — середній рівень (С)
17% — низький рівень (Н) 9% — низький рівень (Н)
Отже, порівнюючи результати, отримані в процесі проведення
дослідження, можна побачити, що рівень фізичної підготовленості
у дітей шостого року життя значно збільшився. Для встановлення
тісних контактів з батьками дітей, які потребують особливої уваги
у зв’язку зі станом здоров’я, фізичним розвитком та хронічними
захворюваннями, застосовують індивідуальні консультації. Активна участь батьків в обладнанні фізкультурного залу та майданчика
школи, підготовка та участь у проведенні фізкультурних свят значно підвищує їхній інтерес до питань фізичного виховання своїх
дітей. Отже, фізичний розвиток дитини, її здоров’я залежать у першу чергу від батьків, їхнього способу життя.
440

зміцнення здоров’я людини

Секція 10

Література
1. Чернявський М. В. Технологія впровадження рекреаційноJоздоровчих занять в процес фізичного виховання молодших школярів / М. В. Чернявський // Вісн. Чернігів. держ. пед. унJту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки, фізичне виховання та спорт : зб.: у 2 т. — Чернігів : ЧДПУ,
2008. — № 55, т. 2. — С. 157–160.
2. Чернявський М. В. Оптимізація фізичного виховання молодших школярів засобами рекреації / М. В. Чернявський // Педагогіка, психологія та
медикоJбіологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. /
за ред. С. С. Єрмакова — Х. : ХДАДМ, 2009. — № 11. — С. 132–134.

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ОСІБ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
Цвєт І.В., студент 6 курсу, групи ЗФР61,
Інституту соціальних технологій,
кафедри здоров’я людини та фізичного виховання,
к. тел. 0969139504.
Науковий керівник: Архипов О.А., д.пед.н., професор

Дослідження проводились протягом 3Jх місяців. У дослідженні
брали участь 20 хворих осіб із ХНЗЛ з яких було сформовано 2 групи:
експериментальна і контрольна. Перша — експериментальна група
складалась з 10 осіб у віці від 35 до 50 років з діагнозами: бронхіальна астма, ємфізема легенів та бронхоектатична хвороба. До складу
контрольної групи також входило 10 осіб того ж віку, що і в експериментальній групі, з тими ж діагнозами. Контрольна група одержувала стандартні процедури у фізіотерапевтичному кабінеті та медикаментозне лікування. Хворим проводили процедури інгаляцій
з використанням антибіотиків, процедури УВЧ і парафінові аплікації [1, 2]. Для хворих експериментальної групи, окрім цього, запропонована спеціально розроблена програма реабілітації. Програма рухової фізичної реабілітації дорослих осіб при хронічних неспіцифічних
захворюваннях органів дихання, тобто бронхоJлегеневої системи
містила в собі [1, 2]: ЛФК (дихальні динамічні та статичні вправи,
вправи на вижимання, дихальну гімнастику за методикою Стрельнікової, загальнозміцнюючі вправи, звукову гімнастику); лікувальний масаж (загальний масаж, масаж обличчя, дренажний масаж
і масаж стоп); фізіотерапію (інгаляції, УВЧ, парафінові аплікації).
Застосування комплексів спеціальних фізичних вправ, адекватних за різними характеристиками стану здоров’я, сприяє більш
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ефективному підвищенню рівня не тільки функціонального стану
апарата зовнішнього дихання, але й удосконалюванню фізичних
якостей. Так, в експериментальній групі в бігу на 30 м у чоловіків
результат покращився в середньому на 0,77 сек., у жінок на 0,34 сек.;
у метанні мішечка з піском у чоловіків на 2,68 м, у жінок на 1,7 м;
у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи результат у чоловіків
і в жінок виріс у два рази. Протягом усього часу проходження курсу реабілітації за хворими експериментальної і контрольної груп велося спостереження, і проводилися дослідження. У 40% хворих
контрольної групи на тлі проведеного курсу фізичної реабілітації на
5 день зменшилися напади, покращилося самопочуття, апетит, сон.
В експериментальній групі на 5 день зникли симптоми задухи,
слабість, нездужання, покращився загальний стан у 70% хворих.
У контрольній групі на 10 день фізичної реабілітації, дихання дещо
утруднене, маються незначні напади задухи. Ще зберігається деяка
загальна хворобливість. В експериментальній групі на 10 день фізичної реабілітації носове дихання відновлено. Катаральні явища значно
знизились. Стан хворих наближається до задовільного. Хворі контрольної групи на 16 день з початку реабілітації мали задовільний стан.
Температура в нормі, показники крові у нормі. Зберігаються залишкові катаральні явища: серозні виділення з носа, нечастий кашель без
виділення мокротиння спостерігався у 4 осіб. Хворі експериментальної групи на 16 день з початку реабілітації мали значно знижені симптоми задухи. У легенях дихання помітно чистіше, хрипи малопомітні.
Кашлю майже немає. Значно покращився психоемоційний стан.
Таким чином, у результаті дослідження матеріалів експерименту
можна зробити висновок, що такі методи фізичної реабілітації, як
ЛФК, масаж, фізіотерапія роблять безсумнівно позитивний вплив
на хід відновлювального процесу при будьJяких формах ХНЗЛ. Регулярне виконання дихальної гімнастики, прийомів масажу, приводить до якнайшвидшого одужання, поліпшує функцію зовнішнього дихання, загартовує організм, підсилює захисні механізми, тим
самим надовго закріплює отриманий ефект і приводить до мінімуму можливість повторного запалення.
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Інститут соціальних технологій,
кафедра реабілітації, к. тел. 067 7352769,
Науковий керівник: Коваленченко В.Ф., к.мед.н., доцент.

Пошкодження хребта і спинного мозку є одним з найтяжчих
травматичних ушкоджень людського організму. Реабілітація хворих
цієї нозології залишається актуальним завданням, оскільки, кількість
людей, котрі отримують таку травму, постійно зростає, а більша половина з них — це соціально активна і працездатна частина населення.
Реабілітація хворих із спинномозковою травмою в шийному відділі хребта є особливо важким завданням тому, що пошкодження
хребта і ураження спинного мозку супроводжується стійкими розладами рухової функції у 70–85% випадків і різко обмежує можливість самостійного пересування хворого, що веде до глибокої
інвалідності.
Мета роботи — полягає у розробці та виявленні ефективності застосування програми фізичної реабілітації для осіб віком 30–35 років
із хребетноJспинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період.
Реабілітація хворих із спинномозковою травмою в шийному
відділі хребта є особливо важким завданням тому, що рухові ураження нижніх і верхніх кінцівок різко обмежують можливість самостійного пересування хворого і ведуть до глибокої інвалідності.
На даний момент чітко визначена характеристика наслідків спинномозкової травми. рухових розладів, порушенням трофіки та роботи тазових органів.
Визначивши цілі і завдання відновного лікування, реабілітаційна команда складає план реабілітаційного втручання. Основними
засобами реабілітації є кінезіотерапія, ортопедичні методи лікування, масаж, мануальна терапія, фізіотерапія, психотерапія, працетерапія з елементами профорієнтації.
У кінезіотерапії хворих зі спинномозковою травмою використовують фізичні вправи трьох видів: гімнастичні, спортивноJприкладні та ігри, а також лікування положенням.
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На думку низки авторів, визначне місце серед засобів реабілітації спинальних хворих займає масаж. Масаж — це метод механічного впливу на поверхневі тканини тіла людини, що виконується руками масажиста у вигляді певних прийомів, чи спеціальними апаратами.
Як відзначає В.А.Єпіфанов, у реабілітації хворих із травмою
хребта і спинного мозку всі види і прийоми масажу повинні оптимально інтегруватися з різними методиками кінезіотерапії. Лише
в цьому випадку можливо отримати стійкі позитивні результати.
У реабілітації хворих цієї нозології методи фізіотерапії застосовуються дуже часто. Метою фізіотерапії є збільшення функціональних можливостей і працездатності не ушкоджених елементів нервової і м’язової систем, розвиток компенсаторних можливостей,
симптоматичне той чи інший вид енергії, що визначаються його
фізичними властивостями.
Працетерапія — це активний лікувальний метод відновлення чи
компенсації втрачених функцій за допомогою роботи, спрямованої на
створення корисного і/або потрібного продукту. Працетерапія поєднує в собі фізичну та соціальну реабілітації. Завданням працетерапії
є повернути хворому самостійність у повсякденному житті; повернути
до колишньої роботи, якщо це можливо, або перекваліфікувати його.
Література
1. Крук Б. Р. Рекомендації щодо складання індивідуальної програми
фізичної реабілітації осіб з хребетноJспинномозковою травмою шийного
відділу в післяопераційний період / Б. Р. Крук // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2004. — №3. — С. 263–269.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ
НА СОМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ
Чайка Г.М.
IV курс, група Зл-4.1., напрям підготовки «Здоров’я людини»
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (050)9515361
Науковий керівник: Андрійчук Ю.М., к.н. з фіз. вих. та спорту

Мета дослідження: проаналізувати соматичний розвиток юнаків 14–16 років, що займаються волейболом в порівнянні з не тренованими школярами.
Аналіз довжини тіла показав, що з віком вона збільшується як
у нетренованих школярів так і у юних спортсменів, що займаються
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волейболом. Статистично значимі прирости відмічали в 14, 15 і 16 років як у спортсменів так і у нетренованих. Загальний приріст довжини тіла з 14 до 16 років у волейболістів становив 17,68 см (10%),
у нетренованих — 10,32 см (6,3%). Вивчення маси тіла показало її
збільшення з віком у хлопцівJспортсменів і нетренованих. Статистично значимими збільшення у юних волейболістів та у школярів,
які не займалися спортом були з 14 до 15 років. В результаті наших
досліджень встановлено, що в 14, 15 і 16 років волейболісти мали
більші показники маси тіла в порівнянні з нетренованими однолітками при р<0,001.
Зручною характеристикою вагоJростових співвідношень є індекс
Кетле: загальна маса тіла (г)/ріст (см). У середньому шкільному віці
індекс Кетле коливається від 220 до 360 г/см. У дівчат він дещо вищий, ніж у хлопців. У старших школярів цей індекс коливається від
325 до 400 г/см. Значне перевищення верхньої межі свідчить про
надлишок маси тіла, величина менше нижньої межі вказує на недостачу [4; 5].
Аналіз індексу Кетле (г/см) показав його зростання з віком як
у юних волейболістів, так і в нетренованих школярів. Вивчення результатів досліджень дало змогу виявити темпи приросту вагоJростового співвідношення у школярів. Так, у неспортсменів достовірні
прирости індексу Кетле виявлені з 14 до 15 років (10,7%) при р<0,001,
тоді як у спортсменів статистично значимі прирости не спостерігались і за період з 14 до 15 років показник збільшився на 5,9%.
Встановлено, що віковий приріст ОГК у не спортсменів був більш
рівномірним в порівнянні з волейболістами. Достовірні прирости
ОГК у волейболістів відмічено в період з 14 до 15 років (7,8% —
р<0,05). У нетренованих школярів такі прирости виявлено в періоди
з 14 до 15 років (5,5% — р<0,001) та з15 до 16 років (2,8% — р<0,01)
відповідно.
Розглянуті морфологічні фактори є важливими, знання та врахування яких в процесі планування тренувального навантаження
для юних спортсменів є обов’язковим.
Література
1. Гладышева А. Спорт как фактор гармонического развития подростающего поколения в условиях акселерации // Тр. Междунар. конф. «Спорт
в современном обществе» / Гладышева А., Гуминский А., Шидловская Э. —
М.: Физкультура и спорт, 1974. — С. 46.
2. Железняк Ю. Д. Юный волейболист: [Учеб. пособие для тренеров] /
Ю. Д. Железняк. — М. : Физкультура и спорт, 1988. — 192 с.
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3. Никитюк Б. А. Соматотипология и спорт // Теория и практика физической культуры / Б. А. Никитюк. — 1982. — № 5. — С. 26–29.
4. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л. П. — К. : Олімпійська література, 2001. — 439 с.
5. Хрущев С. В. Врачебный контроль за физическим воспитанием
школьников / С. В. Хрущев. — М. : Медицина, 1977. — 216 с.

ЗАГРОЗИ ЗДОРОВ’Ю ЯК ОДНА ІЗ ЗАГРОЗ
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ
Шаповал Ольга Олегівна,
4 курс спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н.,академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

Сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається світовою
спільнотою, як одна із загроз планетарного масштабу — антропологічна катастрофа, стверджує українські вчені. Сутність цього явища
пов’язана з тим біологічним законом, відповідно до якого визначено,
що кожен біологічний вид вимирає, якщо змінюються умови існування, до яких він був пристосований у процесі еволюції. На нашій Землі
склалося так, що людська діяльність упродовж ХХ століття і на початку ХХІ ст. не лише не протидіяла формуванню передумов антропологічної катастрофи, а навпаки — сприяла їх розвитку. За сучасними
уявленнями, здоров’я розглядається не як суто медична, а як комплексна проблема, складний феномен глобального значення, тобто
здоров’я визначається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання, вкладу капіталу,
індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з навколишнім середовищем.
Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров’я, як на
феномен, що інтегрує принаймні чотири сфери здоров’я: фізичну,
психічну (розумову), соціальну (суспільну) та духовну. Усі ці складові
невід’ємні одна від одної, тісно взаємопов’язані, діють одночасно,
а їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я людини.
Розуміння феномену здоров’я людини походить від визначення поняття «здорового способу життя». Згідно з даними вчених,
здоров’я людини більш ніж на 50% зумовлено її способом життя,
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близько 40% — соціальними і природними умовами, а також спадкоємністю, і лише 10% залежить від медичного обслуговування.
Висновки. Традиційні методи профілактики шкідливих звичок та
різного роду залежностей, давно дискредитували себе. У навчальних
закладах повинна здійснюватися постійна і цілеспрямована робота
з молоддю з використанням різноманітних прийомів, які б стимулювали пізнавальну діяльність, впливали на мотиваційну сферу, не
залишали байдужими, змушували переглянути пріоритети власного життя. Таким чином, формування здорового способу життя молоді — складний процес, який потребує якнайбільшої кількості людей, різних організацій і насамперед — самої молоді.
Ефективність цього процесу залежить від таких важливих складових:
1) виховання в студентів інтересу до знань фізичними вправами;
2) озброєння їх знаннями з фізичної культури, фізіології, гігієни
людини та вироблення на їх основі переконань в необхідності систематично займатися фізкультурою;
3) практичне навчання студентів кожен день самостійно займатися фізичними вправами;
4) створення позитивного мікроклімату в колективі навчального закладу;
5) підвищення педагогічної культури батьків (консультування
батьків та сімей із питань сімейних конфліктів, взаємин між поколіннями, витоків конфліктів у сім’ї тощо);
6) підготовка фахівців, які працюють із молоддю, у сфері охорони здоров’я, освіти, розваг тощо;
7) інтеграція та координація зусиль державних і громадських
організацій, релігійних організацій щодо широкого поля діяльності
у сфері формування здорового способу життя молоді;
8) залучення засобів масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, орієнтації молоді на кращі здобутки духовної спадщини, популяризації притаманних українському народові
загальнолюдських цінностей, запобігання негативному впливові на
систему цінностей інформації, що містить елементи жорстокості та
насильства;
9) розроблення інформативноJосвітніх програм, тренінгів,
шкіл та матеріалів, орієнтованих на формування життєвих навичок,
які ведуть до збереження, зміцнення та відтворення здоров’я.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ
НА ВОЛИНІ
Шворак А.О.
ІV курс група ЗЛ41, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Луцький інститут розвитку людини.
Наукові керівники: Гащин В.Д., Чижик В.В., к.б.н., проф.

Нині Україна є повноправним членом міжнародного параолімпійського руху. Наше дослідження є однією з перших спроб вивчити та узагальнити історію та організацію розвитку параолімпійського руху на Волині.
В 1993 році розпорядженям Представника Президента у Волинській області від 20 квітня за № 153 був створений Центр інвалідного спорту Волині. У 1999 році при Центрі інвалідного спорту
Волині було відкрито дитячоJюнацьку спортивну школу інвалідів.
Крім міста Луцька, відділення з видів спорту працюють в містах ВолодимирJВолинському, Ковелі, Нововолинську та Луцькому районі.
«Першою ластівкою» у великому спорті з поміж волинських
спортсменів стала волейболістка з порушенням слуху Юлія Солярук, яка на Всесвітніх іграх глухих 1997 року у Данії в складі збірної
команди України стала срібною призеркою. Юлії Солярук першій
із волинських спортсменів присвоєно почесне звання «Майстер
спорту України міжнародного класу».
Гордістю інвалідного спорту Волині є футбольна команда з наслідками ДЦП. Очолює її колишній гравець футбольної команди
«Торпедо» Луцьк Юрій Васильович Тимофеєв, нині тренерJвикладач обласної дитячоJюнацької спортивної школи інвалідів, страший
тренер збірної команди України. В команді виховано чемпіонів і призерів літніх Паралімпійських ігор, чемпіонів світу та Європи.
Золотими літерами в історію зимових видів спорту (біатлон,
лижні гонки) вписано імена Юрія Костюка та Юлії БатенковоїJБауман. Під час урочистого відкриття зимових Паралімпійських ігор
у СолтJЛейкJСіті (США, 2002 р.) Юрію Костюку доручено нести
прапор нашої держави.
За майже 22 роки роботи Центру інвалідного спорту Волині
(нині Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту
інвалідів «Інваспорт») в області підготовлено 9 заслужених майстрів
спорту України, 19 майстрів спорту України міжнародного класу та
14 майстрів спорту України.
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Волинська область, одна із не багатьох областей України, яка
має чемпіонів Паралімпійських літніх, зимових і Дефлімпійських
ігор. 217 разів на честь волинських спортсменів здіймався національний прапор, а також 62 рази лунав держаний гімн на честь перемог волинян в складі збірної команди України.
За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень, успішні
виступи на Паралімпійських (літні та зимові) і Дефлімпійських іграх,
чемпіонатах світу та Європи спортсмени та тренери області нагороджені державними нагородами: орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня — 1 особу; орденом «За заслуги» І ступеня — 2 особи,
ІІ ступеня — 4 особи, ІІІ ступеня — 8 осіб; орденом «За мужність»
ІІІ ступеня — 1 особу; орденом «Княгині Ольги» ІІ ступеня — 1 особу, ІІІ ступеня — 2 особи; орденом Данила Галицького — 1; медаллю «За працю та звитягу» — 4 особи. Спортсмени та тренери також
нагороджені Почесними грамотами Верховної Ради — 2 особи; Почесними грамотами Кабінету Міністрів України — 5 осіб.
У червні 2012 року в обласному центрі відкрито сучасний тренажерний зал обласної дитячоJюнацької спортивної школи інвалідів.
Юні спортмениJінваліди є постійними учаниками Всеукраїнської
Спартакіади «Повір у себе». Ними завойовано 105 перших, 70 других та 55 третіх місць.
Отже, аналіз доступної наукової, науковоJметодичної літератури дає підстави стверджувати, що проблематика параолімпійського
руху на Волині висвітлена недостатньо. У нашій роботі узагальнено
лише окремі дані про сучасний стан розвитку параолімпійського
руху на Волині. Детальний аналіз та узагальнення історії та організацію розвитку параолімпійського руху на Волині є перспективою
подальших наукових досліджень.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
Шрамко Катерина Олександрівна,
4 курс спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

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 високий рівень фізичного здоров’я.
Комплексна оцінка здоров’я (розподіл дітей за групами здоров’я)
показує, що здорових дітей (1Jа група) серед випускників шкіл
у 3–5 разів менше, ніж серед першокласників, і, навпаки, кількість
старшокласників, які мають хронічні хвороби (3Jя група) у 2–3 рази більше, ніж серед учнів початкових класів.
Переважна більшість дітей з морфофункціональними відхиленнями 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 найскладніших періодів у розвитку дитини, який вимагає нових і ефективних методів виховання та навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стан здоров’я
у старших підлітків досліджувався у ході констатуючого експерименту, завданнями якого було передбачено:
— визначити морфофункціональні показники ослабленого здоров’я дітей старшого підліткового віку;
— дослідити кількість учнів 8–9 класів з ослабленим здоров’ям
за визначеними морфофункціональними показниками.
Масовим дослідженням стану здоров’я, були охоплені учні загальноосвітніх шкіл м.Кіровограда.
На початку проведення констатуючого експерименту за визначеними нами ознаками ослабленого здоров’я старших підлітків була
проведена певна дослідна робота по виявленню кількості таких дітей.
У процесі дослідження брало участь 1012 учнів 14–15 років, з яких
689 школярів (68%) виявилися з відхиленнями у стані здоров’я за
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нашими ознаками, 192 респондентів (19%) віднесені до спеціальної
медичної групи і тільки 131 учня (13%) можна було охарактеризувати, як «практично здорові».
Під час дослідження ми з’ясували, що учнів, які мають тільки
одну з вище перерахованих ознак стосовно стану здоров’я відносно
невелика кількість — 123 (18%). Суттєва кількість дітей старшого
підліткового віку, як правило, мали дві і більше ознаки ослабленого
здоров’я. При аналізі даних ми з’ясували, що найбільша чисельність
школярів — 456 респондентів ЗОШ м. Кіровограда (66%) має комплексні відхилення стану здоров’я — знижений імунітет до вірусних
хвороб дихальних шляхів, незначні порушення постави і невисокий
рівень фізичної підготовленості та розвитку рухових вмінь і навичок.
Висновки дослідження. Результати дослідження вказують на тотальне погіршення фізичного здоров’я дітей старшого підліткового
віку, тільки одного з десяти учнів можна назвати практично здоровою дитиною, не знижуючи значення негативного впливу соціально — економічних, екологічних, побутових факторів на здоров’я
підлітків, одним з ведучих ми вважаємо недосконалу систему навчання і виховання щодо збереження та відтворення здоров’я у загальноосвітніх закладах, родині і державі взагалі.
Перспективи подальшого розвідок у цьому напрямку. Після визначення контингенту дітей старшого підліткового віку з ослабленим
здоров’ям за нашими ознаками, використовуючи методи анкетування і ранжування, необхідно з’ясувати знання, ставлення, головні
компоненти здорового способу життя та ціннісні орієнтації учнів
8–9 класів з ослабленим здоров’ям. На підґрунті отриманих даних
визначити педагогічні умови виховання здорового способу життя
старших підлітків з ослабленим здоров’ям.

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Ющенко О.М.
І курс, група 11СР15, спеціальність «Соціальна робота»,
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (066)9105129
Науковий керівник: Клевака Л.П., к. пед. н., доцент

Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я людини через застосування сучасних технологій. Аналіз наукової літератури засвідчує, що музикотерапія — надзвичайно важливе доповнення
до традиційного лікування. Музика — це звуки, хвилі, які володіють певними вібраціями. Саме ці вібрації і впливають на людину.
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Про лікувальні властивості музики було відомо давно. Мелодії, що
приносять людині задоволення, створюють приємний настрій, уповільнюють пульс, збільшують силу серцевих скорочень, знижують
артеріальний тиск, розширюють судини. Коли ж музика дратує,
пульс частішає, сила серцевих скорочень слабшає.
Перші дослідження в області позитивного впливу музики на
організм людини провів лікар Джеймс Корнінг. Його результати довели, що виявляється, класична музика здатна лікувати психічні
захворювання. З цією метою, в лікарні, навіть були проведені
спеціальні концерти. У ХХ столітті музикотерапія стала завойовувати простори Америки і Європи. Її чудові властивості заспокоювати, розслаблювати, використовували для посилення дії лікарських
препаратів. Сучасні вчені з’ясували, що певні звуки, в 90% випадків
з 100, здатні вилікувати такі захворювання як, серцевоJсудинні,
гіпертонію, депресію, нервові розлади. Відсоток значний, багато
лікарських препаратів не здатні показати такий результат зцілення.
Порівняно недавно з’ясовано, що людський організм сприймає музику вже в ембріональному стані. В Японії випущено платівки з записом природних шумів організму вагітної жінки. Коли немовля
починало плакати, досить було увімкнути цю платівку, як воно заспокоювалося і засинало. Упродовж трьох років американські вчені
досліджували вплив музики на розумовий розвиток молоді. Пропонувалося регулярно прослуховувати різні твори — класику та альтернативну сучасну музику. Найвищий інтелектуальний коефіцієнт
виявився у молодих людей, які регулярно слухали Моцарта.
Аналіз наукових джерел свідчить, що не всяка музика здатна
лікувати. Цікаво, що кожний орган співзвучний певному музичному інструменту. Струнні інструменти, такі як скрипка, гітара, арфа
здійснюють благотворний вплив на роботу серця і судин. Звуки духових інструментів очищують легені і бронхи, а також надають позитивний вплив на кровообіг і всю дихальну систему. На емоційному
рівні духова музика може додати енергію або навпаки, розслабити.
Все залежить від ритму і тональності звучання. Наприклад, саксофон
і флейта можуть заспокоїти і гармонізувати внутрішній стан. А труба, валторна або фагот, навпаки, викличуть занепокоєння і закличуть людину до дії. Ударні інструменти допоможуть привести в норму
роботу серця, а також будуть сприяти лікуванню захворювань печінки
і кровоносної системи. Звуки барабана впливають і на настрій людини. Щоб активізувати свої сили, досить кілька хвилин послухати
музику з використанням ударних. Звуки фортепіано впливають на
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людину заспокійливо. Вони надають внутрішню впевненість, гармонію і безтурботність. Фортепіано позитивно впливає на здоров’я.
Мелодія цього інструменту лікує захворювання щитовидної залози,
а також нормалізує роботу нирок і сечостатевої системи. Є ще одна
особливість фортепіанної музики. Ті, хто відчуває брак любові, необхідно кожен день слухати звуки цього музичного інструменту,
тоді любовні чакри людини відкриються, і любов увійде в його життя. Оркестр, у якому так багато різних музичних інструментів здатний чудесним чином впливати на весь організм в цілому.
Спів також сильно впливає на організм. Звукова хвиля масажує
бронхи, легені, горло — всі внутрішні органи починають вібрувати.
Спів лікує бронхіальну астму, пневмонію, нормалізує тиск, поліпшує серцеву діяльність. Він допомагає позбутися хронічного болю
і депресії. Австралійські медики за допомогою музичних занять досягли значного поліпшення стану пацієнтів, що страждають на захворювання хребта та суглобів. Вже після перших сеансів багато з них
відчували приплив сил, зменшення втоми, емоційного напруження.
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СЕКЦІЯ XІ
ІННОВАЦІЙНІ
ТА ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ОСІБ
З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я
(на прикладі Полтавської обл.)
Бацман О.С.
Завідувач кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економік і права, к.тел. (099) 5666868

Соціальне самопочуття є показником стану соціального здоров’я
суспільства, ступеня реалізації принципу соціальної справедливості.
Сучасне українське суспільство, що декларує демократичний
напрям розвитку, має створювати умови для комфортного життя всім
категоріям громадян. У цьому контексті надзвичайно проблематичним є вирішення проблеми соціальної інтеграції осіб з функціональними обмеженнями здоров’я. Це пов’язане з тим, що число осіб
з інвалідністю, у тому числі серед працездатного населення, з кожним роком неухильно збільшується.
Дана проблема є актуальною, тому для з’ясування соціологічного самопочуття осіб з фізичним вадами здоров’я автором проведено
соціологічне дослідження. Вибірка склала 80 осіб з фізичними вадами
здоров’я та 40 експертів, які працюють з даною категорією населення.
Методи дослідження — стандартизоване та експертне інтерв’ю.
Проаналізувавши результати дослідження, перш за все, слід зазначити, що люди з фізичними вадами здоров’я дуже закрита соціальна група. Досить важко знайти спільну мову та налагодити контакт
з представниками даної категорії населення, що значно ускладнювало
проведенню дослідження. Це може свідчити лише про одне — ми все
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ще знаходимось досить далеко від тієї моделі демократичного, толерантного суспільства, в якому здорові люди та люди з фізичними вадами
є рівними у своїх правах та можливостях. Небажання відповідати на
запитання є результатом недовіри осіб з обмеженими можливостями
здоров’я до здорових людей, замкненості та закомплексованості.
Слід зазначити, що відповіді опитаних соціальних працівників
відрізнялись і в залежності від організації, в якій вони працюють.
Наприклад, працівники Центру зайнятості в більшості випадках виділяли потреби та проблеми, які виникають у людей з інвалідністю
в процесі працевлаштування та, як і слідувало очікувати, були більш
компетентні саме у питаннях зайнятості даної категорії осіб. В той
же час, їм було досить складно відповісти на запитання, що стосуються інших сфер життя людей з фізичними вадами здоров’я.
Більшість з опитаних людей з інвалідністю наголошують на тому,
що мають такі ж проблеми, як і здорові люди: проблеми працевлаштування, матеріального забезпечення, проблеми здоров’я, здобуття
освіти.
Також ми можемо говорити про те, що неможливо зробити однозначні висновки, щодо стану соціального самопочуття людей з фізичними вадами здоров’я. Кожна людина з обмеженими можливостями здоров’я потребує індивідуального підходу до своїх проблем,
оскільки має свої власні погляди на життя, переваги та недоліки характеру, відносини з оточуючими людьми.
Деяких респондентів збентежує, а іноді навіть дратує підвищена
увага до їх особливого стану. Здається саме таке ставлення, що акцентує увагу на вадах і проводить межу між ними та здоровим населенням. Самоорганізованість та згуртованість людей з обмеженими
можливостями здоров’я, зосередженість їх в, так званих, «закритих
групах», перебування в окремій спільноті, що складається лише
з людей з вадами здоров’я, взаємодопомога та підтримка часто дає
їм набагато більше ніж заходи держави та її соціальна політика щодо даної категорії населення. Це ніби автономія в середині держави, повноцінна та рівноправна її частина.
Отже, спілкуючись з людьми з фізичними обмеженнями здоров’я,
стало зрозуміло, що вони не почувають себе ізольованими та непотрібними, вони мають друзів, родини, які їх підтримують, допомагають вирішувати негаразди. Звичайно, ряд проблем все ж існує і їх
потрібно вирішувати. Проте, варто дати змогу людям з інвалідністю
вирішувати їх самостійно. Державі, соціальним установам необхідно лише створити їм для цього всі умови.
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СОЦІАЛЬНОЗНАЧИМА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ
Бережна Л.В.
Директор Криворізької загальноосвітньої школи
І–ІІІ ступенів № 69, к. тел. (067) 6468881
Науковий керівник: Ковшар О.В., к.пед.н., доцент

Світ третього тисячоліття характеризується динамічністю і складністю у всіх сферах соціального життя, що призводить до різновекторного впливу на розвиток і становлення людини. Реалії сучасності
оточують людину, складають соціальне середовище, яке є джерелом
поповнення особистого досвіду і знань людини. XXI століття зустріло нас неабиякими змінами в соціальному житті. Різноманіття
явищ соціального життя призвело до нововведень в практиці соціальної роботи. Основний соціальний запит освітньої діяльності
орієнтований на цілісну особистість. Самосвітянський простір
направлений на активне освоєння особистістю життєвих принципів і використання інноваційних підходів.
Життєдіяльність людини завжди відбувається у взаємодії з соціальним середовищем. Сьогодні на одне з перших місць теорії і практики освітньої діяльності виходить взаємодія індивіда з соціальними
інститутами. Соціальний розвиток особистості, можливий тільки
в процесі практичного освоєння світу.
Динамічний розвиток суспільства вимагає формування не так
соціально типової, як яскраво індивідуальної особистості, що дозволяє залишатися собою в соціумі, який швидко змінюється. Соціалізувати дитину — це насамперед навчити її жити у злагоді з собою і навколишнім світом. А зміна соціальних умов призводить до
позитивних перетворень в соціальній сфері.
В умовах трансформації суспільства висунуто практичний соціальний запит на виховання творчої особистості. Головне завдання
школи полягає в тому, щоб дитина навчився самостійно і успішно
вирішувати щоденні життєві завдання. Пріоритет вільного розвитку
особистості є базовим принципом побудови освітньої системи школи на певному етапі розвитку суспільства відповідно до соціальних
умов.
Школа як один з найважливіших інститутів соціалізації людини, повинна бути уважною до соціальних інновацій. Це насамперед
пов’язано з різноманіттям явищ соціального життя.
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Кардинальне реформування освіти призвело до виникнення соціального запиту на вчителя. У зв’язку зі зміною соціальних вимог,
відбувається переосмислення ролі вчителя в процесі модернізації
системи освіти. Соціальна потреба в педагогах нового типу є природною. Учитель несе в собі певний фактор, він працює на майбутнє.
Роль такого вчителя соціально значима. Вчитель повинен усвідомити свою соціальну відповідальність, вміння досягати певних педагогічних інновацій. Інноваційні процеси — це процеси народження нових ідей, поширення їх використання.
Школа — виховує особистість, вона спонукає дитину до соціальної творчості. Виховання в широкому сенсі — це соціалізація людини,
тобто свідоме засвоєння нею норм і правил поведінки, цінностей
суспільства в якому вона живе. Регульовану соціалізацію особистості
можна розглянути як виховання у вузькому сенсі. Особистість, це
насамперед продукт соціалізації. Соціальні інновації посилюють процеси соціальної мобільності. Соціальна активність і соціальна відповідальність виступають домінуючими життєвими орієнтирами.
Важливою стороною соціалізації є зміни зовнішнього середовища. Звідси виникає гостра необхідність соціалізації школярів для
успішної адаптації в сучасних умовах. Процес розвитку суспільства
потребує створення передумов для формування інноваційних компонентів в соціальній сфері, інноваційних засобів соціальної діяльності.
Таким чином, будьJякий соціальний процес має свою тимчасову
структуру: свої цикли, свою послідовність, свої обмежені в часі одиниці. Для сфери освіти, як і для будьJякої іншої конкретної сфери,
така тимчасова одиниця, визначається умовами, часом, нормами,
нововведеннями, що є формою суспільного розвитку.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОМЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ
Болтенко С.П.
У курс, група СР51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел. (050) 3377660
Науковий керівник: Михайлик А.Г., к.пед.н., професор

В Україні в умовах поглиблення соціальних проблем, погіршення
показників здоров’я населення зростає об’єктивна потреба рішення
взаємозалежних задач медичного і соціального характеру на якісному
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новому рівні. З потреб практики виникла необхідність створення
нових механізмів, форм і методів соціальноJмедичної допомоги як
комплексу соціальних послуг. У цьому зв’язку в 90Jі роки в нашій
країні як якісно новий напрямок соціальної роботи і вид професійної
діяльності стала розвиватися соціальноJмедична робота [2, с. 164].
Її становлення обумовлене сучасним станом охорони здоров’я,
соціального захисту населення і, зокрема, осіб літнього віку в умовах
проведення реформ в економічній і соціальній областях. СоціальноJмедична робота розглядається і як новий вид мультиJдисциплінарної професійної діяльності медичного, психологоJпедагогічного
і соціальноJправового характеру, спрямованої не тільки на відновлення, але і збереження, і зміцнення здоров’я, в тому числі й осіб
літнього віку. Метою соціальноJмедичної роботи є досягнення оптимально можливого рівня здоров’я, функціонування й адаптації осіб
літнього віку, осіб з фізичною і психічною патологією, а також соціальним неблагополуччям. Об’єктом соціальноJмедичної роботи
є різні контингенти осіб, у тому числі і літні, що мають виражені медичні і соціальні проблеми, які тісно взаємопов’язані, і вирішити їх
в рамках однобічних професійних заходів складно. Робота з такими
контингентами однаково важка і недостатньо ефективна як для медичних працівників, так і для фахівців соціальних служб, оскільки
неминуче вони стають перед проблемами, що виходять за рамки
їхньої професійної компетенції [2, с. 52].
СоціальноJмедичну роботу умовно можна розділити на два основні аспекти: соціальноJмедичну роботу профілактичної спрямованості і соціальноJмедичну роботу патогенетичної спрямованості.
Основною стратегічною задачею соціальноJмедичної роботи з людьми похилого віку варто вважати збереження і поліпшення якості
їхнього життя. Якість життя є інтегральним поняттям, що відбиває не
тільки виразність симптомів захворювання, але і функціональний
стан літньої людини, стан її фізичного і психічного здоров’я, соціальну активність, здатність до самообслуговування, матеріальне забезпечення й умови життя, а також задоволеність відчуттям власного
фізичного і психічного благополуччя.
Зміна соціального статусу літньої людини зв’язано з різними факторами, у тому числі з виходом на пенсію, утратою близьких родичів
і друзів у зв’язку з їхньою смертю, обмеженням можливості спілкування, труднощі з самообслуговуванням, труднощами економічного становища. Очевидно, що виражене зниження функціонального
стану організму літньої людини робить її положення більш залежним
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від суспільства. При цьому істотно важливого значення набуває соціальноJмедична робота профілактичної і патогенетичної спрямованості, що забезпечує мобілізацію і збільшення адаптаційних можливостей, збереження рівня здоров’я літніх і поліпшення якості
їхнього життя.
Таким чином, соціальноJмедична робота здобуває не тільки виражену реабілітаційну, але і профілактичну спрямованість, що має
особливе значення для літніх людей.
Література
1. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. — К.,
2014. —304 с.
2. Зверєва І. Д. Соціальна робота в Україні: підруч. [для студ. вищ. навч.
закл.] — К. : 2011. — 204 с.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ОСВІТНЬОСОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ В УКРАЇНІ
Бугровська Ю.В.
ІІ курс, група Т2114, напрям підготовки «Туризм»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини.
Науковий керівник: Крамаренко І.С., к.е.н., доцент

Соціальна спрямованість економічної діяльності в масштабах
економіки є ознакою прогресивності та успішності національної економічної моделі. У зв’язку з цим постає питання щодо посилення
соціалізації на кожному макроJ, мікроJ, та мезорівнях і це є проявом успішного впровадження освітньоJсоціальної інклюзії [1]. Для
повноцінного впровадження освітньоJсоціальної інклюзії виникають проблеми (рис. 1.)
Як бачимо, основною проблемою є не урегульованість законодавчоJнормативної бази. В Україні існує безліч законів, декретів та
кодексів, які певною мірою звертаються до проблем дітей з особливими потребами та їхніх сімей. У них унормовуються такі питання,
як пенсії, реабілітація та освіта дітей з обмеженнями [2]. Аналіз
існуючого законодавства в Україні як засобу формування політики
інклюзивної освіти є спорадичним.
Сучасний стан підготовки фахівців і спеціалістів в Україні для
роботи в інклюзивному освітньому середовищі не задовольняє
суспільним запитам і потребам. У переважній більшості вчителі та
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вихователі не мають належних теоретичних знань та практичних
навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Існує методологічна та психологічна неготовність педагогічних
працівників, класних керівників, учителів, як у початковій школі,
так і предметників до викладання низки дисциплін для дітей, які
мають певні обмеження.
Забезпеченість методичними матеріалами для дошкільної та
початкової школи оцінюється на рівні 30%. Матеріали для середньої
та старшої школи не розроблялись, або існують тільки як напрацювання окремих педагогів у пілотних школах.
Не зважаючи на 10 років підтримки різних ініціатив з інклюзивної
освіти, спектр діяльності у напряму впровадження інклюзії в Україні
має достатньо локальний характер: кількість навчальних закладів, що
практикують інклюзивну освіту, обмежена, їх досвід недостатньо вивчається, обговорюється та поширюється у професійному колі.
Отже, вирішення зазначених проблем дозволить максимально
реалізувати використання освітньоJсоціальної інклюзії в Україні.

Рис. 1 — Проблеми впровадження освітньоAсоціальної інклюзії

Література
1. Інноваційні підходи вдосконалення освітньоJреабілітаційного процесу
навчальних закладів в умовах соціалізації економіки регіону / Крамаренко І.С., Бугровська Ю.В., Повх О.М. // Збірник наукових праць «Актуальні
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ПРОФІЛАКТИКА ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ІЗ НАРКОЗАЛЕЖНИМИ ОСОБАМИ
Буравцова Я.В.
ІІ курс, група СР21, спеціальність «Соціальна робота»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (099)3663111
Науковий керівник: Закусилo О.Ю.,
ст. викладач кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук

Профілактика, за визначенням ВООЗ, — це дії, спрямовані на
зменшення можливості виникнення захворювання або порушення,
на переривання або уповільнення прогресування захворювання, а також на зменшення непрацездатності. В контексті соціальної роботи
з наркозалежними, на сьогодні в Україні, як і в усьому світі, здійснюється первинна, вторинна і третинна профілактика, відповідно
до сучасної класифікації ВООЗ.
Первинна профілактика спрямована на попередження розвитку
захворювань, і в наркології включає заходи боротьби зі шкідливим
для здоров’я вживанням алкоголю, наркотичних та інших психоактивних токсичних речовин. Е. А. Бабаян вказував на те, що класифікація ВООЗ применшує значення первинної профілактики, а тільки
вона, на його думку, є справжньою. Відповідно до запропонованої
ним класифікації первинна профілактика підрозділяється на радикальну і ранню.
Радикальна профілактика містить у собі зміну соціальноJкультурних умов життя населення (пропаганда здорового способу життя, спорт, санітарне просвітництво тощо) і заходи, що забороняють
і контролюють споживання і поширення алкоголю, наркотичних
й інших психоактивних токсичних речовин.
Рання профілактика містить у собі як виявлення осіб, які зловживають без залежності, так і попередження розвитку залежності.
Методи раннього або своєчасного виявлення фактів адиктивної
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поведінки можуть істотно вплинути на подальший її розвиток завдяки своєчасному втручанню. Методологічно вони виконують задачі інформування батьків, а також співробітників освітніх й інших
установ про різноманітні ознаки вживання адиктивних речовин. Крім
того, сюди відноситься й інформація про те, що необхідно робити,
якщо людина почала вживати адиктивні речовини.
Слід зазначити, що ВООЗ під первинною профілактикою розуміє
зміну соціальних умов, що призводять до розвитку хвороби, і лікаріJнаркологи цілком обґрунтовано доходять висновку, що медицина сьогодні впливати на соціальні умови не в змозі, а лікарі первинною профілактикою займатися не можуть. Первинну профілактику
ще називають «соціальною профілактикою», тому що вона впливає
на комплекс соціальних умов, які сприяють збереженню і розвитку
здоров’я, запобігаючи несприятливому впливу чинників соціального
та природного середовища. Таким чином, до первинної профілактики
можна відносити як заходи, які запобігають виникненню наркотизму,
так і заходи, які підвищують власний опір індивіда до цього явища.
Учені виділяють дві основних моделі навчальних програм первинної профілактики — програми досягнення соціальноJпсихологічної компетентності (основна мета — виробити навички ефективного спілкування) і програми навчання життєвим навичкам (основна
ціль — виробити навички відповідального прийняття рішень).
Вторинна профілактика спрямована на затримку розвитку хвороби. У наркології вона містить у собі як ранню діагностику залежності і своєчасне лікування, так і сукупність заходів для запобігання рецидивів після лікування разом із спеціальним протирецидивним
лікуванням. Також здійснюються заходи, спрямовані на виявлення
групи ризику.
Третинна профілактика спрямована на запобігання інвалідності
головним чином шляхом реабілітаційних заходів. Вона застосується до тих, вже вживає зі шкідливими для здоров’я наслідками алкоголь, наркотичні й інші психоактивні токсичні речовини. У наркології охоплює дуже тяжкі випадки, після кількаразових рецидивів
і безуспішного лікування.
Можемо зробити висновок, що у соціальній роботі у сфері запобігання наркозалежності населення, застосовуючи профілактичні
заходи та надаючи соціальні послуги, слід керуватись диференційованим підходом, відповідно до категорії клієнтів та наявності або
відсутності сформованих у них адикцій.
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ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ В ІНТЕРНАТНОМУ ЗАКЛАДІ
Бурякова Л.А.
група СР51, курс V, спеціальність «Соціальна робота»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел.: 0680822977
Науковий керівник: Бугаєнко Т.І.,
Заслужений працівник соціальної сфери України,
доцент кафедри суспільнополітичних наук

Соціальна робота з дітьми, які залишилися без батьківського піклування, спрямована на створення турботливого середовища, яке
допомагає дитині розвиватися, сприяння соціалізації дитини, що
перебуває в інтернатному закладі, запобігання бездоглядності дітей
або їхньої інституціалізації. Метою соціального працівника стосовно
дітей, які перебувають в інтернатних закладах, є забезпечення адекватного середовища виховання, під яким можна розуміти як оптимізацію педагогічного процесу у інтернатному закладі, так і влаштування життя дитини загалом.
Найбільш ефективним шляхом створення сприятливого соціальноJвиховуючого середовища є реінтеграція дитини в біологічну чи
прийомну сім’ю, що є пріоритетним завданням соціального працівника. Тільки сім’я здатна забезпечити задоволення основних потреб
дитини, надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати
стабільну атмосферу. Якщо не існує можливості для дитини жити
з рідними батьками, найкраща альтернатива — усиновлення / удочеріння, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.
Для влаштування дитини в прийомну сім’ю соціальний працівник виконує такі функції, як виявлення інформації про дитину, яка
потребує державної опіки; оцінка стану розвитку дитини, яка потребує влаштування, для з’ясування можливості влаштування до прийомної сім’ї; підготовка дитини до входження у прийомну сім’ю.
Остання функція є надзвичайно важливою: за допомогою різних
психологічних методів роботи дитина звикає до того, що у неї з’явиться сім’я. Це дозволяє попередити небажані випадки під час перебування у прийомній сім’ї (втечі з сім’ї, невротизації стосунків тощо).
Визначальною є роль соціальних працівників в організації знайомства прийомних батьків з дитиною. Соціальні працівники з питань
супроводу прийомної дитини й прийомної сім’ї працюють у команді, узгоджуючи свої дії, а саме: допомагають дитині скласти альбом
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про себе і своє життя; допомагають батькам разом з біологічними
дітьми скласти альбом про їхню сім’ю, звички, сімейні традиції тощо; проводять зустрічі прийомних батьків з дитиною; виявляють
емоційні прояви й реакції дитини та прийомних батьків у процесі
знайомства; складають та узгоджують з батьками план переходу дитини у прийомну сім’ю [1].
Очевидним є також такий важливий напрямок соціальної роботи з вихованцями інтернатних закладів, як забезпечення можливостей для їхнього майбутнього. Тут мається на увазі як забезпечення
соціальної і матеріальної основи життя дітей після виходу з інтернатного закладу — отримання житла, роботи, пільг тощо, так і психологічної готовності до життя за межами закладу. Різка заміна тотальної ізольованості і контролю системою безконтрольності і свободи
дій призводить до втрати орієнтирів і цінностей.
Незалежно від якого завдання соціального працівника у роботі
з вихованцями інтернатних закладів відштовхуватися, повертаємося
до проблеми виховання дитини. У даному випадку виховання виступає як дуже широке поняття, адже метою цього процесу в інтернатному закладі є створення можливостей для нормалізації життя дитини відповідно до її потреб шляхом корекції та адекватного розвитку
психологічних якостей, світосприйняття, самоідентифікації тощо.
Література
1. Бондаренко Ю. Життєва компетентність вихованців закладів інтернатного типу [Електронний ресурс] / Ю. Бондаренко. — Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2009_2/files/ped_02_09_Bond
arenko.pdf.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ
ІНСТИТУТУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ПОКАРАННЯ
У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА В УКРАЇНІ
Вдовиченко Р.П., к.пед.н., доцент,
Іванко В.Г., 5 курс, група СР51,
спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел. 0503947295

У 1980–90Jх роках у світі розпочалася тенденція на користь
альтернативних форм тюремному утриманню. Окрім гуманних ідей,
розглядаються і доволі прагматичні інтереси — затрачені кошти на
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утримання засуджених та подальше їх повернення у суспільство.
Така тенденція не є новою, вона широко розвивалася з XVIII ст. під
впливом просвітницьких ідей. Наприкінці століття в’язничне утримання критикувалося за неспроможність виконати свою основну
мету — виправлення правопорушника — і за неможливість соціальної
реабілітації. Тому у результаті тривалої критики наприкінці XX ст.
штрафи, термінування ув’язнення і пробація, суспільний осуд та
різноманітні форми суспільноJкорисних робіт стали частиною
кримінального законодавства ряду країн. На доповнення до альтернативних форм покарання у правовій практиці світу виникла альтернатива системі кримінального правосуддю — відновне правосуддя,
для прикладу, медіація, що наразі набуває свого поширення і в Україні. Для прикладу, у США діє Програма примирення жертв і правопорушників. У Чеській Республіці з 2001 р. вступив у силу Закон
«Про пробацію та медіацію», за яким медіація можлива на будьJякій
стадії кримінального процесу: від висунення обвинувачення до винесення вироку, й після нього, якщо покарання не передбачає ув’язнення [2]. Все ж медіація практично є більш досудовою практикою
як в Чехії, так і Словенії, Польщі, Франції, Бельгії. У європейських
країнах законодавством чітко не визначаються категорії справ для
розгляду шляхом медіації, проте регламентується ступінь тяжкості
заподіяної шкоди. Все ж, тяжкість злочину у контексті розгляду
медіацією різними законодавцями бачиться поJрізному: від покарання у формі позбавлення волі на термін до 5 років в Естонії до
позбавлення волі терміном до 20 р. у Франції [1; 2].
Наразі утворені 1829 судів у США розглядають справи, у яких
незафіксовано випадків насильства, діють поряд з пробаційними
службами. Вони розглядають наркоманію як хворобу, що знижує
здатність контролювати поведінку [2]. Відповідно, робота із засудженими ведеться у руслі відновлення даної здатності. Споживачі
наркотиків, які погоджуються на співпрацю з судом, отримують допомогу психологів та соціальних працівників.
Україна робить лише перші кроки до започаткування практики, що відповідає міжнародним стандартам. У 2008 році прийнято
Концепцію реформування кримінальної юстиції України, яка передбачає створення служби пробаціїї, покликаної гуманізувати систему покарання. Пробацію український законотворець розуміє як
систему наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до осіб, обвинувачуваних або визнаних судом
винними у вчиненні злочинів невеликої чи середньої тяжкості [2].
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Зокрема, згідно розробленого законопроекту «Про пробацію» особа, яка перебуває на випробувальному терміні, зобов’язується не
залишати місце проживання у визначені судом години, утримуватися від контактів з особами, які визначені судом; пройти курс лікування від наркоманії та алкоголізму, працевлаштуватися, відвідувати заняття психолога та ін. Активне застосування альтернативних
видів покарань є одним з показників демократичного розвитку держави. Тому від України сьогодні вимагається приведення чинного
законодавства у сфері виконання покарань у відповідність до міжнародних стандартів.
Література
1. Соціальна робота: навчальний посібник//Соціальна робота. Книга ІІ. —
К.: ДЦССМ, 2012. — 440 с.
2. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. — К.: УДЦССМ, 2001. — 344 с. // Соціальна робота. Книга І. Л.І. Дябел.

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ
Винник З.І.
студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»,
Житомирський економікогуманітарний інститут.
Науковий керівник: Бурова Г.В., к.соц.н.

У будьJякій соціальній державі соціальний захист — це один
з найважливіших напрямків розвитку держави. Рівень її цивілізованості та суспільства визначається ставленням до найменш захищених
та найбільш вразливих його членів, які потребують соціального захисту, у першу чергу до людей з обмеженими фізичними властивостями здоров’я у чергу до дітей інвалідів. В умовах реформування
економічної системи України у зв’язку з переходом до ринкових
відносин інваліди опинилися в найбільш тяжкому становищі.
Нагляд за динамікою інвалідності та пошук шляхів впливу на
неї, удосконалення чинного законодавства щодо соціального захисту
інвалідів — одне з найважливіших завдань сучасної правової держави. Питання соціального захисту людей з обмеженими фізичними
можливостями не втрачає своє актуальності, незважаючи на те, що
цьому питанню постійно приділяється увага як на законодавчому
рівні шляхом закріплення прав, пільг та компенсацій інвалідам, так
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і на суспільному рівні шляхом передбачення державних гарантій їх
економічної та моральної підтримки
Соціальний захист має на меті поліпшення морального та матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення,
подолання бідності та зниження міри розшарування суспільства.
Одним із важливих напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення є становлення державних стандартів і державних соціальних гарантій, які встановлюються законами та іншими
нормативноJправовими актами.
Соціальний захист здійснює свою превентивну функцію шляхом
захисту особи та її сім’ї від утрати доходу у разі безробіття, старіння,
хвороби або смерті та поліпшення її добробуту через соціальне страхування. Соціальний захист містить як пасивні, так і активні заходи
підтримки доходів.
У цивілізованому світі здоров’я суспільства, обличчя держави,
моральний клімат насамперед визначаються ставленням до інвалідів.
Суттю соціального забезпечення є діяльність держави щодо надання особі гарантованого законом мінімуму засобів до існування
для забезпечення достатнього рівня життя.
Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні
грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації
та сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні
опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій
і зв’язку до особливостей інвалідів.
Забезпечення в Україні соціальних, економічних, правових
і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації
інвалідів є одним з актуальних питань сучасної соціальної політики
уряду та парламенту країни.
Реальний розмір соціальних виплат, пенсій інвалідам значно
менший, ніж встановлений прожитковий мінімум. Серед завдань,
що поставлені перед урядом на сучасному етапі: розроблення концептуальних засад системи реабілітації інвалідів в Україні.
Система правового соціального забезпечення — це система правових норм, які регулюють відносини стосовно забезпечення громадян у старості, у разі непрацездатності, відносини материнства та
дитинства, державної допомоги окремій особі чи сім’ї, а також процедурні та процесуальні відносини.
Питання життєдіяльності інвалідів є пріоритетними.
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За Конституцією, Україна є соціальною та правовою державою.
Отже, питання, що стосуються соціальної захищеності інвалідів,
є пріоритетними для всіх гілок влади, зокрема й для Мінпраці.
Таким чином, проблеми соціальної держави із людьми, що мають
функціональні обмеження є досить актуальними як на рівні суспільства та держави, так і на місцевому та індивідуальному рівнях. Саме ця
актуальність повинна спонукати соціальні інституції та тих, хто в них
працює, приділяти велику увагу пошуку, розробці і впровадженню
моделей соціальної підтримки, які б найбільше відповідали потребам
людей з функціональними обмеженнями й були оптимально пристосовані до місцевих умов, традицій та ресурсних можливостей.

ТВОРЧІСТЬ ЯК АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ
Грацлі Ю.Ю.
ІІ курс, група С2, спеціальність «Соціальна робота»,
Рівненський інститут
Науковий керівник: Грицюта О.Ф.

«Творчість допомагає відкрити ті куточки душі, де дрімають джерела добрих почуттів»
(В. Сухомлинський)
Розвиток творчого потенціалу особистості є одним із найактуальніших завдань сучасного суспільства, яке перебуває на етапі глобальних перетворень в системі освіти України, інтеграції у світовий
освітній простір. Відповідно до європейських вимог та вітчизняних
державних документів (Державна національна програма «Освіта»
(Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти України, Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепція
національного виховання) потребують оптимізації завдання та педагогічні механізми творчого розвитку молоді, здатної до професійного самовдосконалення та самореалізації. Адже, однією з ознак
цивілізованої країни є рівень розвитку духовності громадян, зокрема молоді. Такі чинники, як культура, мистецтво за статистикою
розглядаються не більше, аніж 20Jтю відсотками молодих людей.
А саме ці чинники є надзвичайно важливими для духовного світу.
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Духовність та творчість тісно пов’язані між собою. Вплив мистецтва на формування духовної культури молоді зумовлений самою
природою мистецтва, сутність якого виводиться із цілісного і обов’язкового художнього відображення світу і залежить від тих новоутворень, які зв’язані з особливостями художнього сприймання оточуючого середовища. Усі види мистецтва втілюють художньоJестетичне
бачення світу, розвинену уяву і фантазію, образне мислення, без яких
неможлива будьJяка творчість.
Кожна особистість має яскраво виражений індивідуальний творчий потенціал, ефективним засобом розвитку якого є мистецтво. Різні
його види сприяють включенню особистості у процес співтворчості
з митцем (сприйняття твору, його естетична оцінка, естетичне судження). Безпосередня художньоJтворча діяльність (участь у драматизації, творчих художніх колективах) успішно сприяє розвитку образності мислення, прагненню до творчості як універсальної якості
особистості.
Творча людина вкладає свої знання та уяву в створення картин,
музичних творів, книг, соціальних реформ тощо. Людина, яка, так
би мовити, має «свободу духу», не ставить на перше місце фінансовий зиск, людину творчу цікавить більше самореалізація і розвиток
«продукту» творчості. Дійсна творчість, свобода, діяльність, воля —
все це ті поняття, які відображають соціальну сутність людини та
задають таку систему координат, лише в рамках якої нам видається
можливим духовний розвиток кожного окремого члена суспільства
зокрема.
Тільки за умов, коли людина за допомогою праці зможе активно та вільно освоювати всі досягнення культури людства, вона зможе стати справді творчою особистістю. І, відповідно, реалізувати
себе в спільноJрозділеній історичній творчості всього людства,
створюючи нову культуру і нову людину.
Література
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПРОФЕСІЯ
ТА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Заволока В.О.
IVкурс, група 461, спеціальність «Соціальна робота»,
Чорноморський державний університет
імені Петра Могили, к.тел. (093) 9703127
Науковий керівник: Полторак Л.Ю.

Перша згадка про соціальну роботу як такої відноситься до
1750 р. до н. е. поняття «соціальна робота» увійшло в соціальноJгуманітарну літературу наприкінці ХІХ ст. у відповідь на соціальну потребу
суспільства у змістовому відображенні практичної діяльності людей,
які допомагали бідним. Перші програми професійної підготовки соціальних працівників з’явилися в кінці XIX століття в Амстердамі,
відкриття першого в світі Інституту підготовки соціальних працівників, потім у Берліні, Лондоні, що означало перехід соціальної роботи на професійний рівень, а у результаті було започатковано розвиток
соціальної роботи як навчальної дисципліни [1, с. 77]. Таким чином,
соціальна робота стає об’єктом наукового осмислення, чим і започатковується поява її теорії і становлення як напрямку наукових
досліджень.
Спроби визначити більшJменш точну дату виникнення соціальної роботи не увінчались успіхом, оскільки науковці схиляються до
різних точок відліку початку цієї історії. Це пов’язане з тим, що до
соціальної роботи часто відносять і програми суспільної допомоги,
що діяли в різні часи, і традиції доброчинності та волонтерства. За
понад 100 років існування, соціальна робота як фахова діяльність за
кордоном, зазнала докорінних змін — від простого піклувальника до
фахівця, який здатен побачити й активізувати внутрішній потенціал людини, допомогти їй подолати психологічні проблеми, повернути здатність діяти самостійно за наявних соціальних умов [2].
Соціальна робота належить до відносно нового різновиду практичної діяльності допомогаючого типу. Професіоналізація соціальної роботи відбувається в кілька етапів: перетворення діяльності
в основне заняття для значної групи людей; заснування спеціальних
навчальних закладів; формування професійної асоціації; політична
кампанія щодо надання професійній асоціації офіційних повноважень; розробка і затвердження етичного кодексу професії. Соціальна
робота як фахова діяльність пов’язана із системою цінностей, теорій
і практики, її місія полягає у наданні можливості людям якомога
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повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та
попереджувати виникнення дисфункцій. Питання про зміст професії
«Соціальна робота» зазвичай узгоджено у межах конкретної країни.
Соціальна робота — це професійна діяльність соціальних інституцій, державних і недержавних організацій, груп і окремих індивідів із надання допомоги у здійсненні успішної соціалізації особам
чи групам людей у випадках, коли за відсутності належних умов
у суспільстві або особистих вад їх соціалізація утруднюється, призупиняється або відбувається у зворотному напрямі [3, с. 8].
Соціальну роботу прийнято розглядати в трьох її значеннях: як
практичну діяльність, як галузь наукових знань та як навчальну дисципліну. Соціальна робота як наука — відносно молода, і тому триває
уточнення і корекція її понятійноJкатегоріального апарату, точаться
наукові дискусії навколо термінології, розуміння змісту і структури
соціальної роботи, доцільність використання конкретних методів
[4, с. 90]. Як навчальна дисципліна соціальна робота визначається
структурою курсів, змістом і рівнем професійних знань, а також сукупністю професійних і моральних вимог до випускників спеціальності «Соціальна робота».
Отже, соціальна робота є відносно новим і специфічним видом
професійної діяльності та наукової дисципліни. Тому сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, які почали формуватися ще на початку ХХ століття,
і потребує належної професійної підготовки
Література
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК
ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Зацерковна Наталія
4 курс, спеціальність соціальна робота

Сьогодні одним з нагальних питань є проблема соціальної дискримінації жінок, що від латинського слова — discriminatio — розходження. Дискримінація означає обмеження або позбавлення прав
по ознаці статі (або гендерній ознаці) у всіх сферах життя суспільства:
трудовій, соціальноJекономічній, політичній, духовній, сімейноJпобутовій. Соціальна дискримінація веде до зниження соціального
статусу жінки, є однією з форм насильства над її особистістю, отже
і погрозою для її безпеки.
Ще за давніх часів вчені і політики прикривали нерівноправне
положення жінки в суспільстві, її гноблення й експлуатацію суперечками чи є жінка людиною, чи має вона душу. Погляд на жінку, як
на неповноцінну істоту знайшов своє відображення у філософських працях древнього світу.
Почуття примітивноJгрубої чоловічої переваги над жінкою Сократ виразив наступними словами: «Три речі можна вважати щастям:
що ти не дика тварина, що ти грек, а не варвар, і що ти чоловік, а не
жінка».
З часів Сократа пройшло майже два з половиною тисячоріччя.
Але й у наші дні багато державних і суспільних діячів, вчені й у їх
числі соціологи виступають проти самого поняття «соціальна дискримінація жінки». Його підмінюють закликами до боротьби за рівноправність з чоловіками. Але це не те саме. Необхідною прелюдією
до рівноправності статі є подолання усіх форм обмеження прав
і інтересів жінок, особливо в сфері праці. Сам термін «соціальна
дискримінація жінок» загальновизнаний.
На даний час дискримінація жінок, які складають 53% населення України, має місце в економічній, політичній, культурній сферах
та особливо у повсякденному житті.
Існуючі статті Конституції, законодавчі акти, чисельні нормативни документи, нажаль, носять виключно декларативний характер і не підкріплені механізмами реалізації, фінансовими та організаційними ресурсами держави і органів місцевого самоврядування.
Сьогодні кожна п’ята жінка є жертвою домашнього насильства
і не забезпечена належною правовою допомогою з боку держави.
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Рівень заробітної плати жінки складає дві третини від зарплати чоловіків, що обіймають аналогічні посади. А це — пряме порушення
конституційних прав.
Сьогодні держава принижує роль жінкиJматері, головна місія
якої народити і виховати здорових дітей. Кожен другий шлюб в Україні розпадається. І, як наслідок, ми маємо близько 1 млн. безпритульних, недоглянутих дітей.
За рівнем представленості жінок у парламенті Україна серед
інших країн світу посідає 152 місце. Її випереджають не тільки найрозвинутіші світові країни, а й сусідні Білорусь, Угорщина, Польща,
Словаччина, Румунія, Росія, Туркменістан, а також Мозамбік, В’єтнам, Уганда, Намібія, Антигуа і Барбуда, Нікарагуа, Гамбія, Гана,
Джібуті тощо. А очолює список Швеція, у якій нині вводять квоти для
захисту чоловіківJпарламентаріїв. Цікаво, що за нею йде Руанда. Як
виявляється, більшість чоловіків у цій державі зайнята багаторічною
громадянською війною, тому влада зосереджена у жіночих руках.
Підтримка жінок в соціальній роботі може забезпечуватися соціальноJпсихологічною реабілітацією, підтримкою у важкій життєвій
ситуації, заходами з перепідготовки або перенавчання в професійному плані, консультаціями вузькопрофільних спеціалістів або правової допомоги для захисту їх прав.
Завдання соціального роботи можуть здійснюватися діяльністю з підтримання груп самодопомоги і взаємодопомоги, асоціацій
захисту соціальних та інших прав різних страт жіночого населення,
сприянням самозайнятості та самозабезпеченості жінок, інше.
Легко помітити, що всі ці завдання, як правило, виконуються
соціальними працівниками спільно з співробітниками різних сфер
соціального комплексу — правоохоронними органами, службами
зайнятості, медичними та освітніми установами, тощо.
Виділяють такі форми соціальної роботи з жінками:
1. Екстрена соціальна.
2. Адресна соціальна.
3. Соціальний притулок, соціальний готель.
4. Захист від домашньої жорстокості.
5. Надання жінкам сприяння у плануванні сім’ї.
6. СоціальноQтрудова реабілітація в умовах безробіття або загрози безробіття.
7. Сприяння у самодопомозі та самозайнятості жінок.
Перераховані технології, методики і форми соціальної роботи
покликані забезпечити добробут і гідне життя жінок, вирішувати їх
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основні проблеми і перешкоджати появі нових. Оскільки соціальні
проблеми жінок асоційовані з проблемами їх сімей і дітей, тісно переплетені з соціальними проблемами інших соціальноJдемографічних категорій населення, всього суспільства в цілому — вони не можуть бути вирішені у відриві від них.

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙІНВАЛІДІВ
Звірянська Алла Олександрівна
5 курс, група СР51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел. 0503947295
Науковий керівник: Мирян А.М., доцент

Активізація соціальноJкультурних і соціальноJпедагогічних
функцій конкретної особистості у задоволенні основних соціальних
потреб має на меті подолання почуття самотності, емоційної відчуженості і значною мірою досягається стимулюванням соціальної
активності особистості.
Самоактуалізація і соціалізація неможливі без розвитку креативності особистості, виявлення і розвитку творчого потенціалу. Тому
в практиці соціальної роботи використовуються такі методи роботи, як артJтерапія, конкурси і фестивалі художньої творчості дітей
і молоді, взаємодія особистості з природою. Один із шляхів соціальної реабілітації інвалідів — їх профорієнтація і працевлаштування.
Тому навчальноJвиховні заклади для дітейJінвалідів мають бути відкритими і доступними для соціальних працівників. З цією метою
в інтернатах проводяться дні соціальної служби, під час яких соціальні
педагоги і психологи надають дівчаткам і хлопчикам інформаційноJконсультативні послуги з проблем профорієнтації й працевлаштування. Діти знайомляться зі своїми правами, що встановлені
Конвенцією ООН про права дитини, і пільгами, які надаються
державою для їх соціального захисту. Профорієнтація передбачає
попереднє дослідження функціональних можливостей молодої людини із освітнього, професійного і соціального рівня. Завдання
профорієнтації — встановити найпридатніші для інвалідів види роботи, надати їм можливість обрати роботу відповідно до їх навичок,
здібностей і вмінь. Обов’язково слід враховувати особисті бажання
кожного й виходити з найретельнішого оцінювання професійних
здібностей. Так, соціальна реабілітація дітей з обмеженнями у пересуванні здійснюється шляхом організації плідної праці, творчих занять.
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Творчі заняття справляють психологоJпедагогічний вплив на особистість, сприяють згуртуванню інвалідів, об’єднанню їх у неформальні групи. Такі форми роботи створюють умови для відновлення
почуття гідності, самоповаги, соціальної придатності й самоствердження особистості.
Найбільш поширеною формою роботи, що прямо чи опосередковано сприяє адаптації дітейJінвалідів, є групи взаємодопомоги
батьків. Вибір методів соціальноJпедагогічної допомоги залежить
від ряду взаємопов’язаних і взаємообумовлених соціальноJпсихологічних, фізіологічних та соціокультурних факторів: категорії функціонального обмеження і обмеження життєдіяльності дитини; віку
дитини; її зовнішнього вигляду (наявності дефекту зовнішності);
психофізичних можливостей дитини; реакції батьків на інвалідність
дитини, динаміки інвалідності; реакції найближчого оточення (родичів, друзів, колег по роботі, сусідів) на інвалідність дитини; віку
батьків, їхньої емоційної зрілості; віросповідання батьків; соціокультурного і соціоекономічного статусу сім’ї; наявності в сім’ї інших
дітей (інвалідів чи не інвалідів); місця проживання та інфраструктури (місто, сільська місцевість, багатоповерховий будинок тощо);
наявності соціальної служби для надання соціальних послуг.
Більшість дітейJінвалідів в Україні навчаються і виховуються
у школахJінтернатах, тобто перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах. Ці діти штучно відірвані від сім’ї, що породжує
проблеми у міжособистісних стосунках між батьками і дітьми, тому
батькам необхідна допомога у спілкуванні з дитиною. Ефективними формами роботи є: клуби сімейного виховання; кризові центри;
соціальноJпсихологічні служби SOS; групи взаємодопомоги;
спеціалізовані лінії Телефону довіри.
Література
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ
У СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ
Зельман І.В.
студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота»
Житомирський економікогуманітарний інститут
Науковий керівник: Бурова Г.В., к.соц.н.

Рівність і гідність у правах з якою кожна людина приходить у цей
світ, насправді існує суто теоретично, так як є особлива категорія громадян з обмеженими правами і серед них люди з особливими потребами, можливості яких для прояву власних здібностей значно звужені.
На жаль, інвалідність сьогодні є соціальним явищем, уникнути
якого не може жодне суспільство, і кожна держава відповідно до рівня
свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та
економічну політику щодо осіб з обмеженими фізичними або розумовими вадами. Масштаб інвалідності залежить від ряду факторів,
таких як стан здоров’я націй, розвиток системи охорони здоров’я,
соціальноJекономічний розвиток, стан екологічної культури, історичні та політичні причини, зокрема, участь у війнах та у військових
конфліктах тощо. Деякі з перелічених факторів мають місце і в Україні, що зумовлює зростання чисельності інвалідів у суспільстві.
Оцінки ступеня поширення інвалідності у світі досить суперечливі. За їх результатами в середньому близько 10% населення Європи страждає від тих чи інших тривалих і серйозних захворювань,
внаслідок яких настає інвалідність. Ці цифри красномовно свідчать
про масштабність та актуальність проблеми і, крім її загального характеру, свідчать про широке поширення цього явища в будьJякій
країні, особливо в країнах з великою чисельністю населення.
Як не прикро, але в нашому суспільстві є така категорія населення, яка певним чином позначається як особлива, відокремлена
від інших людей, із своєрідним самовідчуттям та діяльністю. Так як
кожен із нас, народжується рівним в своїх правах, проте ця особлива
категорія громадян має обмежені права, оскільки їх можливості для
прояву власних здібностей значно звужені, а умови самореалізації
згідно з особливими потребами незадовільні.
Як наслідок, це призводить до зниження їх соціальної активності, закритості, зменшення життєвих шансів.
Це люди, які мають значні порушення здоров’я та інвалідність,
в силу чого вони змушені жити у власному світі, намагатися задовольняти свої особливі потреби і адаптуватися до світу здорових людей.
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Найголовнішими проблемами, які потребують негайного вирішення, залишається проблема соціальної ізольованості, неадаптованості людей з особливими потребами, а особливо дітей з особливими потребами і надзвичайно складні умови існування сімей,
які виховують дітейJінвалідів. Ці проблеми є своєрідним індикатором зрілості та цивілізованості будьJякої держави.
На жаль, на сьогодні практика показує, що інваліди, маючи навіть потенційно кращі можливості, не мають змоги активно брати
участь у навчанні, суспільному житті, бо інші не мають бажання з ними спілкуватися, працевлаштовувати їх — і це проблема перш за все
суспільства, яке ще не піднялося на щабель такого рівня спілкування.
Тому організаційні заходи щодо адаптації не будуть мати стовідсоткового успіху, якщо не працювати із суспільством в цілому, а брати
до уваги лише людей з інвалідністю. Дані категорії викликають певне визнання у суспільстві, але, поряд з тим, відзначається неготовність багатьох до тісного спілкування, надання практичної допомоги
в адаптації. Найчастіше стосунки подібного роду зводяться або до банального співчуття, яке далеко не завжди потрібне людям з інвалідністю, або до повного відчуження. Відносини людей з фізичними
обмеженнями й без них вимагають відповідального корегування
з обох боків.
Щоб скоротити відстань між інвалідом та оточенням, необхідна значна різноманітність видів цього оточення та його відповідна
адаптація.
Звичайно суспільство орієнтоване на здорових людей, але закрити очі на проблеми інвалідів не можна. Відкрите суспільство, до якого
прагне людство передбачає практичне втілення в життя всіх гарантованих прав та можливостей. Не потрібно забувати, що лише людина, яка змогла себе реалізувати як на особистісному, так і на професійному рівні, не потребує особливої уваги як від суспільства, так
і від держави. Тому на державному рівні необхідно проводити політику по формуванню гуманістичного ставлення, зміни негативних
змістових і емоційних установок громадської думки до проблем інвалідів у суспільстві.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Каркач А.В.
cтарший викладач кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економіки і права, к.тел. (050) 8557042

Оволодіння соціальними працівниками сучасними підходами
щодо збору, опрацювання та ефективного використання інформації,
методів і засобів їх підтримки та поновлення стає найважливішим
завданням.
Формуванню професійної компетентності соціального працівника присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, А. Белінської, В. Бочарової, В. Сидорова, А. Ляшенка, І. Миговича, Г. Попович, Є. Холостової, Т.Семигіної та інших.
Впровадження сучасних інформаційних технологій в сфері соціального обслуговування дає змогу ефективніше використовувати
наявні ресурси на благо суспільства, а громадськість зможе брати
участь у поліпшенні соціального обслуговування населення та контролювати, як приймаються і виконуються рішення органами виконавчої влади у частині надання соціальних послуг [1, 55–57].
Серед пріоритетів Міністерства соціальної політики України
визначено розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи надання соціальних послуг шляхом впровадження сучасних
інформаційних технологій в систему соціального обслуговування,
в тому числі системи інтегрованого електронного документообігу,
удосконалення вебJресурсів та використання ІРJтехнологій [2].
Інформатизація безперервної освіти соціальних працівників —
складний процес, пов’язаний із особливостями виконання функціональних обов’язків та створенням випереджального науковоJметодичного супроводження забезпечення діяльності, сучасної
матеріальноJтехнічної бази, особливо на районному рівні, та умов
проходження сертифікації на предмет володіння комп’ютерними
технологіями відповідно до європейських стандартів. При цьому
вивчення змісту та можливостей ІКТ є визначальною умовою успішного вирішення завдань соціального обслуговування населення
і потребує пріоритетного забезпечення ресурсами для створення
якісних мереж.
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Виходячи з вищенаведеного необхідні базові знання та системне підвищення кваліфікації соціальних працівників на основі безперервної фахової, і в тому числі інформаційної освіти [3, 623–626].
Сучасні ІКТ у соціальній роботі дають змогу використовувати
найбільш ефективні технології підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; забезпечити можливість швидкого та
якісного оновлення методів та змісту навчання; організовувати та
проводити презентаційні та навчальноJтренінгові заходи з використанням телекомунікаційних та мультимедійних засобів; забезпечити дистанційне навчання та ін.
Можна констатувати, що процес запровадження інформаційноJкомунікаційних інновацій у сферу соціальної роботи потребує
використання нових моделей, механізмів та методичного супроводження при підвищенні кваліфікації соціальних працівників на основі наукових підходів з урахуванням світового і власного досвіду.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП ВЗАЄМОДОПОМОГИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ
Карнаушенко О.В.
V курс, група СР51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут,
к.тел. (050) 2781941 ntoyuriy@ukr.net
Науковий керівник: Базика Е.Л., к.психол.н., доцент

Разом зі збільшенням кількості ВІЛJінфікованих осіб, Україна
зіштовхнулася з не менш важливою і серйозною проблемою, —
проблемою адаптації ВІЛJінфікованих до свого статусу та до нових
умов життя у суспільстві.
Зі встановленням особі ВІЛJпозитивного статусу в усіх сферах
її життєдіяльності відбуваються серйозні зміни. У більшості випадків
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особа не здатна самостійно пристосуватися до нових умов і звертається за допомогою до інших. Все частіше такою допомогою для ВІЛJінфікованих стають групи взаємодопомоги, які у науковій літературі
розглядають як «групи людей, що виникли добровільно, спонтанно,
чи організовані за допомогою спеціалістів, і які об’єднані подібністю
проблем та кризових життєвих ситуацій з метою спільного вирішення цих проблем і надання взаємної допомоги і підтримки» [1, с. 132].
Оскільки в науковій літературі недостатньо вивченим залишається питання характерних особливостей груп взаємодопомоги для
ВІЛJінфікованих, розглянемо загальну класифікацію груп взаємодопомоги, яку подає В. Шахрай. Відповідно до зазначеного, групи
взаємодопомоги можуть поділятися на:
— групи, що виникли спонтанно, і групи, що ініційовані спеціалістами;
— групи, що мають програму функціонування і чітко визначену мету, і групи із спонтанною динамікою;
— групи закритого типу, коли склад учасників постійний, і групи відкритого типу, коли допускається зміна складу і прийом нових
членів;
— групи, що працюють протягом певного часу, зустрічаються
регулярно, і групи, що збираються лише з певних приводів;
— тематичні групи, що об’єднують тих, хто пережив подібний
травматичний досвід, і змішані;
— групи, що диференціюються залежно від складу учасників
(за віком, за статтю тощо), змішані групи [1, с. 133].
Стосовно груп взаємодопомоги для ЛЖВ, слід зазначити, що
вони, як правило, є ініційованими спеціалістами, мають програму
функціонування і чітко визначену мету. Як правило, ці групи є змішаними за статтю, віком, відкриті для нових учасників, а тому їх склад
постійно змінюється і оновлюється. Це дає змогу учасникам відчути себе як у ролі нового учасника, якому надається допомога, коли він
тільки приходить у групу, так і в ролі того, хто надає допомогу, коли
в групу приходить новий учасник. Оскільки групи взаємодопомоги
для ЛЖВ охоплюють чітко визначене коло осіб, вони, як правило,
є тематичними і об’єднують тих, хто пережив подібний досвід. Це,
в першу чергу, ВІЛJпозитивні люди та у деяких випадках їхні родичі.
Узагальнююче все вищевикладене та спираючись на подану характеристику, можна дати наступне визначення групам взаємодопомоги для ЛЖВ. Отже, групи взаємодопомоги для людей, що живуть
з ВІЛ, — це групи ВІЛJінфікованих осіб, що виникли добровільно,
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організовані за допомогою спеціалістів, з метою обміну досвідом та
надання моральної підтримки учасниками один одному для пошуку шляхів вирішення чи полегшення власних проблем. Відповідно,
члени груп взаємодопомоги для ЛЖВ — це ВІЛJінфіковані особи,
які приймають участь у зустрічах груп взаємодопомоги.
Література
1. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навчальний посібник /
В. М. Шахрай. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 464 с.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ «БІЖЕНЕЦЬ»
ТА «ВИМУШЕНИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ»
Касьяненко В.В.
У курс, група СР51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел.0503947295
Науковий керівник: Мирян А.М., доцент

Термін «біженці» з’явився в міжнародноJправовому вжитку
після Першої світової війни. Ще більших масштабів цей процес набув під час Другої світової війни, що змусило держави впритул зайнятися вирішенням проблем таких осіб.
Біженець — це особа, яка внаслiдок обгрунтованих побоювань
може стати жертвою переслiдувань за ознаками раси, нацiональної
належностi, ставлення до релiгiї, громадянства, належностi до певної соцiальної групи або полiтичних переконань вимушений залишити територiю держави, громадянином якої вiн є (або територiю
країни свого постiйного проживання), i не може або не бажає користуватися захистом цiєї держави внаслiдок зазначених побоювань та
щодо якого в порядку та за умов, визначених цим Законом, прийнято рiшення про надання йому статусу біженця [2, с. 112].
Аналіз міжнародноJправового статусу біженців вимагає проведення чіткого розмежування між поняттями «біженець» та «(правовий) статус біженця». З точки зору міжнародного права правовий
статус біженця визначатиметься у правовому просторі, що характеризується, з одного боку, принципом суверенітету держав і пов’язаними з ним принципами територіального верховенства та самозбереження, а з іншого — конкуруючими гуманітарними принципами,
що випливають із загального міжнародного права (включаючи мету та принципи діяльності ООН) та окремих договорів [3, с. 437].
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До цієї категорії осіб не належать так звані економічні біженці,
які залишають свою країну у пошуках кращої економічної долі.
Статус біженця надається на період дії обставин, які перешкоджають біженцю повернутися до своєї країни. Посвідчення біженця
видається строком на один рік. Під час перереєстрації біженця органом міграційної служби за місцем його проживання дія посвідчення продовжується.
За біженцями закріплені права на освіту, охорону здоров’я, судовий захист, здійснення культурних і релігійних заходів, на оплату
праці, пенсії та ін. Особа позбавляється статусу біженця, якщо вона займається діяльністю, що становить загрозу національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю населення [1].
Вимушені переселенці — порівняно нове явище в міграції населення. Поштовхом до їх появи стали події в Югославії, країнах
колишнього Радянського Союзу, коли певні категорії населення покидали обжиті місця через загрозу етнічних чисток, виселення,
позбавлення майнових чи інших законних прав. Сучасне міжнародне право не регулює питань вимушених переселенців. Сьогодні питання вимушених переселенців регулюються в основному національними законами, в яких держави роблять спроби прирівняти
статус указаних осіб до статусу біженців. Так, закон України визначає: внутрішньоJпереміщена особа, або вимушений переселенець
(далі — вимушений переселенець) — це особа, яка покинула або залишила місце постійного проживання у результаті, або щоб уникнути, негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних
проявів насильства, порушень прав людини, внаслідок стихійного
лиха, голоду, епідемії чи надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру [3, с. 412].
Література
1. Закон України «Про біженців» № 3671JVI (3671J17) від 08.07.2011;
2. Ковалишин І.Г. Поняття «біженець»: критерії визначення в законодавстві України // Право України. — 2009. — №11. — С.112;
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї
ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Кінчук О.
студент спеціальності «Соціальна роброта»
Житомирський економікогуманітарний інститут.
Науковий керівник: Столярчук Т.О., к.пед.н., доцент

Щороку в Україні від насильства гине 10–15 тисяч жінок.
Ініціаторами жорстокої поведінки у сім’ях є переважно чоловіки.
Насильство, здійснюване чоловіком, потенційно небезпечне для
жінки, адже він може завдати їй тяжких тілесних ушкоджень. Такі
акти насильства мають тенденцію повторюватися, і що найжахливіше — нерідко вони скоюються стосовно вагітних жінок.
У науковому колі виокремлюють насильство в сім’ї на гендерній основі. Це насильство однієї людини стосовно іншої на підставі
її статевої ознаки. За статистикою 95% потерпілих від домашнього
насильства становлять жінки, а у 75% випадків домашнього насильства страждають діти. Жорстоке поводження з дітьми — це особливий
вид насильства в сім’ї, який, на превеликий жаль, стає все більш
поширеним у світі і, зокрема, в Україні. Світовий, та, власне, й національний досвід дає підстави говорити про таке: домашнє насильство
має місце в сім’ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань, сексуальної орієнтації чи етнічного походження. Жертвами насильства у сім’ї можуть бути як чоловіки, так і жінки. Але
більшість жорстоких та таких, що повторюються, нападів все ж таки здійснюється чоловіками щодо жінок — їх партнерів; порівняно
з чоловіками, жінки протягом свого життя частіше є жертвами насильства; частіше стають об’єктами віктимізації, що повторюється
(поступово опановують психологію жертви, котра крім образ і нападів нічого від оточуючих не очікує); частіше одержують тілесні
ушкодження і потребують медичної допомоги; їм частіше погрожують, і вони частіше відчувають страх та занепокоєння у зв’язку з цим;
у практичному контексті наслідки насильства в сім’ї через конфлікти
відносно житла, фінансового стану та виховання дітей для жінок набагато серйозніші, ніж для чоловіків. Організація Об’єднаних Націй
прийняла низку актів — декларацій, конвенцій та інших документів,
які при прийнятті їх окремими державами допомагають визначати
та долати різні види дискримінації та насильства щодо особистості:
— фізичне, сексуальне та психологічне насильство, яке має
місце у сім’ї, включаючи побиття, сексуальне примушування по
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відношенню до дівчат у сім’ї, зґвалтування жінки чоловіком, пошкодження жіночих статевих органів та інші традиційні дії, які завдають шкоди жінці, а також позашлюбне насильство та насильство,
що пов’язане з експлуатацією;
— фізичне, сексуальне та психологічне насильство, яке має місце
у суспільстві взагалі, включаючи зґвалтування, сексуальне примушування, сексуальне домагання та залякування на роботі, в освітніх закладах та в інших місцях, торгівлю жінками та примушування
до проституції;
Насильство в сім’ї може мати форми фізичного, сексуального,
психологічного характеру та примусу.
Здійснення заходів щодо запобігання насильству в сім’ї у межах надання їм повноважень накладається на відповідні підрозділи
органів внутрішніх справ; органи опіки і піклування; спеціально
уповноважений орган виконавчої влади з питань запобіганню насильства в сім’ї.
Нині у свідомості людей міцно вкорінилася низка міфів про
причини та акти прояву насильства щодо жінок, у тому числі й насильства сімейного.
Тому майже по всіх регіонах України створені спеціальні центри підтримки таких жінок.
Література
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АРТТЕРАПІЇ В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
Левченко Є. М.
ІІІ курс, група 362, спеціальність «Соціальна робота»,
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,
к.тел. (099)2719781
Науковий керівник: Полторак Л.Ю., ст. викладач

АртJтерапія почала розвиватися як діяльність у ХХ ст., але її розвиток почався дуже давно. Уже на зорі людської цивілізації мислителі,
віщуни, жерці, лікарі, філософи, педагоги використовували різні
види мистецтва з метою лікування душі та тіла людини. Вони за484
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мислювалися над таємним впливом музики рухів, живопису, театру
намагаючись визначити їх роль у покращені фізичного здоров’я та
формуванні духовного світу особистості.
Щодо музичного мистецтва, то воно в класичній Греції сприймалося як триєдність «музичних мистецтв» — поезії, танцю і власне
музики. Найвідоміші старогрецькі філософи Піфагор, Аристотель,
Платон, указували на профілактичну і лікувальну силу впливу музики. Вони вважали, що музика встановлює порядок у Всесвіті,
і зокрема, порушену гармонію в людському тілі. Було відмічено, що
музика, перш за все її основні компоненти — мелодія і ритм, змінюють настрій людини, перебудовують її емоційний стан. Наприклад, «піфагорійці вбачали в музиці сутність буття — «музику сфер»
розлиту по всьому Всесвіту. Музика сфер представляла собою
спосіб упорядкування світу» [2, c. 58].
Відомий сучасний мистецтвознавець В. І. Петрушин стверджує,
що «одним із найважливіших понять в етиці Піфагора була «евритмія» — здатність людини знаходити вірний ритм у всіх проявах
життєдіяльності — співі, грі, танцях, мові, жестах, думках, вчинках,
в народженні та смерті. Через знаходження цього вірного ритму
людина, яка розглядалась, начебто певний мікрокосмос, могла гармонійно увійти спочатку в ритм полісної гармонії, а потім і підключитись до космічного ритму світового цілого. Від Піфагора пішла
традиція порівнювати суспільне життя як з музичним інструментом, так і з мистецтвом загалом» [4, с. 10].
Якщо «Платон брав за основу диференціації публіки вікові ознаки, то Аристотель, його послідовник та учень, — соціальноJкультурні,
розрізняючи «людей вільно народжених і культурних» та «публіку
грубу, яка складається з ремісників, найманців тощо». Аристотель
запропонував ідею диференціації мистецтва залежно від аудиторії,
сформулював проблему його доступності і демократизації та зворотного впливу публіки на творчість і мистецтво» [2, с. 67].
Аристотель ідеї про вплив мистецтва на людину розвивав також
у вчені про катарсис — концепції очищення душі і тіла людини під
впливом мистецтва. Він вказував, що таке очищення, тобто катарсис, подібно оновленню моральних критеріїв, а саме: відділився
в своїх стражданнях від життя індивід піднімається від своєї часткової ідентичності до всезагальної, остання ідентифікується з життям
і прагненнями суспільства [3, c. 75].
Давньогрецький «лікар Асклепій музикою втихомирював
тих, що сваряться, а за допомогою звуків труби покращував слух
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слабочуючим. Гомер в «Одіссеї» розповідає про лікування ран воїна
звуками музики і співу, а також про те, як Ахілл знімав емоційну
напругу своїм співом і грою на лірі. На думку стародавніх греків
і римлян, музика, що виконується на цитрі, сприяла процесу травлення» [1, с. 7].
Отже, саме в Давній Греції знайшла свої початки артJтерапія. Вже
в той час почали використовувати поезію, музику, танці, задля покращення внутрішнього стану. Було відмічено, що музика, перш за все
її основні компоненти — мелодія і ритм, змінюють настрій людини,
перебудовують її емоційний стан. Піфагор вважав, що потрібно
в усьому знаходити ритм, який згодом приводить до гармонії. А Аристотель говорив, що потрібно підбирати аудиторію за смаками та
потребами. Інші лікарі вважали, що музика лікує від хвороб. Тому вже
на час давньогрецьких мислителів були відомі методи артJтерапії,
які ми використовуємо в сучасному світі.
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5 курс, група СР51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
к.тел. (050)3947295
Науковий керівник: Мирян А.М., доцент

Перехід до нових принципів розвитку, перегляд системи цінностей, притаманних сучасному суспільству, вносять корективи в життя всіх поколінь, зокрема й старшого. Зміна соціального статусу
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старої людини, що спричинена насамперед: припиненням або обмеженням трудової діяльності; трансформацією ціннісних орієнтирів;
самого способу життя та спілкування; виникнення різноманітних
труднощів як у соціальноJпобутовій, так і в психологічній адаптації
до нових умов життя.
Н. Трофімова, С. Дуванова, Т. Пушкіна патронажем називають
особливий вид допомоги людині у вирішенні складних проблем виживання, лікування, спеціального навчання й виховання. На думку
багатьох дослідників (О. Безпалько, В. Бочарової, Н. Заверико,
А. Капської, М. Кратінова, В. Нікітіна, С. Толстоухової, С. Фурдея,
С. Харченка, О. Холостової та ін.), зміст соціальної технології зводиться до: розмежування процесу на внутрішні етапи, фази; визначення поетапності дій; визначення алгоритму виконання всіх технологічних операцій; корекції дій залежно від змін у цьому процесі.
Стисло окреслимо зміст різних видів патронажу, які супроводжують соціальний патронаж при вирішенні проблем людей похилого
віку:
— соціальноJекономічний патронаж
— соціальноJпсихологічний патронаж
— медикоJсоціальний патронаж
— соціальноJправовий патронаж
— соціальноJпедагогічний патронаж [2].
Специфіка патронажу як форми роботи із людьми похилого віку
полягає в тому, що він повинен здійснюватися систематизовано,
комплексно й у визначений термін групою кваліфікованих фахівців
різного профілю. Для допомоги конкретному клієнтові залучаються
різні відомства й установи (соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, культури, житловоJкомунального господарства тощо).
Основними формами роботи соціального працівника щодо реалізації плану соціального патронажу людей похилого віку є: відвідування на дому сім’ї; підтримка телефонних контактів (робота щотижневої телефонної години); підтримка побутових умов; бесіда;
консультування; сприяння в підготовці запитів, листів, клопотань,
звернень; представництво інтересів перед органами державної та
місцевої влади тощо [1].
Таким чином, патронаж як соціальна категорія, має своє визначення, мету, принципи й функції, види та напрями, специфічні форми й методи роботи. У межах патронажу можуть надаватися різні
види соціальної, педагогічної, психологічної, юридичної, медичної, посередницької допомоги. Саме патронаж дає змогу відновити
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адаптаційноJреабілітаційний потенціал людей похилого віку подолання проблем у природних умовах.
Література
1. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.Jметод. комплекс / авт.J упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та ін.; за заг. ред. : І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. —
К. : Фенікс, 2007. — 528 с.
2. Панов А.М. Діяльність служб соціального патронажу сімей і дітей в Україні і за кордоном / / Соціальне обслуговування. — 2015. — № 1. — С. 59–75.

БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВНЗ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ
Моржук О.
студентка спеціальності «Соціальна робота»,
Житомирський економікогуманітарний інститут.
Науковий керівник: Столярчук Т.О., к.пед.н., доцент

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається загострення проблем зайнятості. Економічна криза, яку нині переживає
Україна негативно впливає на ринок праці. В Україні спостерігається
катастрофічне збільшення кількості безробітних. Щорічно на ринок
праці виходить велика кількість випускників шкіл, професійноJтехнічних та вищих навчальних закладів.
Безробітня молодь — це особлива соціальна група, яка в певний
час не має такої цінності, як робота, пов’язаного з нею престижу,
матеріального добробуту та загального визнання. Це відчутно впливає на загальну мотивацію поведінки молодих людей, мотиви вибору й опанування професії або перенавчання.
Значну частину безробітної молоді становить контингент молодих людей — випускників професійноJтехнічних і вищих навчальних
закладів, які здобули професію (спеціальність) і вперше виходять
на ринок праці.
Щорічно в Державну службу зайнятості звертаються близько
5–7% (92 тис) випускників навчальних закладів [9].
Основною проблемою працевлаштування молодого випускника є пошук роботи за фахом.
В Україні зростання безробіття в 2014 році спровоковане жорсткою економічною політикою. Як результат — закриття підприємств,
падіння цілих галузей. Фінансова криза, яка стала соціальноJеко488
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номічною кризою, призвела до різкого зростання безробіття серед
молоді у світі і збільшила недовіру молодих людей до інститутів, урядів
та корпорацій. Більш як 1,2 млрд осіб у світі — це молодь у віці від
15 до 24 років. За даними Всесвітнього економічного форуму,
357 млн з них ніде не навчалися і не працювали. Ця цифра продовжує зростати [7].
Проблеми соціального захисту безробітної молоді не цілком
відрегульовані на законодавчому рівні, що відчутно впливає на її
матеріальне становище та соціальну поведінку. Аналіз трудової орієнтації випускників навчальних закладів показав, що майже дві
третини випускників за 2–3 місяці до закінчення навчання не знають свого майбутнього місця роботи.
Результати моніторингу шляхів подолання безробіття молоді,
очима ж самої молоді, дали змогу окреслити такі проблеми і що для
розв’язання проблеми безробіття потрібно розробити дієві заходи
на державному рівні, які активізували б співпрацю потенційних роботодавців із навчальними закладами, тому, що це сприятиме підготовці фахівців для різних видів трудової діяльності відповідно до
потреб ринку і стримуватиме продукування чергового поповнення
армії, що видно із відповідей респондентів.
Отже, нинішній стан справ у системі української освіти викликає велике занепокоєння, оскільки якість підготовки фахівців не дає
змоги виконати замовлення сучасного суспільства. Внесення змін
потребують майже всі «освітні» закони. Також необхідно підвищити рівень соціального захисту учасників навчальноJвиховного процесу та поглибити інтеграцію вищої школи з наукою й виробництвом. На думку респондентів для розв’язання проблеми безробіття
молоді потрібно розробити дієві заходи, які активізували б співпрацю потенційних роботодавців із навчальними закладами і згодні
з тим, що потрібно розробити концепцію взаємодії ринку праці та
ринку освітніх послуг у тому числі, розробленні освітніх стандартів,
узгоджених з сучасними кваліфікаційними потребами.
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ІНКЛЮЗІЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Мятко А.В.
ІІ курс, група С2, спеціальність «Соціальна робота»,
Рівненський інститут, к.тел. (067) 7480669
Науковий керівник: Процюк В.К.,
заслужений працівник освіти України, доцент.

Конституція України (ст.1) проголошує, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». На цій
основі базується формування соціальної політики, яка спрямована
на утвердження рівності усіх громадян у політичній, економічній та
соціальній сферах. Така ідея може бути зреалізована за умови, що
всі верстви населення можуть брати участь у суспільноJполітичному
житті на рівних правах, мають доступ до будьJяких сфер громадської діяльності і можливості для своєї повної самореалізації.
Актуальність проблем інклюзії в освіті обґрунтовується насамперед зростанням числа дітей, які потребують корекції фізичного,
психічного та інтелектуального розвитку. Зокрема, у Рівненській
області нині функціонує більше десятка шкіл — інтернатів для дітей
з різноманітними порушеннями психофізичного розвитку.
Особлива увага у нашому регіоні на всіх рівнях управління
приділяється створенню умов для отримання повноцінної освіти
дітьми з обмеженими можливостями за місцем проживання, створенню у загальноосвітніх школах інклюзивних класів на основі впровадження науково обґрунтованих психологоJпедагогічних досліджень.
Чимало наукових праць даній проблемі присвятили українські
науковці А.А.Колупаєва, В.М.Бондар, О.Я.Савченко, П.М.Таланчук.
Багаторічне перебування дитини під час навчання поза сімєю, за
межами населеного пункту, в якому вона народилась, відсутність
можливості щоденного спілкування з ровесниками, що не мають обмежень у життєдіяльності, епізодичне спілкування з батьками, братиками й сестричками позбавляє дитину відчуття повноти життя, наносить душевну травму, виробляє стереотип особистої неповноцінності.
Натомість перебування дитини в загальноосвітній школі за місцем проживання, в оточенні родини, однолітків, сусідів сприяє виробленню в ній здатності ставати схожою на всіх інших у поведінці,
спілкуванні, у вирішенні усіх проблем, що виникають у ровесників.
Щоденні турботи батьків, усіх членів родини формує у дитини чи
підлітка прагнення співучасті, допомоги та відчуття причетності до
всі справ, якими живе оточення. Перебування в таких умовах дає
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можливість ширше ознайомлюватися з реаліями життя, переймати
позитивні якості однокласників, спілкуватися з більш здібними й обдарованими, полегшує входження в майбутньому в доросле життя.
Разом з тим, інклюзивне навчання позитивно впливає на формування позитивних людських якостей і тих дітей, які навчаються
в тому ж класі, але не мають психофізичних обмежень. При педагогічно обґрунтованому підході до постановки навчальноJвиховного
процесу, створенні сприятливого мікроклімату в класному і загальношкільному колективі у звичайних дітей формується сприйняття
осіб з інвалідністю як повноцінних, але таких які мають свої відмінності від інших. Поруч з цим, у них виробляється звичка і потреба
прийти на допомогу іншій людині при певній необхідності, виховується толерантне відношення до інших, засвоюються такі моральні цінності, яких так часто не вистачає молодим людям, зокрема, милосердя, співчуття, доброта, альтруїзм.
Безперечно, як і будьJяка справа, впровадження інклюзивної
освіти потребує чималих зусиль. Надто складним у нинішніх умовах
є проблема фінансовоJекономічного плану, забезпечення навчальноJвиховного процесу матеріальними ресурсами, засобами комунікації, навчальними посібниками. Потребують додаткових напрацювань інклюзивні навчальні плани і програми. Потрібне збільшення
бюджетних затрат на оплату праці педагогів і допоміжного персоналу. Однак, спільними зусиллями ця проблема може бути вирішена успішно задля блага громадян нашого суспільства.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК МОДЕЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Нікітіна Т.,
cтудентка спеціальність «Соціальна робота»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Іванова І.Б.,
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи

Теорія і практика соціальної роботи у вищих навчальних закладах освіти набуває нового значення на основі міждисциплінарного
підходу, яка базується на соціальноJпедагогічних основах соціального виховання і соціалізації особистості, актуальних психологоJпедагогічних підходах інтеграції та інклюзії людей з особливими освітніми
потребами у сфері освіти.
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Спостереження показують, що соціальна робота в інтегрованому,
інклюзивному освітньому середовищі вищого навчального закладу
потребує реформування з метою покращення процесів взаємної адаптації студентів з особливими потребами і студентівJнеінвалідів, створення емпатійного середовища, сприяння розвитку особистості та мотивації студентів до навчання, активної участі колективу університету
у процесах інтеграції, сприймання, свідомого та серйозного ставлення
до проблем, які трапляються в освітньому середовищі та оперативного їх вирішення; створення професійної референтної групи у вигляді
соціальної служби, яка разом із студентським самоврядуванням вирішує завдання позитивної соціалізації, адаптації, розвитку особистості.
Метою нашого дослідження є наукове обґрунтування та дослідження ставлення колективу вищого навчального закладу до створення соціальної служби в інтегрованому освітньому середовищі,
потреби у соціальних послугах студентів, науковоJпедагогічного персоналу, допоміжного персоналу, батьківської громади в системі вищої
освіти; розробка моделі соціальної служби в інтегрованій, інклюзивній освітній системі вищого навчального закладу.
У нашому дослідженні взяли участь студенти 1–4 курсів спеціальності «Соціальна робота»; студенти 2Jго та 4Jго курсу спеціальності
«Фізична реабілітація»; батьківська громада; науковоJпедагогічний
та допоміжний персонал.
Вибірка нашого дослідження склала 100 респондентів, серед
яких взяли участь в анкетуванні: студенти — 50%, батьківська громада — 26%, науковоJпедагогічний персонал — 14%, та допоміжний персонал — 10% Університету «Україна». Нами було розроблено анкету, в якій визначалось ставлення колективу університету до
створення і розробки моделі соціальної служби в інтегрованому
освітньому середовищі ВНЗ.
Під час дослідження нами було розроблено модель корпоративної соціальної служби інтегрованого освітнього середовища вищого навчального закладу.
Аналіз результатів дослідження виявив особливості ставлення
колективу вищого навчального закладу до створення соціальної
служби в умовах інтегрованого, інклюзивного освітнього середовища:
доброзичливе, дружнє ставлення до ідеї створення соціальної служби
у вищому навчальному закладі; протиріччя між соціальним самопочуттям у вищому навчальному закладі і потребами у соціальноJпсихологічному консультуванні; розуміння і усвідомлене ставлення до
соціальної роботи із студентами з особливими освітніми потребами;
492

до соціальної роботи

Секція 11

необхідність створення моделі корпоративної соціальної служби в інтегрованому, інклюзивному освітньому середовищі, яка має попереджати явища соціальної ексклюзії; важливість здійснення соціальної
інклюзії, яка унеможливлює негативну інтеграцію в ексклюзивному
середовищі; відповідальний вибір перед напрямками діяльності корпоративної соціальної служби, врахувуючи не лише власні потреби,
але й потреби оточуючих; ставлення до особливостей та діяльності
служби з точки зору фахівців; привернення уваги до студентів з особливими освітніми потребами; не зовсім доброзичливе ставлення студентської молоді до залучення батьків в освітній процес; свідоме ставлення всього колективу вищого навчального закладу до проблем
студентів, які перебувають у складних життєвих обставинах; бажання
добровільно надавати допомогу іншим та емпатійне ставлення; свідома потреба у комунікації та соціальних послугах.

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ ХХІ СТ.
Овсяннікова С.П.
студентка спеціальності «Соціальна робота»,
Житомирський економікогуманітарний інститут.
Науковий керівник: Столярчук Т.О., к.пед.н., доцент

Проблемі інтелектуального розвитку молоді присвячена велика
кількість наукових праць фахівців різних галузей. Цей інтерес викликаний перш за все тим, що молода людина знаходиться в умовах
постійних змін, які є наслідком стрімкого розвитку інформаційних
технологій та їх поширенням в усіх сферах суспільного життя. Тому
сьогодні сучасне суспільство дуже зацікавлено в тому, щоб більшість
людей були здатні самостійно та активно діяти, приймати рішення,
мали змогу ефективно адаптуватися до усіх змін, що відбуваються.
Поняття інтелекту суттєво змінюється з плином часу. Енциклопедія дає таке визначення інтелекту — розум, здатність мислити і
раціонально пізнавати. Слово інтелект походить від латинського
слова intellectus — пізнання, і це можна розуміти, як те, що інтелект
це, інструмент, з допомогою якого людина пізнає навколишній
світ, декілька складних операцій. Усвідомлює сам факт свого існування і виводить закони за якими протікають процеси у природі.
Розумовий розвиток включає в себе знання та уміння «застосовувати їх до справи», іншими словами — вміння користуватися одержаними знаннями, застосувати їх на практиці. Останнє ж вимагає
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розвинутого вміння спостерігати, бачити факти, порівнювати та
аналізувати їх, доходити висновків та узагальнень, тобто розвинутого мислення. Недарма Т.Едісон наголошував, що найважливіше
завдання цивілізації — навчити людину мислити.
У зарубіжній психології з предмету аналізованої проблеми намітилося головним чином три напрями. Ряд психологів Женевської
школи (Ж.Піаже, Інельдер, Бове та інші) обмежують роль навчання.
Вони, виділяючи певні стадії в розвитку мислення дитини (сенсорноJмоторна, конкретних операцій, формальних або формалізованих операцій), вважають, що ці стадії властиві відповідним віковим
ступеням і відносно незалежні від умов навчання. Правда, в останніх
своїх працях Ж.Піаже вже визнає певну роль навчання в психічному розвитку особистості, але вирішальне значення у цій справі він
надає прогресивному урівноваженню розумових дій, операцій.
У психологічному словнику за редакцією В. Войтка розумовий
розвиток визначається як «процес розвитку, вдосконалення інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей людини». Структура
інтелекту в цьому ж словнику визначена таким чином: «Центральне місце в ній посідає здатність до виконання різноманітних операцій логічного мислення. Ця здатність значною мірою зумовлена
рівнем розвитку інших розумових здібностей, зокрема обсягом оперативної пам’яті та стійкістю уваги».
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства необхідно посилити емоційне виховання, формування в молоді душевності, гуманізму, милосердя та інших благородних почуттів, яких зараз у неї
так не вистачає. Сьогодні, як ніколи, актуальний заклик В.Сухомлинського про необхідність кожній людині обов’язково «пройти
емоційну школу — школу виховання добрих почуттів». Особливу
увагу слід приділити почуттю милосердя у зв’язку з почуттям образи, яке час від часу відвідує нас, завдаючи нам і передусім нашій
совісті чимало прикрощів.
Дивлячись на те, що наша країна досить молода — ця проблема повинна стояти в ряду поряд з найбільш необхідних та гострих,
так як для нормального розвитку країни і суспільства загалом потрібні кваліфіковані працівники та спеціалісти своєї справи.
З метою виявити ставлення громадськості до проблеми інтелектуального розвитку молоді, а також проаналізувати самооцінку самої молоді щодо даної проблеми нами було проведено соціологічне
дослідження. Об’єктом якого виступала молодь, а предметом —
проблема інтелектуального розвитку молоді.
494

до соціальної роботи

Секція 11

Проведене нами дослідження дає змогу стверджувати, що існує
багато чинників які впливають на рівень інтелектуального розвитку молоді та, відповідно, на ступінь вияву її інтелектуальної активності. Сьогодні, на жаль, уже виникли проблеми, пов’язані навіть із
дошкільною освітою, особливо в сільській місцевості. А без цієї первинної системи надання знань досить складно в перспективі сформувати потрібну суспільству творчу особистість.
Проаналізувавши головні тенденції, можна стверджувати в Україні немає поки що єдиного розуміння необхідності активного
інтелектуального розвитку дітей та молоді.
Отже, головним завданням державної політики має бути спрямування зусиль виховних та навчальних закладів усіх рівнів на розробку
стратегії створення, накопичення і розвитку інтелектуальних активів.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ
З НЕПОВНИХ СІМЕЙ
Орленко О.В.
група СР51, курс V, спеціальність «Соціальна робота»
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини, к.тел.: 0952475442
Науковий керівник: Мірошкіна Н.В.,
к.філос.н., доцент кафедри

Найкращі передумови для гармонійного розвитку особистості
дитини створює вплив обох батьків. Відсутність одного з батьків —
це потенційна небезпека прояву різного роду психічних відхилень.
Дитина, яка зростає у неповній сім’ї, має викривлені уявлення про
шлюбноJсімейні відносини та соціальні ролі. У сучасній Україні кількість неповних сімей зростає, тому актуальним є питання кваліфікованої допомоги фахівців соціальної сфери при вирішені психологоJпедагогічних та інших проблем неповних сімей.
Найбільш типова проблема неповної сім’ї — матеріальна. Така
сім’я покликана бути об’єктом першочергової матеріальної допомоги
з боку державних органів і громадськості, передусім різноманітних
фондів соціальної підтримки населення [3, с. 64]. Специфічна проблема — виховна. Цілком очевидний тісний зв’язок між структурою сім’ї,
атмосферою у ній, статусом і ролями батьків і дітей. Конфліктні ситуації, взаємні образи, розлучення батьків, негативна громадська
думка значною мірою стимулюють асоціальну поведінку підлітків
(агресивність, «протест», самоутвердження) [3, с. 66].
495

Секція 11

Інноваційні та традиційні підходи

У неповній сім’ї порушується традиція поділу сімейних ролей:
матеріальне забезпечення сім’ї, господиня (господар), догляд за маленькими дітьми, виховання дітей більш старшого віку, сексуальний
партнер, організатор розваг, забезпечення психологічного комфорту, організатор родинних зв’язків, організатор сімейної субкультури
[1, c. 9]. Непростою залишається проблема поєднання професійної
і батьківської ролей. Близько 20% одиноких матерів не отримують
від близького оточення допомоги по догляду і вихованню дітей. Вони
готові перекваліфікуватись, змінити графік і місце роботи, зайнятися сумісництвом та інше, щоб лише мати змогу поєднувати роль основного годувальника сім’ї з материнськими обов’язками [2, c. 64].
Функція соціального працівника не має обмежуватися простим контролем щодо вчасного надання компенсацій дітям та
підліткам з неповних сімей. Важлива інформаційноJконсультативна робота з батьками та підлітками з неповних сімей, діагностика та
корекція вад однобічного батьківського виховання [3, c. 168–169].
До основних напрямків роботи соціального працівника з неповною
сім’єю відносять реабілітаційну роботу з матерями і дітьми після
розлучення, допомогу у вирішені матеріальних проблем, урегулювання питань, що торкаються інтересів дитини. Допомога розпочинається із з’ясування сімейних взаємовідносин, визначення кола
спілкування сім’ї з родичами, друзями, захист інтересів дитини.
Певні складності будуть виникати у роботі з одинокими матерями.
Такі жінки можуть бути постійно у стані хронічного стресу, що негативно позначається на їх здоров’ї, самопочутті. МатеріJодиночки
хворобливо ставляться до того, коли цікавляться їхнім сімейним
життям, хоч і потребують порад і допомоги. Тому потрібний особливий такт, чуйність, доброзичливість, довіра. Важливо допомогти
таким матерям знайти роботу з більш високою оплатою у режимі
неповної зайнятості, розв’язати юридичні проблеми, залучити
дітей до занять у гуртках, секціях безплатно. Слід допомогти вибудувати правильний алгоритм спілкування з дитиною. Діти в таких
сім’ях більше страждають від недогляду, відсутності повноцінного
спілкування з матір’ю.
Література
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ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЙНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
У МЕЖАХ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
(на прикладі Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Дарницького району міста Києва)
Осипенко А.О.,
4 курс, спеціальність соціальна робота

Етика відносин соціальних працівників і клієнтів окреслює професійні межі соціальної роботи, які своїми контурами відповідають
уявленням про те, що є допустимим у їх взаємодії.
Професійні межі соціальної роботи — це межі компетенції соціального працівника і професійної дистанції між фахівцем і клієнтом.
Ці межі зумовлені фаховими вміннями і компетенцією, ціннісними
настановами і моральноJетичними нормами, вмінням застосовувати та поєднувати різноманітні форми і методи соціальної роботи,
обов’язками соціального працівника і використовуваною моделлю
прийняття рішень.
Використовуючи метод спостереження і розглядаючи поставлене питання на прикладі центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Дарницького району міста Києва, можна зробити висновки, що, це соціальна служба, яка всіма ресурсами підтримує сім’ї.
Вона спрямовує дії соціальних працівників на збереження сім’ї і,
головне, — це соціальна служба, якій довіряють діти, до якої звертається молодь.
Психологічна позиція кожного соціального працівника
ЦСССДМ Дарницького району міста Києва багато в чому визначається емпатією — розумінням емоційного стану того, кому надається
допомога. Соціальні працівники цього центру орієнтуються на класифікації цінностей соціальної роботи, які ґрунтуються на сприйнятті
людини як найвищої цінності, на повазі до її різноманітних прав.
Формування емпатійного соціального середовища у межах соціальної роботи передбачає осягнення суті емоційного стану користувача соціальних послуг через власний емоційний світ. Емпатія
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не є результатом інтелектуальних зусиль, але виступає як результат
емоційного розвитку особистості соціального працівника. Емпатія
тісно пов’язана з такими характеристиками людини як доброта, професійне мистецтво, життєвий досвід, теплота, щирість, мудрість тощо.
Цілком зрозуміло, що ця риса детермінує відносини між соціальним працівником і користувачем соціальних послуг. Працівники
ЦСССДМ цілковито володіють емпатією. Використовуючи метод
спостереження, можна впевнитись, як користувачі соціальних послуг вдячні соціальним працівникам за допомогу у складних
життєвих обставинах в ході інспектування або спілкування.
Звичайно, норми професійної етики встановлюють певні межі
діяльності соціального працівника, вони нормують службові
обов’язки. Запорукою дотримання цих норм є наявність наступних
моральних якостей: гуманістичні настанови, альтруїзм, особиста відповідальність, достатній рівень інтелекту, емоційна врівноваженість,
ввічливість, тактовність, простота, порядність, доброта і відчуття
справедливості, почуття власної гідності, і, нарешті, високий рівень особистої культури.
Нажаль, нерідко соціальні працівники надмірно переймаються
проблемами своїх клієнтів, переповнені тривожними емоціями і переживаннями за них. У прагненні допомогти людині, яка потрапила у складне становище, вони забувають про необхідність витримувати професійну дистанцію, що спричинює емоційне виснаження,
професійні стреси, які є симптомами професійного вигорання. Тому важливо сформувати емпатійне соціальне середовище у межах
соціальної роботи таким чином, щоб емпатія не переростала професійні дистанції. А це означає, що організація роботи соціальної
служби повинна передбачати засоби запобігання і послаблення
професійного стресу в соціальних працівників.
Корисними у цій справі можуть бути семінари, тренінги, заняття
з професійної орієнтації, розвитку навичок, управління часом, налагодження стосунків у команді. Важливими чинниками профілактики стресу в соціальних працівників є зміна видів діяльності, заняття спортом, супервізії, інтервізії, обмеження роботи наодинці,
уникнення перевантаження, обмеження робочого часу, тимчасове
припинення діяльності, нормалізація переживання і вираження робочого стресу, забезпечення приємної робочої обстановки, активне
заохочення відпочинку персоналу. Усі ці заходи слід активно і обов’язково використовувати в менеджменті соціальної служби.
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ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ
У СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
Попенко В.Л.
ІV курс, група СР41, спеціальність «Соціальна робота»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (067)4519463
Науковий керівник: Осійський Ю.О., ст. викладач

Неможливість з’ясування закономірностей соціально дезадаптованої поведінки осіб, що вчинили злочин, гальмує розвиток превентивних заходів.
Важливим поштовхом до вирішення зазначеної проблеми має
бути реалізація закону про службу пробації. Пробація — це система
наглядових та соціальноJвиховних заходів, які застосовуються за
рішенням суду та відповідно до закону до осіб, яких притягнуто до
кримінальної відповідальності, та забезпечення суду інформацією, що
характеризує особу, яка притягається до кримінальної відповідальності. підготовка досудових доповідей щодо осіб, які притягаються
до кримінальної відповідальності; здійснення нагляду; виконання
певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; реалізація пробаційних програм щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; проведення соціальноJвиховної роботи.
Розглянемо місце соціальної роботи відповідно до різновидів
діяльності служби пробації. Видами пробації є: досудова пробація;
наглядова пробація; пенітенціарна пробація. Досудова пробація передбачає забезпечення суду чітко представленою інформацією, що
характеризує особу, яка притягається до кримінальної відповідальності, з метою прийняття судом рішення про міру відповідальності
особи. Для підготовки досудової доповіді персонал органів пробації
має право отримувати інформацію про особу, яка притягається до
кримінальної відповідальності, від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та від громадян. Зрозуміло,
що здійснення цих завдань найбільш доцільно доручити особам, що
мають освіту соціального працівника. Досудова доповідь стосовно
особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, повинна
містити: соціальноJпсихологічну характеристику; оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення; висновок щодо
можливості виправлення без обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк. Ефективно виконати зазначені вимоги може лише фахівець з соціальної роботи, який знає психологію, педагогіку,
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має базові знання з психопатології і психіатрії. З огляду на це видається дивним, що порядок складання досудової доповіді затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та
пробації, а не спеціалістами з психології, педагогіки та соціальної
роботи.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації
у межах своїх повноважень організовує: забезпечення суду досудовими доповідями щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності; здійснення нагляду за особами, які притягнуті до кримінальної відповідальності; виконання покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
громадських робіт, виправних робіт; реалізацію пробаційних програм; соціальноJвиховну роботу; підготовку до звільнення засуджених,
які відбувають покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі
на певний строк. На мою думку, ці важливі, складні й різнопланові
завдання центральний орган виконавчої влади має лише контролювати й створювати належні умови для їх вирішення, а реалізація
цих завдань є компетенцією фахівців з соціальної роботи.
Література
1. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених: Монографія / За заг.
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДІТЕЙСИРІТ В ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ
Прошек Н.Л.
ІІ курс, група С2, спеціальність «Соціальна робота»,
Рівненський інститут, к. тел. (097) 5014246
Науковий керівник: Чуванова Л.В., викладач

Питання соціального захисту дітейJсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, хвилює багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В цьому напрямку працюють відомі науковці
Г.М.Бевз, А.Й.Капська, С. Мещерякова, І.В.Пєша, І.М.Трубавіна,
Н.М.Комарова та інші.
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Вивченням особливостей соціальної роботи з прийомними
сім’ями займалися такі вчені: В.А. Кузьмінський, О.А. Нескучаєва,
Л.І. Тасурова.
Світовий практичний досвід створення прийомних сімей —
фостерингу (від англ. fostercaring — виховання чужої дитини) переконав громадськість у тому, що прийомна сім’я є ефективною формою виховання дітей, які потребують державної турботи.
В Україні вже декілька років проводиться цілеспрямована робота по створенню нової форми державної опіки — інституту
прийомної сім’ї, що надало можливість дітямJсиротам та дітям,
позбавлених піклування біологічних батьків, зростати та виховуватися в сімейному оточенні.
Прийомна сім’я — сім’я, яка добровільно взяла із закладів для
дітейJсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та спільне проживання (стаття 1 Закону України «Про охорону дитинства», п. 2. Положення про
прийомну сім’ю).
У світі розрізняють різні види прийомних сімей: довготермінова, середньотермінова, короткотермінова. В Україні поки що створено тільки довготермінові сім’ї.
За ознакою вік дитини опікунської сім’ї спеціалізуються на вихованні дітей: раннього віку (до 3Jх років); дошкільного віку (від 3
до 7 років); молодшого шкільного віку (від 7 до 12 років); старшого
шкільного віку (від 11 до 18 років).
За ознакою складність випадку (стан здоров’я дитини чи юридична ситуація) прийомні сім’ї спеціалізуються на вихованні дітей:
з особливими потребами; важко хворих; ВІЛJінфікованих; які мають хімічні залежності; випускників інтернатних закладів; дітей разом з їхніми неповнолітніми матерями.
На сьогодні в Україні проводиться велика робота щодо реформування системи опіки: вдосконалюється нормативноJзаконодавча база захисту прав дитини, проводиться робота з розвитку сімейних форм опіки, розробляється механізм фінансування, який
забезпечить рівне фінансування дітейJсиріт незалежно від місця
влаштування дитини.
В Рівненській області за останні дев’ять років спостерігається
зростання кількості дітейJсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Сімейними формами виховання охоплено 91% від загальної кількості дітей. Із загальної кількості зареєстрованих дітейJсиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування 133 дітей передані
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на виховання в 65 прийомних сімей; 12 дітей усиновлено. Частка дітей сиріт які влаштовані до сімейних форм виховання становить
близько 93% від загальної кількості дітей, з них 15,7% влаштовані
в прийомні сімї.
Діти, які виховуються в прийомних сім’ях та під опікою, більш
адаптовані до соціуму, мають достатній рівень самостійності, адекватну самооцінку, легко йдуть на контакт, мають хороші побутові та
гігієнічні навички, не виявляють бажання до навчання, але приймають активну участь в шкільних заходах, не мають проблем у спілкуванні з однолітками. Сімейне оточення формує у дитини моральноJетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні
орієнтації, тобто усі якості, які формують особисту індивідуальність.

ПІДХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ІЗ МАЛОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ
Ракова А.Ю.
ІV курс, група 461, спеціальність «Соціальна робота»,
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,
к.тел: (066)6433646
Науковий керівник: Файчук О.Л., к.пед.н.

Боротьба зі злочинністю неповнолітніх одна з центральних проблем боротьби зі злочинністю загалом. Показники злочинності неповнолітніх відбивають певною мірою ситуацію в суспільстві не
тільки сьогодні, а й в майбутньому. Проблема тяжкої насильницької
злочинності проти життя та здоров’я людини завжди була й залишиться однією з найзлободенніших і болісних проблем суспільства,
гострим соціальним фактором його дестабілізації [4, с. 32].
Профілактика злочинності є сформованою системою дій стосовно антисуспільних явищ та їх причинного комплексу з метою зміцнення тенденції і зниження рівня і масштабів злочинності і знешкодження її коріння.
Інформаційний підхід базується на тому, що відхилення у поведінці підлітків від соціальних норм відбуваються тому, що неповнолітні їх просто не знають. Тому основним напрямом роботи повинно стати інформування неповнолітніх про їх права й обов’язки, про
вимоги, які висуває суспільство й держава до виконання встановлених для певної вікової групи соціальних норм. Це здійснюється через засоби масової інформації, кіно, театр, літературу, а також через
систему соціального навчання з метою формування правосвідомості
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підлітка, підвищення його освіченості, засвоєння ним моральноJправових норм поведінки в суспільстві [2, с.167].
В основі соціальноJпрофілактичного підходу є виявлення, усунення і нейтралізація причин і умов, які створюють різного роду
негативні явища. Суть цього підходу — в системі соціальноJекономічних, правових і виховних заходів, які проводяться державою,
суспільством, конкретними соціальноJпедагогічними закладами,
соціальним педагогом для усунення чи мінімізації причин девіантної поведінки.
Попередження можливих відхилень від соціальних норм цілеспрямованими заходами лікувальноJпрофілактичного характеру по
відношенню до осіб, яка страждають різними психічними аномаліями, тобто патологією на біологічному рівні, лежить в основі медикоJбіологічного підходу [1, с.35].
СоціальноJпедагогічний підхід передбачає відновлення чи корекцію якостей особистості підлітка з девіантною поведінкою, особливо його моральних і вольових якостей особистості.
Злочинність неповнолітніх, є складовою частиною злочинності
взагалі, але і має свої специфічні особливості, що дозволяє розглядати
її як самостійний об’єкт кримінологічного вивчення. Необхідність
такого виділення обумовлюється особливостями соматичного,
психічного і морального розвитку неповнолітніх, а також їхньою
соціальною незрілістю.
У підлітковому, юнацькому віці в момент морального формування особистості відбувається нагромадження досвіду, у тому числі
негативного, який може зовні не виявлятися або проявитися зі значним запізненням.
Дана злочинність у порівнянні з дорослою відрізняється високим ступенем активності, динамічністю. Люди, які встали на шлях
здійснення злочинів у юному віці, важко піддаються виправленню
і перевихованню і являють собою резерв для дорослої злочинності.
Між злочинністю неповнолітніх і злочинністю дорослих існує тісний зв’язок [3, с.149].
Отже, однією з причин злочинності дорослих є злочинність неповнолітніх. Злочинність дорослих іде коренями в той період, коли
особистість людини тільки формується, виробляється її життєва
орієнтація, коли актуальними є проблеми виховання, становлення
особистості з погляду спрямованості поведінки. Набагато легше та
ефективніше допомогти дитині чи молодій людині утвердитися, знайти своє місце у суспільстві, аніж потім витрачати величезні кошти
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на збільшення кількості правоохоронних органів, виконання кримінальних покарань та утримання в’язниць і виправних закладів.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Рибак О.В.
ІІІ курс, група СР31, спеціальність «Соціальна робота»,
Луцький інститут розвитку людини, к.тел. (099)3663111
Науковий керівник: Закусилo О.Ю.,
ст. викладач кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук

Існування людини в світі невід’ємне від професійної діяльності, завдяки якій вона реалізує себе як особистість, створює необхідні умови для задоволення своїх біологічних, соціальних і духовних
потреб. В процесі праці активізуються різноманітні психічні й фізичні якості людини, відбувається розвиток і гармонізація особистості, досягається певний рівень її соціальної адаптованості.
Актуальність проблеми збереження здоров’я працівників соціальної сфери зумовлюється рядом суперечностей і особливо між: суспільною потребою в професійній діяльності соціального працівника, який
повинен володіти культурою професійного здоров’я і здатністю до
її трансляції, а також недостатньою розробленістю наукових основ
її формування; потребами суспільства у здорових фахівцях і неухильним погіршенням їх здоров’я; потребами виробництва у здорових
спеціалістах і відсутністю методик оздоровлення під час навчання
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у вищій школі; природним бажанням людини бути здоровою і її
знаннями про здоров’я та вміння його зберігати і зміцнювати.
Проблема синдрому професійного вигорання вивчалася та знайшла своє відображення у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених,
присвячених змісту та структурі цього синдрому (Х.Малієв, М.Буриш, А.Видай, М.Гінзбург, С.Гремлінг, Т.Форманюк, Х.Дж.Фрейденбергер, У.Шуфелі), а також методам його діагностики (В.Бойко,
Н.Водоп’янова, С.Джексон, К.Маслач, О.Старченкова та ін.).
Відомі три підходи до визначення синдрому професійного вигорання і відповідні їм методи його оцінки:
— перший підхід розглядає професійне вигорання як стан фізичного, психічного і, передусім, емоційного виснаження, викликаного довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених
ситуаціях спілкування; професійне вигорання тлумачиться тут приблизно як синдром «хронічної втоми»;
— другий підхід належить голландським дослідникам, які розглядають професійне вигорання як двовимірну модель, що складається, поJперше, з емоційного виснаження та, поJдруге, — з деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших (учнів, колег),
а іноді й до себе;
— третій підхід, запропонований американськими дослідниками К. Маслач і С. Джексон, є найпоширенішим: вчені розглядають
синдром професійного вигорання як трьохкомпонентну систему, котра складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції
власних особистісних прагнень; емоційне виснаження розглядається
як основна складова професійного вигорання і проявляється у пониженні емоційного фону, байдужості або емоційній перенасиченості.
Кращою стратегією подолання вигорання є звичайно профілактика. Спеціалісти рекомендують для цього розвивати інтереси,
не пов’язані з фахом. Така активність може сприяти зниженню тривожності, що спричинена важкою роботою, зменшити силу її впливу на працівника соціальної сфери. Захоплення літературою,
творчістю, спортом, танцями, туризмом або фотографією допоможуть збалансувати внутрішній стан фахівця. Щоб мати підтримку,
часто встановлюють сильні міжособистісні зв’язки в колективі. Групова єдність може слугувати найбільш ефективним засобом підтримки особистості, оскільки почуття приналежності до спільної
праці стає протидією в ситуації применшення професійних заслуг.
Викладені вище міркування про професійне вигорання
звісно не претендують на об’єктивність, вони не підкріплені екс505

Секція 11

Інноваційні та традиційні підходи

периментальними дослідженнями. Це лише спроба позначити тему
в її теоретичному аспекті, що вимагає більш уважного й серйозного підходу.

МОЖЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Ткачук Ю.М.
студентка спеціальність «Соціальна робота»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Іванова І.Б.,
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи

Сучасна Україна характеризується особливим становищем людей, які проживають в сільській місцевості, особливо переселенці та
люди в складних життєвих обставинах. Проблема соціального життя людини, а особливо людини з обмеженням життєдіяльності, яка
проживає у непростих соціальних і економічних умовах сучасного
села, є актуальною як для суспільства, яке стабільно розвивається,
так і для кризового суспільства. Сільський сектор завжди вирізнявся
низьким рівнем соціального життя, тяжкими умовами праці та побуту.
Проблеми сільського населення у сучасних умовах розвитку суспільства набувають більшої актуальності. Більшість сільських жителів мають обмежений доступ до таких соціальних послуг, як освіта,
охорона здоров’я, культура, соціальне забезпечення, психіатрична
допомога тощо. Обмежений доступ жителів села до послуг інженерної
інфраструктури — водопостачання, газифікації, санітарної очистки, електропостачання, телекомунікацій. Багато сільських жителів,
переважно похилого віку, живуть у віддалених селах, де часто немає
доріг, магазинів, медпунктів, телефонів. Відставання від міських
зручностей у плані комунального влаштування помешкань і їх газифікації настільки очевидне, що дає змогу говорити про соціальну
невлаштованість багатьох сіл.
Соціальна робота в селі має дуже низький рівень державної
соціальної допомоги. Багато сільських жителів взагалі не отримують
ніякої соціальної допомоги через брак в общинах професійно підготовлених кадрів, бездоріжжя, відсутності транспортних засобів. Часто соціальною роботою займаються люди недостатньо кваліфіковані. У сільських общинах дуже мало професійно підготовлених
соціальних працівників, соціальних педагогів, у той час як потреба
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у розвитку соціальної роботи на селі найбільша. Послуги спеціалістів із соціальної роботи, а також психологів, психіатрів, лікарівJнаркологів, дефектологів, юристів є недосяжними для сільських жителів.
Метою нашого дослідження є визначення якості сільських соціальних служб щодо проведення соціальної роботи з людьми з обмеженням життєдіяльності. В опитуванні взяли участь 50 мешканців
5 обраних сіл Житомирської області (люди похилого віку, інваліди,
молодь, та інші.), серед яких 46% — жіночої статі, 54% — чоловічої.
З них 16% — віком від 16–25 років, 26% — 26–35 років, 20% —
36–45 років,18% — 46–54 років, 20% — 55–60 років.
Найбільш вагомою потребою в отриманні соціальних послуг серед респондентів виявилася потреба у матеріальному забезпеченні —
74%, 16%J працевлаштування, 8% — творча самореалізація, 2% —
допомога у догляді за людиною похилого віку. Найбільшою проблемою, на думку мешканців, є безробіття — 76%, низький рівень медичної допомоги — 18%, важкі житловоJпобутові проблеми — 2%,
немає школи — 4%. На питання «Визначте ваші складні життєві
обставини» 90% респондентів відповіли, що це малозабезпеченість,
6% — відсутність трудової зайнятості, 4% — догляд за людиною похилого віку та людиною з інвалідністю. У 56% є обізнаність про
соціальну роботу,44% — не знають про діяльність соціальних працівників.
Аналіз результатів дослідження виявив, що саме сільському соціуму повинен бути відданий пріоритет у розвитку соціальної роботи в силу його специфіки, яка може стати основою подальшого розвитку соціальної роботи як професії, якщо розглядати сільських
жителів як одну з категорій соціально перспективного контингенту.
Сільський соціальний працівник повинен вміти оцінити і задіяти
систему неформальної підтримки — сім’ю, церкву, сусідів, друзів,
щоб з’ясувати потреби нужденних і задовольнити їх. Крім того,
сільські соціальні працівники повинні мати спеціальну підготовку
з використання систем неформальної підтримки при вирішенні
проблем своїх клієнтів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ
З ОБМЕЖЕННЯМ КОМУНІКАЦІЇ
ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ СЛУХУ
Ушеренко С.А.
студент спеціальність «Соціальна робота»,
Університет «Україна».
Науковий керівник: Іванова І.Б.,
к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи

Інтеграція людей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі є реальністю нашого часу. Усвідомлення переваг і ризиків — головна умова успіху в цій непростій справі, яка
потребує відмови від деяких стереотипів та оволодіння новими
формами роботи. І це стосується всіх учасників педагогічного процесу. Для успішного входження в суспільство таких людей необхідна
організація їх навчання і виховання в умовах інтеграції, що забезпечить соціальний, емоційний та когнітивний розвиток кожної особистості з особливостями психофізичного розвитку, щоб вона відчувала себе повноцінним учасником соціального життя.
Для детального вивчення особливостей інтеграції молоді з вадами слуху в освітнє середовище було розроблено програму дослідження. Дослідження проводилось на базі Київського вищого професійного училища водного транспорту Київської державної
академії водного транспорту.
Мета дослідження: виявлення основних проблем та потреб студентської молоді з порушенням слуху, на основі проведеної роботи
та виявлених даних визначення основних форм соціальної роботи
з експериментальною групою, а також забезпечення організації
проведення визначеної роботи.
Експериментальну групу складаюсь студенти даного училища
з вадами слуху у кількості 9 осіб. У програму емпіричного дослідження входить: розробка анкет, організація та забезпечення проведення анкетування, знайомство з експериментальною групою, проведення анкетування, аналіз зібраної інформації, на базі отриманого
матеріалу визначення змісту та форм подальшої роботи з експериментальною групою.
Під час дослідження використовуються такі емпіричні методи,
як: анкетування студентів з вадами слуху з метою виявлення їх основних проблем та потреб; збір, обробка, аналіз та інтерпретація
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результатів анкетування для підтвердження гіпотези; спостереження за експериментальною групою під час всього періоду проведення експериментальної роботи.
У ході дослідження ми вивчили особливості життєдіяльності та
проблеми і потреби молоді з вадами слуху. Аналізуючи теоретичний
матеріал, ми дійшли висновку, що ця тема на сьогоднішній день
є мало дослідженою в Україні, матеріальна база є застарілою і потребує доопрацювання. Розвиток людини з вадами слуху є досить
складним та кропітким процесом і потребує залучення фахівців
різних напрямків та створення сприятливих умов для повноцінної
інтеграції та інклюзії людини в систему освіти та суспільство в цілому.
Аналіз результатів дослідження показав, що:
— переважна кількість опитаних респондентів здатні забезпечити та задовольнити не лише власні первинні потреби, а крім цього мають змогу витрачати кошти і на самореалізацію;
— респонденти відчувають потребу у медичному обслуговуванні,
допомозі у працевлаштуванні та вищій освіті, при цьому більшість
з опитаних має досвід роботи;
— найбільш актуальними для молоді з вадами слуху є проблеми
у спілкуванні та працевлаштуванні;
— вагомим аргументом при виборі професії для учасників дослідження є заробітна плата;
— найбільш вагомою потребою в отриманні соціальних послуг,
виявилася потреба у працевлаштуванні, у правовій допомозі та реабілітаційних заходах.
Загалом, підсумовуючи проаналізований матеріал, можна сказати, що молодь з вадами слуху, не зважаючи на те, що не дуже активно іде на контакт, що може свідчити про один зі способів самовираження, готова бути повноцінним членом суспільства та відчуває
потребу у соціальній допомозі спеціалістів з правової та професійної допомоги.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ
ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ІНВАЛІДА
В СВІТЛІ РОЗВИТКУ ЙОГО ДУХОВНОСТІ
Юрим Я.О.
ІІІ курс, група С3, спеціальність «Соціальна робота»,
Рівненський інститут, к. тел.. (097) 8069637
Науковий керівник: Михайлова Л.І., к.пед.н., доцент

У сучасній науці феномен духовності має неоднозначне трактування. Надзвичайна різноманітність підходів до духовності як об’єкта
наукового аналізу простежується у філософському трактуванні. СоціальноJпсихологічний аспект вивчення даного питання невіддільний
від філософського. Ряд наукових підходів посприяли осмисленню
феномену духовності через методичний контекст. «Духовність як
вершинне надбання особистості пов’язана з постійною потребою
самовдосконалення, бажанням творити добро, виявляти альтруїстичні почуття» [2].
Закономірно, що вищий прояв внутрішньої особистості, її духовний світ являється незбагненним у відриві від власне самої особистості. Це породжує ряд методів щодо аналізу та осмислення феномену духовності.
Дослідження основних показників духовного розвитку запропоновано психологом Е. Помиткіним за допомогою інтегративної
тестової методики «Духовний потенціал особистості», призначеної
для виявлення найважливіших характеристик духовного розвитку.
Окрему шкалу призначено для виявлення відповідальності як одного з важливих критеріїв духовного розвитку особистості. Теоретичною основою методики є психологічна структура високодуховної особистості, до складу якої включені 120 особистісних якостей
і здібностей. Методика є ефективною для вікової категорії, починаючи від 14–16 років.
Окрім того, ученим було розроблено й спецкурс «Психологічні
аспекти духовного розвитку особистості» для вчителів, викладачів,
психологів і керівників системи. Актуальність спецкурсу визначається
системою філософськоJпсихологічних чинників. Мета спецкурсу
полягає у формуванні уявлень слухачів про соціальноJпсихологічні
аспекти духовності, духовні смисли, цінності, розкритті філософськоJпсихологічних закономірностей процесу духовного зростання особистості, оволодінні слухачами системою психологоJпедагогічних
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засобів, спрямованих на забезпечення процесу духовного розвитку
особистості учня та вчителя в умовах навчального закладу.
Методичні напрацювання являються досить універсальним у вирішенні питань щодо формування духовності особистості, вони сприяють самоактуалізації і підвищенню життєвої активності інваліда.
Однак вагомою для уваги є й методичний підхід із залученням
членів сім’ї інваліда. Методика діагностики духовного розвитку особистості «Внутрішній світ» [1, с.25] забезпечує виявлення домінуючих факторів соціальноJпсихологічного впливу на дитину, допомагає
визначити ціннісний зміст та значущість кожного фактора, а надалі
замінити негативний зміст домінуючих факторів на позитивний.
Провідні фактори, що досліджуються в методиці: сімейна єдність, духовна близькість з батьками; вплив на внутрішній світ дитини улюблених книжок, журналів, творів мистецтв, відеопродукції.
Це дає змогу більш детально описувати контури духовності особистості як в умовах кризових станів, так і при їх відсутності.
Аналізуючи методичний підхід до питань духовного розвитку
важливо також наголосити, що до сьогодні не має значимих, широко розповсюджених методик визначення особливостей духовного
розвитку особистої інваліда.
Однак інвалідність часто являється лиш «тестом» для духовного життя особистості, вона наповнює його актуалізуючими елементами при великому внутрішньому потенціалі.
Загалом, у методологічному плані питання духовності займає
важливе значення. Рівень внутрішнього потенціалу, тенденція до
самоактуалізації відіграє визначальне значення при виникненні фатальних екзситенційних обставин. Але все ж у пошуку підходів, котрі
забезпечили б духовне зростання інваліда, методичний інструментарій слугує лиш допоміжним засобом для фахівців соціальної сфери і психології.
Література
1. Грабовець О.В. Психологічний супровід духовного розвитку дитини//
Психологія і соціальна робота. — № 5, 2003. — С. 25
2. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: Монографія. — К.: Наш час, 2007. — C. 208
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЛЮДИНИ
З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Якіменко Анастасія
4 курс, спеціальність соціальна робота

На теперішній час процес соціалізації людей з обмеженими
можливостями, є предметом дослідження фахівців багатьох галузей
наукового знання. Психологи, філософи, соціологи, педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації.
Однак проблеми соціалізації інвалідів, особливо дітейJінвалідів, у вітчизняних наукових працях ще мало розглянуті. Хоча проблема соціалізації дітей, підлітків та дорослих з порушеннями
психічного та фізичного розвитку дуже актуальна.
Сьогодні у літературі ми зустрічаємо таке визначення інвалідності: «Інвалід — це особа, яка має порушення здоров’я зі стійкими
розладами функцій організму, обумовлене захворюванням внаслідок травм чи дефектів, що призводять до обмеженої життєдіяльності та викликають необхідність його соціального захисту».
Інваліди є в усіх країнах та в усіх ланках суспільства. В різних країнах як причини, так і наслідки інвалідності неоднакові. Це обумовлено
різними соціальноJекономічними умовами і залежить від тих кроків,
які здійснює держава для підвищення благополуччя своїх громадян.
За даними ООН, у світі числиться приблизно 450 мільйонів людей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це становить
1/10 частину населення нашої планети. Дані всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що кількість таких людей у світі
досягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту та 10% дітей з іншими психічними та фізичними вадами). Всього в світі близько 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями.
Більше того, у нашій країні, як і в усьому світі, простежується
тенденція зростання кількості дітейJінвалідів. Найпоширенішими
причинами інвалідності є захворювання нервової системи та органів чуття, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, вроджені вади розвитку. Третина дітей інвалідів — сільські мешканці, дві
третини — міські жителі. Майже 20 відсотків дітейJінвалідів перебувають в державних установах, тобто виховуються поза сім’єю.
Соціальна робота з інвалідами є однією з важливих і пріоритетних сфер соціальної роботи, в основі якої — правові основи соціаль512
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ного захисту населення, система державних і недержавних закладів та
установ, форми, методи соціальної роботи, соціальні технології і технології соціальної роботи, зміст і специфіка яких визначається рівнем
обмеження життєдіяльності людини, а також повноваженнями організацій соціальної сфери, рівнем кваліфікації працівників, досвідом
роботи, фінансуванням, ресурсами тощо. Найбільш актуальними
завданнями соціальної політики щодо інвалідів є забезпечення їм рівних з усіма іншими громадянами можливостей в реалізації прав і свобод, усунення обмежень у їх життєдіяльності, створення сприятливих
умов, що дозволяють інвалідам вести повноцінний спосіб життя, активно брати участь в економічній, соціальній і політичній життя
суспільства, виконувати свої громадянські обов’язки.
Головна проблема дослідження полягає в невідповідності значимості соціального захисту та забезпечення інвалідів реальному стану
цієї сфери в сучасних умовах. Інвалідність це соціальний феномен,
уникнути якого не може жодне суспільство, і кожна держава за рівнем
свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику щодо інвалідів. Звичайно, масштаб інвалідності
залежить від безлічі факторів, а саме: стан здоров’я нації, розвиток
системи охорони здоров’я, соціальноJекономічний розвиток, стан
екологічного середовища, історичні та політичні причини, зокрема, участь у війнах і військових конфліктах та інше. У нашій країні все
з перерахованих факторів мають яскраво виражену негативну спрямованість, яка зумовлює значне поширення інвалідності в суспільстві.
Непрацездатні громадяни в кожній країні складають предмет
турбот держави. Основною турботою держави стосовно інвалідів
є їх матеріальна підтримка (допомоги, пільги і т.д.). Однак непрацездатні громадяни потребують не тільки матеріальної підтримки.
Важливу роль грає надання їм фізичної, психологічної, організаційної та іншої допомоги. Особи з обмеженими можливостями та їх
сім’ї є однією з найбільш ущемлених категорій населення.
Крім загальних соціальних труднощів, характерних для значної
частини населення в кризовій ситуації, вони з великими труднощами адаптуються до негативних соціальних змін, володіють ефективного соціального захисту та підтримки різних груп населення
виникла потреба активізувати й упорядкувати діяльність професійних соціальних працівників у відповідності до потреби сучасного
суспільства взагалі і окремих сфер зокрема. Аналізована проблема
недостатньо розроблена. Багато праць присвячено теоретичним
дослідженням та мало застосовується практично.
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СЕКЦІЯ ХIІ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ САМОАКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДІЙНОСТІ ФАХІВЦЯ
Андросов В.П.
V курс, група ПС51 м, спеціальність «Психологія»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (093)0037891
Науковий керівник: Котик І.О., к.психол.н., доцент

Для втілення соціальноJекономічних реформ України зростає
потреба у кваліфікованих надійних фахівцях. Різним аспектам
надійності спеціаліста присвячені роботи Г.О.Балла, В.А.Бодрова,
В.В.Горбунова, М.С.Корольчука, М.А.Котика, В.М.Крука, В.Е.Мільмана, В.Д.Небиліцина, Г.С.Никифорова, О.Л.Осадчук, О.С.Протанської, Н.В.Рибакової, С.В.Саричева, С.Ю.Стрижова, К.В.Харського, В.С.Уакієва, В.В.Юдіна.
Особистісна надійність фахівця — це інтегральне мотиваційноJдовільне когнітивне психологічне утворення, яке детермінує
динамічну відповідність найбільш значущих критеріїв, показників
нормативності й уразливості поведінки встановленим вимогам, що
базується на симптомокомплексі психофізичного благополуччя.
Психологічне забезпечення особистісної надійності спеціаліста
здійснюється цілісною системою заходів, спрямованих на оціночноJрегулятивну оптимізацію особистісноJпрофесійної поведінки,
відповідної встановленим вимогам і соціально відповідальним професійноJконвенціональним нормам.
В.М.Крук вважає відсів, неперервну оцінку, підтримку та допомогу оптимальною стратегію добору надійних фахівців. Критерія514
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миJпоказниками ненадійної поведінки слугують службові зловживання; складна життєва ситуація; неадекватне вживання контрольованих речовин, ігрові зловживання; ознаки нервовоJпсихічної
нестійкості; халатність; неадекватність поведінки у когнітивній,
емоційній та регулятивній сферах.
К.В.Харський досліджуючи проблему надійності та лояльності
персоналу встановлює понад 30 факторів неблагонадійності, серед
яких найвагоміші такі: безвідповідальність, потурання, недалекоглядність, халатність (3,12%); залежність від чогось чи когось (3,60%);
заздрість як риса характеру, інтриганство (3,76%); інтерес до інформації, що містить комерційну таємницю (4,25); компрометуюче коло спілкування (3,66%); легка навіюваність та довірливість (3,28%);
брехливість, жулікуватість (4,41%); наявність судимості (5%);
жадібність, продажність (3,76%); образливість, підлість, мстивість
(3,87); належність до малих неформальних груп, сект (3,28%);
пристрасть до алкоголю, наркотиків (5,05%); провокаційні розмови та дії (4,62%); різкі зміни настою протягом дня (4,09%); пристрасть, намагання володіти чимось (3,60%).
Важливим елементом концепції забезпечення особистісної надійності спеціаліста є група психологічних механізмів, що відносяться до тестування пов’язаної з нею реальності; задіяним у її формуванні та прояві захисним механізмам Ego; її мотиваційному змісту;
метакогнітивній детермінації; довільній регуляції; зовнішнім і внутрішнім механізмам оцінки особистісної надійності фахівця; зріла
рефлексія та відповідальна взаємодія спеціаліста.
Важливим засобом добору кадрів вважаємо інформаційне досьє,
у якому збираються матеріали за такими блоками: особиста інформація; навички та уміння співробітників; досвід, отриманий на попередній роботі; освіта, додаткова освіта, отримані знання; сімейний
стан; слабкі сторони особистості; сильні сторони особистості; ознаки
неблагонадійності; кар’єра; допуски; доручення; подяки; стягнення; реєстр пояснювальних; стан здоров’я; стресові чинники; риси
характеру; звички, хобі, уподобання; коло спілкування; фінанси.
За допомогою досьє можна передбачити та пояснити поведінку
персоналу, знати рівень його надійності та лояльності, прийняти низку важливих організаційних та кадрових рішень, забезпечити профілактику порушень, безпеку організації та послідовність управлінських стратегічних рішень і наступність керівництва.
Оптитимізм, життєстійкість, особистісна автономія, самоефективність, ефективні копінгJстратегії, толерантність до невизначеності,
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самоконтроль і саморегуляція, рефлексивність, суб’єктна вітальність є тими факторами, які характеризують сучасного надійного
професіонала.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Базиленко А.К.
аспірант, Університет «Україна» (м. Київ), тел. 0967666836.
Науковий керівник: Бондарчук О.І., д.психол.н., професор,
завідувач кафедри психології управління
Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» НАПН України

Виявлені в ході емпіричного дослідження рівні сформованості
соціальної активності студентів (високий відсоток респондентів знаходиться на: низькому рівні (1,3%), нижче середнього (19,5%), середньому рівні (51,1%)), указують на необхідність застосування додаткових засобів для формування соціально активної особистості
в межах ВНЗ.
Програмою підвищення рівня сформованості соціальної активності студентів передбачено комплексне формування мотиваційного,
ціннісного, емоційноJвольового, пізнавальноJрефлективного та діяльнісного компонентів соціальної активності студентської молоді.
Найефективнішими засобами підвищення рівня мотивації студентів до соціальної активності ми вважаємо: мотиваційну бесіду та
психологічний тренінг. До вправ і заходів, які покликані формувати
вміння спонукати себе й інших до ефективної діяльності відносимо:
вправу «Активізуй увагу»; «Емоційне насичення»; «Нове ім’я»; «Ідентифікація з улюбленою твариною»; «Сформуй позитивний образ «Я»;
«Успіх у минулому»; конкурс соціальної реклами; організація соціального проекту в межах університету. До вправ, спрямованих на
визнання успіхів, формування відповідальності відносимо вправи:
«Оживлення приємних спогадів»; «Похвала самому собі»; «Турбота про
яблуню»; «Естетичні асоціації»; «Позитивне ставлення до помилок».
Найефективнішими методами підвищення рівня ціннісного
компоненту соціальної активності ми вважаємо: інтерактивні методи
навчання і психологічний тренінг. До вправ, спрямованих на ідентифікацію себе з групою та прийняття групових цінностей відносимо:
«Складання соціального автопортрету», «Значення цінностей». «Біла
ворона» є вправою, що формує толерантне ставлення до поглядів
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інших. Найефективнішою вправою на командоутворення в межах
формування ціннісного компоненту соціальної активності студентів, ми вважаємо гру «Безлюдний острів». Найефективнішими методами інтерактивного навчання є: диспут на тему «Сенс життя,
ціннісні орієнтації», мозковий штурм «Які, на Вашу думку, доцільні
стимули для залучення студентів до творчої, громадської, соціальної, наукової, навчальної роботи?»; метод кейсів на теми: «Байдужість студентської молоді до проблем людей, що знаходяться у зоні
АТО, повернулися з неї та потребують волонтерської допомоги»,
«Робота з неблагополучною сім’єю», «Засоби допомоги групі у реабілітаційному центрі УТОС, осіб, які повернулися з зони АТО і нещодавно втратили зір».
Найефективнішими методами підвищення рівня пізнавальноJрефлективного компоненту соціальної активності студентської
молоді ми вважаємо: самопізнання (ознайомлення з результатами
власного тестування; вправа «Чарівна рука»), вправи на знайомство
(«Самопрезентація», «Мій особистий герб і девіз»), мініJлекцію «Соціальна активність у студентському житті».
Найефективнішими засобами підвищення рівня емоційноJвольового компоненту соціальної активності студентів ми вважаємо
авторську мініJлекцію «Шляхи та можливості задоволення власних
потреб студентами засобами студентського самоврядування»,
бесіду «Історія боротьби та байдужості українського народу за незалежність на основі сучасних прикладів формування ДНР та ЛНР,
перемоги Майдану»; вправи спрямовані на: усвідомлення особливостей самосприйняття і сприйняття себе іншими («Емоційна драбинка», «Самокритика», «Представлення партнера»; «Перша проба
на роль», «Рекламний ролик»; «Мій портрет очима групи»), розвиток позитивного самосприйняття (вправа «Уявіть себе в дитинстві»,
«Сильні сторони», «Хто я?»), емпатії («Зрозумій іншого», «Люблячий погляд», «Сищик», «Живі руки»), мімічної експресивності («Як
поживаєте?», «Скло»; «Усмішка»).
Найефективнішими методами підвищення рівня діяльнісного
компоненту соціальної активності студентської молоді ми вважаємо:
ділові ігри на заняттях, тренінг «Як правильно оформлювати, прописувати проекти», тренінг «Фандрайзинг»; мозкова атака на тему
«Які форми соціальної активності для Вас найцікавіші?», вправи на
командоутворення («Летіли гуси», «Колаж»), організація та проведення фестивалю творчості студентів з особливим потребами «Сяйво надій» та Дня відкритих дверей Університету.
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СМИСЛОЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ ЖІНОК,
ЩО ЛІКУЮТЬСЯ ВІД БЕЗПЛІДДЯ
Бондар Людмила Іванівна
VІ курс, група vpl15, спеціальність «Психологія»,
Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Людмила Захарівна,
д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології
Університету «Україна»

Існує чимало досліджень психологічних проблем безплідності
при заплідненні in vitro, проте, усі вони стосуються лише окремих аспектів проблеми, зокрема тих, що відносяться до соціальної (В.В.Ніколаєва, Г.А.Аріна, Є.Б.Айвазян, М.В.Маклакова; M.Fekkes, J.N.Filetto, C.S.Hahn, I.Laffont, M.Tarabusi) і когнітивної сфер (M. BarJHava,
S.Sonawalla) та емоційних і психосоматичних аспектів (L.Anderheim,
C.Bindt, J.Boivin, R.J.Edelmann, B.S.Kee, H.Kentenich, H.KlonoffJCohen, D.Koryntova, M.E.Seibel, P.Thiering). Як зазначала Б.В.Зейгарник,
патологічні зміни особистості торкаються, в першу чергу, її ціннісноJсмислової сфери. Вивченню ціннісноJсмислових орієнтацій
безплідних жінок й було присвячено наше емпіричне дослідження.
Наше дослідження смисложиттєвих орієнтації жінок, які лікуються від безпліддя за допомогою новітніх репродуктивних технологій
проводилося на базі приватної клініки в м. Києві. У дослідженні брали участь 85 респондентів. У дослідженні використовувався такий методичний інструментарій: спостереження, бесіда, методика «Психологічна автобіографія» Коржової Е.Ю.; опитувальник «смисложиттєві
орієнтації» Леонтьев Д.А.; методика вільних асоціацій; колірний тест
відносин (ЦТО) Еткінда М.; «Сімейна соціограма» Ейдеміллер Е.Г.
У результаті теоретикоJпсихологічного аналізу були зроблені
наступні висновки: безпліддя є не тільки фізичною, але й соціальноJпсихологічною ознакою неблагополуччя. Жіноче безпліддя складає 50% від загальної кількості випадків, з них 4–40% ідеопатичного
безпліддя. Переживання, пов’язані з проблемами безпліддя, провокують порушення психоемоційної сфери у безплідних жінок, що
й приводить до суттєвих трансформацій смисложиттєвих орієнтацій.
Результати емпіричного дослідження доводять, що смисложиттєві орієнтації є динамічною системою, яка зазнає зміни залежно від репродуктивного статусу (безпліддя, фертильність) та обраного способу подолання безпліддя (відновлення природної
фертильності, або ж допоміжні репродуктивні технології, як остан518
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ня надія народити дитину). Характерними рисами психологічного
стану жінок, які використовують допоміжні репродуктивні технології, є виражений психологічний інфантилізм, високий рівень
тривожності, низький рівень диференційованості власного я.
Порівняльний аналіз в різних групах показав наступне:
Ієрархія смисложиттєвих орієнтацій безплідних жінок базується на материнстві і має таку структуру: материнство; вагітність;
шлюб; успіх; любов.; Ієрархія смисложиттєвих орієнтацій фертильних жінок базується на кар’єрі і має структуру: кар’єра; дитина;
вагітність; материнство; шлюб.
Для безплідних жінок виділені значимі події мають, скоріше, біологічну природу та низький рівень потенційності подій. Фертильні
жінки виділяють значимі події соціального типу, та мають високий
рівень потенційності подій. Безплідні жінки ігнорують потреби
свого тіла, проте концентруючись на образі вагітності, намагаються
відчути характерні відчуття вагітних жінок. Свою ж самореалізацію
безплідні жінки невиправдано зводять лише до народження дитини.
Отриманні нами дані можуть бути успішно використані в практичній діяльності психолога. Знання про психологічні особливості
жінок, емоційні стани, які вони переживають під час лікування від
безпліддя, допоможе лікарям та психологам проводити цілеспрямовану ефективну корекцію психологічних проблем жінок і, впливаючи на їхні смисложиттєві орієнтації, допомогти їм формувати
об’єктивне бачення можливостей для соціальної самореалізації за
наявності діагнозу безпліддя, та прийняти осмислене рішення про
шляхи подолання безпліддя, зокрема, використання допоміжних
репродуктивних технологій.

ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВА ГОТОВНІСТЬ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ,
ЯКИ МАЮТЬ ОБМЕЖЕНІ ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ
Борисовець А.С.
V курс, група ПС 52, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут,
к.тел. (063) 3384063, volf1981@yandex.ru
Науковий керівник: Базика Є.Л., к.психол.н., доцент

Актуальність дослідження. Підготовка майбутніх студентів — випускників, спеціалістів з психології до діяльності з інтеграції в соціум
дітей з обмеженими можливостями обумовлена сучасною ситуацією
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розвитку суспільства, для якої характерне, з однієї сторони, розвиток психологічної допомоги як особливого соціального інституту,
з іншої — збільшення числа дітейJінвалідів.
Щорічно народжується близько 30 тисяч дітей з вродженими
спадковими захворюваннями. Рівень життя сімей, які мають дітей
з обмеженими можливостями, в Україні значно нижче, аніж в середньому у населення.
Спільна активність дітей з інвалідністю невисока, вони менше
цікавляться соціальними і спільними проблемами, так як відірвані
від життя суспільства. Але дитинаJінвалід бажає потрапити у суспільство здорових дітей, хоче почуватися прийнятою оточуючими, не
дивлячись на свої дефекти, іншими словами, вона намагається бути
інтегрованою в соціум. Однак сучасне суспільство не готове приймати і розуміти людей з обмеженими можливостями життєдіяльності.
У зв’язку з цим ускладнюються функції психолога, соціального
працівника, спеціаліста з соціальної роботи, яки намагаються допомогти первинній адаптації дитини до життя; здійснити чи компенсувати втрачені соціальні зв’язки; інтегрувати її в середовище здорових
однолітків. Велика відповідальність полигається на майбутніх психологів середнього рівня. Майже від рівня їх кваліфікації, від вміння
застосовувати в практичній діяльності теоретичні знання, вміння і залежить успішність інтеграції в соціум дітей з обмеженими можливостями. Нові реалії вимагають переосмислення проблеми підготовки
майбутніх психологів до діяльності з інтеграції в соціум дітей з обмеженими можливостями, яка пов’язана ліквідацією існуючого негативного відношення деяких представників суспільства до дітей з обмеженими можливостями, формуваннями розвитком готовності майбутнього
фахівця до такого роду діяльності, забезпеченням функціональної
повноти змісту його підготовки до професійної діяльності.
В силу свого комплексного характеру, проблема соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями являється спільним предметним полем наукових досліджень, розподіляючись на перехресті
різноманітних направлень науки, вивчення ситуації підготовки
свідчить про те що рівень професійної компетентності студентів не
забезпечує в повній мірі необхідну ступінь готовності спеціалістів до
виконання всієї сукупності ролей і функцій в роботі з дітьми з обмеженими можливостями життєдіяльності. Це, без сумніву, ускладнює
процес адаптації фахівців до професійної діяльності в освітніх установах, установах соціального захисту і реабілітація для дітейJінвалідів,
до соціальноJпедагогічної роботи в сім’ях, які мають дітейJінвалідів.
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Таким чином, зростання інтересу до вивчення психологічної
готовності майбутніх психологів до роботи з дітьми, які мають обмежені фізичні можливості з одного боку, та нестача комплексних
досліджень окресленої проблеми з іншого, зумовили вибір теми нашого дослідження «ЕмоційноJвольова готовність майбутніх психологів до роботи з дітьми, які мають обмежені фізичні можливості».
Мета нашого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
та емпіричній перевірці рівня емоційноJвольової готовності майбутніх психологів до роботи з дітьми, які мають обмежені фізичні
можливості. З проведенного, нами теоретичного аналізу наукової
літератури можливо зробити наступні висновки.
ЕмоційнаJвольова готовність майбутніх психологів до професійної діяльності — це стійке системне психологічне утворення в структурі емоційної сфери особистості майбутнього фахівця, яке виражає
певний рівень емоційної зрілості особистості, базується на розвиненій емоційній компетентності, є показником психологічного
здоров’я фахівця та забезпечує ефективну міжособистісну взаємодію.
Інвалідність призводить до обмеження життєдіяльності людини,
її соціальної дезадаптації, обмеження здатності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, спілкування, майбутньої трудової діяльності внаслідок відхилень у фізичному та психічному розвитку. Система навчання цих дітей не досконала.
У зв’язку з цим треба вирішувати комплекс соціальних та психологоJ,
медикоJпедагогічних проблем із соціальної орієнтації таких дітей.

СТРУКТУРА ЯКОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Браславець Д.І.
V курс, група ПС51 м, спеціальність «Психологія»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (097) 2638787
Науковий керівник: Котик І.О., к.психол.н., доцент

Здатність до самосвідомості і самопізнання — виняткове надбання людини, яка усвідомлює себе як суб’єкта свідомості, спілкування і дії, характеризуючи ставлення до самої себе. Результатом
розвитку процесів самопізнання є динамічна система уявлень особистості про саму себе, своє Я, яка сполучена з їхньою оцінкою, що
позначається терміном «ЯJконцепція».
Загальна проблематика самосвідомості особистості досліджувалась у працях Р.Бернса, У.Джемса, І.С.Кона, К.Роджерса,
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С.Л.Рубінштейна, В.В.Століна, 3.Фройда, І.І.Чеснокової, Т.Шибутані, К.JГ.Юнга, В.О.Ядова.
Існує декілька підходів до визначення сутності та структури самосвідомості. Окремі її компоненти були предметом численних досліджень як у зарубіжній, так і вітчизняній психології, зокрема
у працях В.Г.Асєєва, Г.О.Балла, Р.Бернса, К.Благи, Л.І.Божович,
А.Валлона, В.В.Давидова, В.Л.Зливкова, Л.М.Карамушки, Г.С.Костюка, С.Д.Максименка, Ю.І.Машбиця, М.Шебека.
Предметом емпіричного вивчення є різні аспекти самосвідомості,
зокрема самовизначення і самооцінка рівня інтелекту, емоційного
стану, особистісних властивостей (Л.І.Божович, М.Й.Боришевський, В.Вольф, С.Куперсміт, Г.І.Ліпкіна, А.В.Петровський, К.Ханлі,
Т.С.Яценко, Ю.М.Швалб).
ЯJконцепція виникає в процесі соціальної взаємодії як завжди
унікальний продукт її всебічного розвитку, як відносно стійке і одночасно здатне до внутрішніх змін психологічне надбання. Вона накладає неповторний відбиток на всі життєві прояви людини. Спочатку,
на ранніх стадіях онтогенезу, залежність ЯJконцепції від впливу
зовнішніх факторів безсумнівна, але в подальшому ця структура починає відігравати самостійну роль у житті кожної людини, суттєво зумовлюючи процеси розвитку і саморозвитку особистості, становлення її унікального життєвого шляху. Навколишній світ, уявлення про
інших людей, самого себе сприймаються особистістю через призму її
ЯJконцепції, яка формується у процесі засвоєння культурноJісторичного досвіду й життя в суспільстві, але має й певні соматичні, індивідуальноJприродні детермінанти. З розвитком потреб індивіду,
взагалі його цілісним розвитком як суб’єкта різних видів діяльності
виявляється й формується особистість, а відповідно, і виявляється її
ЯJконцепція. На відміну від ситуативних образівJ»Я» (яким індивід
сприймає себе в певний момент часу), ЯJконцепція дає людині переживання своєї постійності, визначеності, цілісності, самототожності.
У цьому полягає діалектика становлення і виявлення суперечливих,
завжди незавершених уявлень людини про власну ЯJконцепцію.
У вітчизняній психологічній науці загальноприйнятим поглядом
на сутність «ЯJконцепції» є розуміння її як відносно стійкої, більшJ
менш усвідомленої, динамічної системи уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує свої відносини з іншими людьми
і визначає ставлення до себе.
Доходимо висновку, що ЯJконцепція — цілісний, хоча й не
позбавлений внутрішніх суперечностей образ власного Я людини,
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який включає компоненти: когнітивний — образ усвідомлення своїх
властивостей, здібностей, зовнішності, соціальної значущості тощо;
емоційний — переживання й ставлення до себе (самоповага, самоприниження, любов до себе, самооцінка тощо); поведінковоJмотиваційний компонент, у якому виявляються два попередні складники
й детермінують ставлення індивіда до світу, процеси його життєдіяльності.
Становлення ЯJконцепції зумовлене широким соціальноJкультурним контекстом, і виникає та розвивається у процесі суспільних
відносин і діяльності з людьми, коли суб’єкт «дивиться як у дзеркало
в іншу людину» і тим самим формує, уточнює, коригує образи свого Я.
ЯJконцепція — і передумова, і наслідок соціальної взаємодії
індивіда, та насамперед визначається його соціальним досвідом.

ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНОГО
ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДИТИНИ
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Брієнкова Єлизавета Василівна
5 курс, група КО52, спеціальність,
«Корекційна освіта (за нозологіями)»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку.
Науковий керівник: Коваленко В.Є., к.психол.н.

За даними ООН у всьому світі виявлено близько 67 млн. осіб,
які мають розлади аутистичного спектру (РАС), що становить понад
1% від кількості населення планети. За останні 10 років розповсюдженність РАС збільшилася у 10 разів, кожні 20 хвилин реєструється
новий випадок данного захворювання. За данними І. Марценковского показник розповсюдженності стабільно збільшується: 2010 р. —
на 28,2%, 2011 р. — 32,0%, 2012 р. — 27,2%, 2013 р. — 35,7% [1].
У зв’язку зі збільшенням чисельності дітей з РАС, особливо значущою стає проблема соціальної адаптації сім’ї дитини з РАС. Останнім часом все частіше з’являються статті присвяченні дослідженню
сімей дітей з РАС (І. Марценковський, Є. Савіна, Т. Скрипник,
В. Ткачьова, О. Чарова, Л. Шипіцина, Д. Шульженко). Поява в сім’ї
дитини з РАС структурно деформує її, що відбувається внаслідок
колосального психологічного навантаження. Більшість батьків за
таких обставин залишаються безпорадними. Їх стан можна охарактеризувати, як психологічний та соціальний глухий кут [2].
Д.І. Шульженко вказує на значущість психологоJпедагогічного
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супроводу сім’ї, що виховує дитину з РАС. Формування у батьків
адекватного позитивного ставлення до дитини з РАС дозволяє гармонізувати взаємостосунки з нею та підвищити ефективність корекційної роботи. Вищезазначене вказує на практичну значущість
дослідження проблеми пошуку шляхів корекції негативного емоційного ставлення батьків до дитини з розладами аутистичного спектру.
Одним з шляхів формування адекватного ставлення до дитини
є створення середовища, що гармонізує психологічний стан батьків. Налагодження зв’язків, встановлення довірливих стосунків має
бути базою для роботи корекційного педагога. Родина і корекційний педагог мають працювати як соратники і помічники. Необхідно створити бібліотеку для батьків з метою поглиблення знань їх
знань стосовно особливостей розвитку їх дитини з РАС. Важливо
налагодити комплексну роботу лікаряJпсихіатра, вчителя дефектолога та спеціального психолога у взаємодії з сім’єю дитини з РАС
з метою моніторингу динаміки розвитку дитини; встановити контакти з сім’єю на рівні зворотнього зв’язку.
Отже, сім’я, виховуючи дитину з РАС переживає низку критичних
станів, зумовлених взаємодією з дитиною. Головна задача корекційного педагога в роботі з родиною полягає в тому, щоб батькам
показати реальну перспективу розвитку дитини, сформувати уявлення про можливі труднощі, які можуть виникнути на різних етапах їх розвитку. Адекватність виховної позиції батьків дозволить їм
здобути новий сенс життя, гармонізувати стосунки з дитиною. Це,
в свою чергу, забезпечить оптимальний варіант соціальної адаптації
дитини з РАС.
Література
1. Марценковський І. О. Діагностика та лікування аутизму: вимоги клінічного протоколу / І. О. Марценковський // Матеріали науковоJпрактичної конференції «Аутизм та розлади аутистичного спектру»: К. — 2011.
2. Ткачьова В.В. До питання про створення системи психологоJпедагічної допомоги родині, яка виховує дитину з вадами розвитку /
В.В. Ткачьова // Дефектология. — 2005. — №3. — С. 25.
3. Чарова О.Б., Савіна Е.А. Особливості материнського ставлення до дитини з недорозвитком/О.Б.Чарова, Е.А.Савіна // Дефектология. — 2007. —
№ 5. — С. 46.
4. Щипіцина Л.М. «Неосвітня» дитина в родині та суспільстві. Соціалізація дітей з порушенням інтелекту / Щипіцина Л.М. — СПб.: Дидактика Плюс, 2007. — 375.
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ЖИТТЄВІ ПЕРСПЕКТИВИ
СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Волкова І.Є.
IV курс, група ПС41, спеціальність «Психологія»,
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (067) 9915846
Науковий керівник: Котик І.О., к.психол.н., доцент

Життєвий шлях кожної людини є неповторною, унікальною
подією, тому стратегія і технологія становлення та розвитку власної
суб’єктності завжди інноваційна. Суб’єктне буття людини обумовлює творчий спосіб її життєдіяльності, головним сенсом якої є створення в межах існуючої культури свого особливого неповторного
унікального життєвого світу.
На основі досліджень К.О.Абульханової — Славської, Л.І.Анциферової, Ф.Баррона, Т.Гісме, Є.І.Головахи, С.Д.Максименка, С.Л.Рубінштейна, Т.М.Титатенко під житєвими песпективами особистості
розуміємо сукупність уявлень людини про власне майбутнє, упорядкованих щодо часової осі; детермінацію теперішнього психологічним
майбутнім. Основне призначення перспективи майбутнього полягає
в передбаченні майбутніх подій у теперішньому, тобто орієнтація на
перспективи майбутнього, що означає загальну здатність передбачати,
структурувати, «проливати світло на майбутнє». Прогнозування майбутнього потребує когнітивної розробки планів і проектів, відображає ступінь зацікавленості й залученості в майбутнє.
Для виявлення психологічних особливостей суб’єктних уявлень
про життєві перспективи ми використали такі методи: біографічна
методика «Лінії життя» (О.О. Кронік, Б.М. Левін, О.Л. Пажитнов),
метод мотиваційної індукції (Ж.Нюттен), тест смисложиттєвих
орієнтацій («СЖО», Д.О.Леонтьєв), методикаJтест «Здатність до прогнозування» (Л.О.Регуш). У дослідженні були задіяні 37 студентів
ВНЗ м.Вінниці та їх родини.
Встановлено, що сучасна студентська молодь описує переважно позитивні події життя (78,1%), має визначене позитивне ставлення як до позитивного, так і до негативного власного досвіду
(63,7%), виявляє освідомленість щодо теорії й практики побудови
життєвих планів (83,4%), проте недостатньо добре пов’язує важливі
події свого життя між собою та з майбутнім (27,8%).
Тест «СЖО» за середніми значеннями та стандартними відхиленнями шкал виявляє, що студенти мають чіткі цілі у майбутньому,
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які надають їм життєву осмисленість, спрямованісь та часову перспективу (шкала «Цілі»: 34,5; 6,14); процес життя вважають цікавим
та емоційно насиченим (шкала «Процес»: 32,3; 5,8); пройдену частину життя оцінюють достатньо продуктивною й осмисленою (шкала
«Результат»: 18,2; 4,5); бачать себе сильною особистістю, здатною
побудувати своє життя відповідно своїм цілям та уявленням про його сенс (шкала «Локус контролюJЯ»: 20,1; 3,9); упевнені, що здатні
контролювати перебіг власного життя, вільно приймати рішення
й втілювати їх у життя (шкала «Локус контролюJжиття»: 29,3; 6,9).
Результати методики Л.О.Регуш підтверджують, що загалом студенти ВНЗ мають належний рівень прогностичних здібностей (14,1),
що виявляється у таких показниках як глибина, аналітичність,
перспективність та доказовість. Проте показники освідомленості та
гнучкості виявляють недостатнє розуміння характеру наслідків та
етапів прогнозу, низьку варіативність та широту асоціацій, ригідність планів.
Методика Ж.Нюттена свідчить про відповідні студентському віку
часові перспективи та глибоке змістовне наповнення образу майбутнього. Переважають такі плани як професійноJосвітні (отримати цікаву улюблену роботу, підвищити свою кваліфікацію, отримати вищу освіту); суспільноJполітичні (розширити свій політичний
кругозір, брати участь в суспільному житті); романтикоJпізнавальні
(побувати в інших містах і країнах); особистісноJсімейні (знайти
вірних друзів, створити сім’ю, виховати дітей справжніми людьми);
матеріальноJпобутові (досягти гарного матеріального становища,
створити хороші житлові умови). Загалом контентJаналіз завершень
речень свідчить про прагнення сучасної молоді до саморозвитку,
творчий потенціал, соціальноJполітичні активності, амбітність, самоповагу та гідність, високу моральність та ціннісні орієнтації.

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ
ПРИ ПОРУШЕННЯХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Волнушкіна Галина Володимирівна,
старший викладач кафедри психології,
Інституту соціальних технологій Університету «Україна».
gala_volnushkina@ukr.net

Причинами неуспішності дитини можна назвати безліч найрізноманітніших обставин (часто хворіє, помінялися школа і вчителька),
рис особистості і характеру (сором’язливість, агресивність, надмірна
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активність і непосидючість), ситуацій (конфлікт в родині, неприязні стосунки з вчителями і однокласниками) і т. д.
Психологічна корекція при неуспішності передбачає вплив на
індивідуальний механізм отримання знань у даної дитини, тобто на
розвиток її пізнавальних здібностей взагалі, а не засвоєння окремої
дисципліни.
У невстигаючих школярів є дві відмінності від успішних. Перше — відмінності в рівнях пізнавальної активності. Це проявляється в тому, що «успішні» проявляють вищий інтерес і готовність до
вирішення різноманітних пізнавальних завдань, здатність до самостійного пошуку варіантів, виділенню незрозумілого, незнайомого;
вміють сформулювати питання, щоб пояснити для себе те, що незрозуміло. «Невстигаючі», поставлені перед необхідністю вирішення будьJякого пізнавального завдання, не виявляють до нього інтерес, починають розмовляти на сторонні теми або говорять перше,
що спадає на думку. При цьому для них більш важливим є не прояснення для себе якоїсь інформації, а оцінка їх відповіді дорослим,
і, відповідно, питання, які вони ставлять, — не по суті завдання, а про
їх відповіді: «Так?» «Я правильно сказав?» Однак якщо дітей спеціально спонукають ставити питання про те, що їм незрозуміло, то вони
«навчаються запитувати» і починають досить часто звертатися до дорослих за роз’ясненнями, навіть якщо раніше це не було їм властиво.
Таким чином, один із напрямів психологічної корекції при порушеннях навчальної діяльності — це стимуляція і підтримка різноманітної пізнавальної активності дитини, позитивне емоційне підкріплення різних її проявів, створення умов для її розвитку.
Перша з обов’язкових умов для розвитку пізнавальної активності дітей — саме емоційне підкріплення. Коли дитина проявляє
інтерес до чогоJнебудь, слід допомогти їй цей інтерес реалізувати.
Для цього краще «приєднатися» до її інтересу і досліджувати разом
з нею факт або явище, які привернули її увагу. В ході такого спільного дослідження може бути реалізована друга умова для розвитку
пізнавальної активності — навчання різним стратегіям розумових
дій, іншими словами, як думати; як ставити питання — іншим або
собі, щоб щось краще зрозуміти; а також позбавлення від страху зробити помилку, тому що помилка — це теж крок на шляху до пізнання. І це не обов’язково робити на матеріалі шкільної програми —
можна використовувати будьJякі сфери нашого життя. У разі якщо
у дитини вже склалося стійке негативне ставлення і до школи, і до
процесу навчання, то на перших етапах психологічної корекції, може
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бути, краще взагалі виключити навчальний матеріал із занять з розвитку пізнавальних здібностей.
Одне з головних завдань психологічної корекції — відновити
у дитини бажання вчитися. У людини існує вроджена потреба «витягувати сенс з оточуючого нас світу і робити це при довільному контролі». Ця потреба у дитини може знижуватися. Причиною є насильницьке обмеження, жорсткий зовнішній контроль пізнавальної
діяльності дитини, що часто посилюється негативними оцінками її
особистості і розуму при помилкових діях, які помилковими є часто тільки з точки зору дорослого, котрий не вміє або не бажає вникнути в хід дитячого судження.
Буває, що людина боїться усвідомити свою помилку, намагається захиститися від цього усвідомлення, тікає від вирішення
проблем, що веде до інтелектуальної пасивності.
Тому при відновленні бажання вчитися шлях психологічної корекції — заохочення готовності до пошуку протиріч, невідповідностей, створення таких умов, при яких вже сам пошук доставляв
би задоволення незалежно від його результату. Як це зробити —
вирішує фахівець (або просто дуже зацікавлений дорослий) в кожному випадку індивідуально.
Третя умова для розвитку пізнавальної активності — зміцнення
позитивної самооцінки дитини. Іноді вже у дошкільнят складається негативне уявлення про свої здібності. Вони, опинившись перед
необхідністю виявити пізнавальну активність, реагують висловлюваннями типу «Я не можу», «Я дурний», «Я не знаю, як це зробити».
Уявлення дитини про саму себе завжди страждає при повторюваних невдачах, тому важливо приділяти особливу увагу підбору завдань і вправ. Необхідно, щоб в них включалася достатня кількість
таких завдань, які дитина об’єктивно може виконати добре, і при
цьому вони не були б занадто легкими — щоб вона могла отримати
досвід подолання труднощів. Реакція дорослого на помилки дітей
з негативною самооцінкою повинна мати форму допомоги, а не осуду.
Інша істотна відмінність в пізнавальній діяльності «успішних»
і «неуспішних» учнів — це відмінність у вмінні здійснювати самоконтроль і саморегуляцію своїх дій. «Неуспішні» школярі навіть
при знанні і розумінні правила, за яким потрібно діяти, не можуть
у самостійному виконанні завдання, де потрібно в певній послідовності виконати ряд розумових операцій, і їм необхідна постійна допомога дорослого. Розвиток здатності до самоконтролю та саморегуляції також починається вже в дошкільному віці і відбувається
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природніше й ефективніше за все в процесі різноманітних «ігор
з правилами».
Іноді в якості програми психологічної корекції пропонуються
різні системи розвиваючих занять для стимулювання пізнавальних
функцій: уваги, сприймання, пам’яті, мислення. Однак більш ефективним є включення тренінгових вправ в ігровій формі безпосередньо
в процес навчання, особливо це важливо для викладання деяких
навчальних предметів, які найбільш важко сприймаються дітьми.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ІЗ ПОРУШЕНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
Гаркавенко А.А.
VІ курс, спеціальність «Психологія»,
університет «Україна», тел. 0938254713
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Наше сьогодення характеризується виникненням величезного зацікавлення проблемами психології
творчості в соціальній сфері життя. Інтелектуальна творчість як
невід’ємний аспект людської духовності є соціальним механізмом,
який протистоїть регресивним явищам у розвитку суспільства. Чим
менше людей з творчим інтелектом у суспільстві, тим більше яскраво виражені в ньому деструктивні тенденції. Поряд з цим, творча
діяльність — це гарантія особистісної свободи людини і самодостатності її індивідуальної долі.
Неможна не погодитися з тим, що розвиваючи творчі здібності
у дітей, виховуючи їх такими, що мислять нестандартно, оригінально, мають творчий підхід до життєвих проблем, суспільство отримує
повноцінних громадян країни. Недарма видатний психолог Л. С. Виготський вважав розвиток творчих здібностей найважливішим питанням дитячої психології і педагогіки.
Останнім часом почали виникати ідеї про те, що вміння орієнтуватися в бурхливому світі соціальних взаємодій (соціальний інтелект), тісно пов’язано з такою властивістю як креативність. Налагодження конструктивних соціальних зв’язків базується на певній
гнучкості поведінки, відкритості новим ідеям, які притаманні креативним особистостям.
Мета нашої роботи полягає у дослідженні розвитку креативного
потенціалу особистості як умови поновлення порушених соціальних
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зв’язків, а також у дослідженні соціальноJпсихологічних особливостей молодших школярів із порушеними і непорушеними соціальними зв’язками.
Кількість досліджень креативності як здатності до творчості зростає з кожним роком, а разом з ними збільшується і кількість визначень цього поняття.
Поняття креативності різними науковцями трактується по різному. Наприклад, за Р.А. Джонсоном, креативність проявляється як
несподіваний продуктивний акт, зроблений виконавцем спонтанно
у певній ситуації соціальної взаємодії. При цьому виконавець спирається на власні знання і можливості. І. Г. Нохріна визначає креативність як здатність людини до конструктивних, нестандартних
мислення і поведінки, а також усвідомлення і розвитку свого досвіду, а С. Степанов — як рівень творчої обдарованості, здатності до
творчості, яка складає відносно стійку характеристику особистості.
Вчені не досягли згоди з приводу того, чи існує взагалі креативність
чи це лише теоретичний конструкт. Суперечки точаться і навколо
того, чи самостійним є процес креативності, чи креативність — це
сума інших процесів.
У нашому дослідженні ми встановили, що креативність як специфічна діяльність має певну структуру, компоненти якої тісно переплітаються та взаємодоповнюються; психологічна реабілітація
стає більш ефективною, якщо вона спрямована на підвищення
рівня креативності; діти з порушеними і непорушеними соціальними зв’язками застосовують різний індивідуальний спосіб налагодження цих зв’язків.
Таким чином, необхідність чіткого виділення психологічних
параметрів та методів дослідження креативності, недостатня розробленість у літературі проблеми відновлення порушених соціальних
зв’язків на основі розвитку креативності, а також потреба в удосконаленні системи їх відновлення (знаходження нових методів на основі актуалізації креативного потенціалу особистості) і визначили
вибір проблеми нашого дослідження.
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ВОЛОНТЕРСТВО
ЯК ПРОЯВ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ
Гончарук Т.О.
V курс, група ПС5115м, спеціальність «Психологія»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел.0988145664.
Науковий керівник: Чорноусенко Н.С., к.психол.н., доцент

Актуальним сьогодні є дослідження феномену волонтерства
в різних наукових сферах: добровольчу діяльність, прояв альтруїзму,
структурні характеристики волонтерства, психологічні особливості
добровольців і їх вплив на особистість вивчають представники психології, соціології, педагогіки тощо.
Достатня кількість досліджень волонтерську діяльність розглядає
як прояв і просоціальної поведінки. В основі просоціальної поведінки лежить мотив альтруїзму, який проявляється в співчутті, в прагненні втішати, захищати, заспокоювати тих, хто цього потребує.
Б. П. Ільїн відзначає, що прояв просоціальної поведінки необхідно пов’язувати з мотивами морального обов’язку та морального
співчуття [1, 388]. Людина з мотивом морального обов’язку здійснює альтруїстичні вчинки заради морального задоволення, підвищення моральної самооцінки, при цьому відношення до того, кому
допомагають, не обов’язково є позитивним. Людина з мотивом морального співчуття проявляє альтруїзм в зв’язку з почуттями ототожнення, співпереживання, але часто її прояви нестійкі [1, 398].
Д. Бетсон у своїх дослідженнях говорить про те, що певна частина поведінки волонтерів мотивується безкорисливим бажанням допомогти. «Чистий» альтруїзм проявляється тоді, коли ми відчуваємо
емпатію по відношенню до того, хто потребує допомоги. Співпереживання призводить до соціальної поведінки, оскільки допомагає
передбачати приємні почуття після досягнення результату [2, 68].
Г. Мюррей в своєму переліку мотивів ввів особливий мотив —
потреба в дбайливості. Він говорить про такий мотив, що проявляється в необхідності висловлювати співчуття і задовольняти потреби безпорадного (слабкого, покаліченого, самотнього, хворого
тощо) [3,134]. С.В. Алещонок в якості ведучої мотивації добровольчої діяльності називає солідарність і відповідальність за проблеми
в суспільстві [4,157].
На ефективність основних видів волонтерської діяльності впливає низка об’єктивних та суб’єктивних чинників. До суб’єктивних
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чинників належать показники мотиваційноJціннісної, емоційноJвольової, комунікативної та поведінкової сфер. Об’єктивними чинниками, що впливають на ефективність волонтерської діяльності,
є організація перебігу волонтерської діяльності, особливості соціокультурного середовища, у якому відбувається волонтерська діяльність, а також організація процесу та принципів неформальної освіти.
Психологічна готовність студентів до волонтерської діяльності
залежить від особистісної форми реагування на ситуації у соціокультурному середовищі, у якому відбувається програма. Від цього
залежить зміна поведінкової активності волонтерів у програмі та їх
максимальне наближення до високого рівня самореалізації.
Література
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
ПОДРУЖНІХ ВЗАЄМИН
У ПЕРІОД ПОДРУЖНЬОЇ АДАПТАЦІЇ
Дем’янчук Д.В.
VI курс, група ВПЛ15, спеціальність «Психологія»,
м. Київ, тел.: 0980153324.
Науковий керівник: ПитлюкСмеречинська О.Д., к.п.н., доцент

Сім’я є одним із найважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення. На сучасному етапі найбільший
інтерес та увагу і серед науковців, і в популярній літературі викликають дослідження, пов’язані з життєдіяльністю сім’ї: її динаміка,
стадії розвитку подружніх взаємин та особливості функціонування
сім’ї як малої соціальної групи.
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(Ю. Альошина, М. Боуен, Д. Віннікот, Я. Варга, К. Вітакер,
В. Н. Дружинін, А. Захаров, У. Кемплер, В. Кравець, К. Маданес,
Г. Навайтіс, П. Пепп, В. Сатір, А. Співаковська, Е. Ейдеміллер,
Ч. Фішмен, Р. Шерман, В. Юстицькіс та ін.) [1, 2, 3].
Незважаючи на активний розвиток предметного поля психології
сім’ї, деякі феноменологічні явища так і залишаються недостатнь
вивченими. Зокрема детального наукового дослідження потребують проблеми подружньої адаптації.
За визначенням більшості дослідників, сім’я — складне суспільне утворення, історично конкретна система взаємовідносин між
подружжям, батьками і дітьми, мала група, члени якої пов’язані
шлюбними або спорідненими відносинами, спільністю побуту, системою ролей, взаємною моральною відповідальністю, правами та
певними емоційними відносинами [1].
В Україні середній шлюбний вік для чоловіків становить
26–27 років, для жінок 24–25 років. Також статистичні дані свідчать,
що кожна друга пара розлучається. Причому розрив подружніх відносин найчастіше відбувається ще на початкових етапах існування
сім’ї (3–5Jму роках подружньої взаємодії).
Складний процес формування внутрішньоJсімейних і позасімейних відносин, зближення звичок, уявлень, цінностей подружжя
і інших членів сім’ї протікає вельми інтенсивно і напружено [2].
Сукупність сімейних подій утворює основні етапи сімейного
циклу життя. Початковий етап існування сім’ї характеризується процесами адаптації.
Для успішного проходження якої, з точки зору особистісних
параметрів, важливими є наступні елементи: емоційна сторона подружніх відносин, ступінь прихильності, схожість уявлень подружжя,
бачення себе, партнера, сім’ї, соціального світу у цілому, схожість
бажаних для партнерів моделей спілкування, поведінкових особливостей, сексуальна, психофізіологічна сумісність, загальний культурний рівень, ступінь психологічної і соціальної зрілості партнерів, співпадіння систем цінностей подружжя.
Для забезпечення психологічного комфорту в сім’ї та успішного
її функціонування суттєве значення має те, як складаються взаємини і взаємодія принаймні у трьох складових: між самим подружжям,
між батьками та дітьми, між братами та сестрами, якщо в родині
зростають двоє і більше дітей.
Стабільність не є синонімом успішності шлюбу і сім’ї. Під стабільністю у сімейній психології розуміються такі характеристики,
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як задоволеність людини від перебування у шлюбних стосунках, створення умов для особистого щастя, особистісного зростання кожного
з членів сім’ї [3].
Варто зазначити, що суб’єктивна задоволеність шлюбом і об’єктивна успішність пари — не тотожні явища. Тому задоволеність
шлюбом не є простим наслідком його успішності, оскільки в останньому випадку сама задоволеність повинна мати досить складну
структуру, що відповідає множинності функцій шлюбу.
Принциповим для сім’ї є питання сімейної індивідуалізації,
тобто вироблення свого власного стилю подружнього спілкування,
що включає в себе способи контактів з навколишніми, прийняття
рішень, методів подолання розбіжностей і виходу з кризи.
Саме тому сімейна адаптація розуміється як гнучкість або ригідність сімейної системи до пристосування та змін під впливом стресогенних чинників і характеризується показниками «лідерство»,
«контроль», «дисципліна», «правила та ролі у сім’ї». [4] Сімейна
згуртованість та сімейна адаптація, на нашу думку, є важливими для
визначення рівня диференціації ідентичності у сім’ї і проявляється
у членів сім’ї у: ступені диференціації емоцій від мислительних процесів; ступені залежності від думок та вчинків інших людей та залежності ефективності поведінки від ситуації; особливостей міжособистісних відносин конкретної людини, її близькість — віддаленість.
Література
1. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. — К.: 2000. —
312 с.
2. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза.: КанонJРООИ «Реабилитация», 2012. — 256 с.
3. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. — О.І. Бондарчук. —
К.: МАУП, 2001. — 96 с.
4. Мороз Р. А. Феномен сімейного наративу в сучасній психології сім’ї /
Р. А. Мороз // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19—20 квітня
2010 року). — Т. ІІІ. — К. : ДП «ІнформаційноJаналітичне агентство»,
2010. — 398 с.
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ГОТОВНІСТЬ ДО ШЛЮБУ ЯК ПОКАЗНИК
ОСОБИСТОСНОЇ ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Загребельна К.А.
VІ курс, спеціальність «Психологія»,
університет «Україна», тел. 0730225044
Науковий керівник: Федорченко І.М.

Актуальність дослідження. Сім’я є головним передавачем культурних норм і цінностей, тому будьJяке суспільство зацікавлене в стабільній, міцній сім’ї.
Актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до шлюбу і сімейного життя, яка передбачає:
— підвищення відповідальності молоді у шлюбноJсімейних
стосунках, а також щодо батьківства;
— формування здорового способу життя через роз’яснення залежності сексуальності, можливості батьківства від наявності шкідливих звичок (куріння, алкоголізму, вживання наркотиків);
— формування психологічної компетентності щодо особливостей взаємин у сім’ї;
— висвітлення питань раціонального ведення господарства,
ефективної організації бюджету сім’ї.
Об’єкт дослідження — особистісна зрілість особистості.
Предметом дослідження — готовність до шлюбу як показник особистісної зрілості особистості.
Мета дослідження — виявити взаємозв’язок готовності до шлюбу та особистісної зрілості особистості, а також розкрити соціальноJпсихологічні умови розвитку особистісної зрілості особистості
як чинника готовності до шлюбу.
Сім’я — одна із найбільш стародавніх форм соціальної спільності
людей. Через різноманітні канали і за допомогою повних механізмів
вона є пов’язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та
розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє
вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних задач.
Задоволеність чи незадоволеність шлюбом залежить від багатьох
складових, в яких людині іноді дуже важко розібратись. Найбільш
складна сторона задоволеності сімейним життям заключається в тому, що людина може бути глибоко незадоволена сама собою. Ця прихована незадоволеність може переноситись на членів сім’ї (дружину,
послаблення сім’ї, її нездатність адаптуватись до змін життя, різке
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ізоляція, постає питання про розробку термінових заходів по наданню чоловіка, дітей). Роздратування, злість, викликані власними
лінощами, слабкістю волі, неорганізованістю, невихованістю, можуть
відбитись на взаєминах з оточуючим людьми. В таких випадках людина хворобливо реагує на критику власних недоліків.
Адекватно оцінивши ситуацію, яка склаласьдопомоги сім’ї у всіх
її напрямках. Кардинальні міри зі сторони держави повинні передбачити не лише економічні і соціальні заходи, але і створення служб
психологічної допомоги сім’їпогіршення фізичного і психічного здоров’я, зростаюча міжособистісна.
Зріла особистість — це людина, у якої система життєвого самовизначення духовно етично обґрунтована, ефективна і динамічна,
яка в поведінці і діяльності спирається на внутрішній локус контролю і внутрішні регулятори, усвідомлює повноту відповідальності за
задумане і відтворене, у якого всі інші його характеристики — індивідні властивості, суб’єктність, індивідуальність — системно перетворені та представляють собою єдність, цілісність.
Риси зрілої особистості мають пряме відношення до успішності
браку у всіх його аспектах, а також до вибору пари при вступі до браку.

ФЕНОМЕН САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАНТА
Іваннікова Г. В.,
старший викладач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

В останні десятиліття все частіше постає питання гуманістичної спрямованості розвитку особистості. В зв’язку з цим, особливої
актуальності набувають питання самоактуалізації, самореалізації,
психічного здоров’я особистості, її психологічного благополуччя.
Всі ці поняття в тій чи іншій мірі є синонімічними. Поняття «самореалізації особистості» почав використовувати в своїх роботах з психології особистості А. Адлер. Він стверджував, що людина має самосвідомість і спроможна планувати свої дії, керувати ними,
усвідомлюючи значення своїх дій для власної самореалізації. За Адлером, людина сама творить свою особистість [1].
Поняття самореалізації (частіше самоактуалізації) використовується і в роботах таких зарубіжних психологів гуманістичного напрямку, як К.Роджерс, Е.Фромм, А.Малоу [1].
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К.Роджерс вважає прагнення до самоактуалізації вродженим.
Тенденція до актуалізації, ствердження вибіркова і направлена на аспекти середовища, що сприяють конструктивному просуванню особистості, її завершеності та цілісності. Роджерс використовує поняття
«конгруентністьJнеконгруентність». В основі такого поняття лежить
уявлення про кінцевий сенс життя людини стати собою. Неконгруентність виражається в проявах феноменології (переживаннях, почуттях, цінностях) тривоги, небезпеки. Конгруентність відповідає адекватності, гармонії. Роджерс виділяє 3 види конгруентності, що сприяє
самоактуалізації. Конгруентність між ЯJсприймаємим і актуальним
досвідом переживань організму (ЯJорганізм). Уявлення про реалізацію
особистістю власних потенціалів ми знаходимо і у Е.Фромма. Так, під
істинно людською орієнтацією Фромм розуміє орієнтацію на буття як
на продуктивне використання своїх здібностей в єднанні зі світом.
Підтвердженням цьому можуть бути ті людські потреби, котрі виростають «з умов існування». В якості таких потреб Фромм називає: потребу в установленні зв’язків; потребу в трансцендентності; потребу в коренях; потребу в ідентичності; потребу в системі орієнтації.
Таким чином, Фромм, як і Адлер, вважає, що самореалізація має
соціально детермінований характер. Невід’ємною часткою самореалізації, за Фроммом, є продуктивна самореалізація, або те, що він називав «бути» замість «здаватися» і «володіти». В концепції А.Маслоу
це відповідає так званим вищим цінностям (або метапотребам).
У ієрархічній моделі потреб Маслоу вищі цінності відповідають більш
високими рівням потреб: потребі у самоповазі, потребі в досягненні
вищих метацінностей (Істини, Любові, Добра, Справедливості і т.д.),
оскільки самоактуалізація є прагненням людини стати тим, ким вона
може стати, а отже, і досягнення вершини власного потенціалу [1].
Виходячи з характеристики самоактуалізованої особистості, гуманістичної концепції особистості в цілому, можна припустити, що
чим більше психологJконсультант буде самоактуалізованою особистістю, тим більше він буде психологічно здоровою особистістю.
Можно вважати, що метою психологічного консультування є соціальноJздорова особистість, яка володіє почуттям перспективи,
здатна адекватно аналізувати ситуацію та виробляти власну стратегію
поведінки. Головна задача практичного психолога полягає у створенні
для клієнта умов, за допомогою яких розширюється його самосвідомість, посилюється розуміння життєвих ситуацій та визнання самого себе. А необхідною умовою ефективності роботи психологаJконсультанта «є власний високий рівень самоактуалізації».
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1. Коростылева Л.А. ТеоретикоJметодологические основы изучения самореализации личности // Психологические проблемы самореализации
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СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ В СТРУКТУРІ
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТА ВНЗ
Іванюк І.Я.
ст. викладач кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук
Луцький інститут розвитку людини, к.тел.: (066)1058599

Сучасні реалії України характеризуються кардинальними політичними, економічними, культурними, і соціальними змінами, які
вплинули на соціальну ситуацію у суспільстві і відповідно, на пріоритети професійної підготовки майбутнього фахівця, що передбачає
формування його, як активного суб’єкта діяльності, як зрілу особистість з розвинутими професійноJважливими якостями.
Серед основних завдань вищою школою постає завдання у забезпечені оптимальних умов саморозвитку особистості студента,
активної життєдіяльності, самореалізації і самоактуалізації, побудови ними адекватного індивідуального стилю життя і діяльності, становлення їх як зрілих, готових до подолання життєвих труднощів
особистостей.
Тому процес професійної підготовки майбутніх фахівців має бути
глибинним, різностороннім та сприяти формуванню їхнього соціальноJпрофесійної зрілості. Саме тому на сучасному етапі важливим
напрямом роботи є вивчення і аналіз стану та можливих шляхів удосконалення процесу формування соціальноJпрофесійної зрілості
майбутніх фахівців. Від сформованості соціальної зрілості буде залежати процес становлення особистості студента як фахівця, професіонала у своїй справі.
Питання формування соціальної зрілості особистості більш детально досліджували Є. Головаха, В. Радул, Ю. Бардін, Р. Гурова,
Л. Дениско, М. Лебедик, Р. Хмелюк, П. Якобсон та інші.
Показниками зрілості особистості на думку більшості науковців
є здатність людини до самовизначення в найширшому колі значущих питань: у сфері професійноJтрудової діяльності, освіти і саморозвитку, способу життя в цілому; високий рівень розвитку мотивації
діяльності, високий рівень мотивації досягнення успіху; готовність
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до побудови міжособистісних стосунків на основі толерантності,
емпатії й відповідальності. Важливо, щоб ці здатності були присутніми вже у студентському віці, оскільки студентські роки збігаються в часі з встановленням ідентичності молодої людини, періодом
досягнення людиною фізичної, соціальноJполітичної, юридичної
зрілості, з моментом набуття людиною всієї повноти прав та відповідальності у вирішенні своєї долі.
Ж. Вірна визначає соціально зрілу особистість, як особистість,
у якій поєднуються такі ціннісні орієнтації, що визначають основу
її життєвої компетентності. Передусім, це цінності ставлення до себе та інших як до цінності, мети, а не засобу досягнення чужих
цілей; чесності, що проявляється у відкритості досвіду та щирості
у почуттях; свободи як спонтанність, відсутність постійного контролю та сліпого дотримання належного, відповідальність; довіри до
людської природи; та творчої спрямованості людини.
На думку Є. Долла соціальна зрілість — це міра особистісної
незалежності та відповідальності. Особиста незалежність є здатністю
індивіда самостійно вирішувати власні справи, самостійно регулювати свої соціальні відносини. Соціальна відповідальність є відповідальністю стосовно себе, до інших, до суспільства.
Соціальну зрілість також розуміють, як сукупність компетентностей: громадянську, побутову, комунікативну та компетентність
в сфері саморегуляції та самостійної пізнавальної діяльності.
Дослідник В. Радул соціальну зрілість визначає як той стан, що
розкриває стан сформованості особистості через призму певного
соціального середовища. В її зміст він включає активну життєву позицію та досягнення єдності виховання та самовиховання і прагнення самої особистості до якомога скорішого досягнення соціальної
зрілості. Моделлю соціальної зрілості, на його думку, є взаємозв’язок
самореалізації та соціальної відповідальності. Проявляється соціальна зрілість у соціальній активності, соціальному самовизначенні,
соціальній відповідальності.
Зрілість людини багато в чому проявляється в культурі особистісного прагнення, визначається мірою відповідального ставлення
до поставленої мети, характером та якістю планування її досягнення.
Тому соціальна зрілість включає в себе складну гаму інтелектуальних
якостей та громадських почуттів: об’єктивне бачення світу; історичний (життєвий) оптимізм; працелюбство; високий професіоналізм.
Отже, свідченням того, що особистість досягла періоду соціальної
зрілості й включилася в суспільні відносини, як цілісна саморегульо539
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вана система, може бути наявність в особистості соціальної відповідальності, пізнання соціального самовизначення, соціальної
активності майбутніх фахівців.
Враховуючи особливості формування особистості студента та
його професійне становлення, вища школа повинна створити умови
конструктивної взаємодії студента з соціумом, що є умовою інтеграції
в суспільство, відповідно й фактором становлення соціальної зрілості.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Кирій Ю. М.
VІ курс, група ВПЛ15, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», к.тел: +38(067) 568 11 08
Науковий керівник: Довгань Н.О., к.психол.н.,
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки,
Email: julybookmail@gmail.com

Актуальність дослідження: Сучасна ситуація нашої країни загострила проблеми існування сім’ї і соціуму в цілому. В той час, коли
дестабілізована економіка та суттєво знижений життєвий рівень
в Україні, коли зруйновані старі, та не здобуті нові цінності — діти
підліткового віку повністю відображають кризові процеси суспільства. Проблемою стає відсутність якісної позитивної ідеології, криза
інститутів соціалізації підростаючого покоління, соціальна аномія,
недостатнє або надлишкове задоволення потреб дитини та заперечення її самоцінності, порушення батьківської прив’язаності, призводить до девіантної поведінки. У складні часи, які наразі переживає
Україна, як ніколи стає актуальним питання визначення психологічних чинників девіантної поведінки підлітків і підтримки підростаючого покоління та розвиток його потенціалу.
Мета: За теоретичним аналізом визначити психологічні чинники, які детермінують девіантну поведінку у підлітковому та юнацькому віці, проаналізувати зв’язок між порушеннями поведінки,
віком та батьківською прив’язаністю.
Основні результати: За теоретичним аналізом літератури, виявлені
обставини, які впливають на девіантність у підлітковому віці, заважають нормальному розвитку особистості, її функціонуванню в соціумі.
Визначені основні поняття та підходи в дослідженні проблем девіантності, моделі та типології відхилень поведінки, та її психологічні.
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В ході аналізу виявлено, що соціальне середовище підлітків та
юнацтва все більше заповнюється асоціальними нормами, негативними ролями та стереотипами, які призводять до деформації суспільних зав’язків. Обгрунтовано, що девіантна поведінка — це не завжди сталий показник, а вимушена відповідь дитини на ту чи іншу
ситуацію. Порушення норм, встановлених суспільством, як в негативному, так і в позитивному контексті, може бути слідством бажання підлітка представити особисту соціальну позицію оточенню,
вимога уваги і поваги до себе.
Діти, перебуваючи в ситуації несформованої власної системи
моральних цінностей та переконань, часто не мають змогу адекватно реагувати на виклики оточуючого середовища. Дві, з найактуальніших проблем сьогодення — це постійне зростання правопорушень,
скоєних підлітками, в разі чого ми можемо говорити про негативну
девіантність, та недостатність приділення уваги позитивній девіантності, її розкриттю і, що важливо — сприйняттю, та направленню
в русло розвитку на благо особистості та суспільства. Це можна
пов’язати з впливом батьківсько-дитячих стосунків, соціальним
напруженням, психологічною неврівноваженістю суспільства, віком
дитини, яка знаходиться в періоді становлення особистості.
В ході роботи визначено, що передумовами девіантної поведінки можуть виступати як внутрішні, так і зовнішні чинники. Такі як —
потреба самоповаги, ризик, штучні потреби, емоційна нестійкість,
агресія, наявність акцентуацій характеру, відхилення в психічному
розвитку, низька самоповага та самооцінка, вплив оточення, стосунки у сім’ї. Батьки і соціум впливають на розвиток характерологічних рис, властивостей та здібностей, а батьківська прив’язаність
лежить в основі благополучного розвитку людини.
Висновки: За узагальненням результатів теоретичного аналізу
вивчення феномену девіантної поведінки, та її проявів як в негативному, так і в позитивному аспекті вказує на необхідність дотримування розвитку самоприйняття і розкриття індивідуальності для
позитивного формування особистості у неповнолітніх, вказує на важливість постійної співпраці та взаємодії батьків і дітей, психологів
і педагогів, а саме: проведення інформаційноJпросвітницької роботи та досліджень по виявленню акцентуацій характеру, соціальної адаптації, стресостійкості та фрустрації.
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ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ
ЕКОНОМІКИ І ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
Клевака Л.П.
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи,
Полтавський інститут економіки і права,
к. тел. (066) 3369120

Навчання у вищій школі повинно мати не лише освітню орієнтацію, а й обов’язкову виховну спрямованість. НавчальноJвиховний
процес покликаний формувати в студентів високу культуру, гуманістичний і демократичний світогляд, високі моральні якості, виховувати їх громадянами — патріотами, інтелігентами, творчими й цілеспрямованими фахівцями. Сучасним ідеалом виховання є гармонійно
розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою громадянською відповідальністю,
здоровими інтелектуальноJтворчими, фізичними і духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою.
Основними напрямами виховної роботи у вищому навчальному
закладі є: формування наукового світогляду; громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; художньоJестетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання;
професійне виховання. Головна мета національного виховання —
набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування
духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування у молоді незалежно від
національної належності особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньоJестетичної, правової, трудової, екологічної культури. Основними засобами
і формами реалізації цих напрямів роботи у вишах є: круглі столи,
диспути, вечори (поезії, інструментальної музики), бесіди, свята, виховні години, зустрічі, волонтерська діяльність тощо.
Випускник вищої школи, безумовно повинен бути вихованою
людиною: вміти поводитись, гідно триматись у суспільстві, володіти
гарними манерами. Вихована людина повинна бути насамперед моральною людиною. З цією метою куратори студентських груп Полтавського інституту економіки і права проводять щотижневі ви542
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ховні години, викладачі організовують круглі столи. Так, у першому
семестрі 2015–2016 н. р. на круглих столах обговорені наступні теми: «Що знаю про тебе я, Україно!», «Авіабаза Полтава і перемога
Антигітлерівської коаліції», «Захисники України», «Ядерна зброя —
епілог другої світової війни?», «Я — перекладач. Я той, хто бере Ваші
слова і вдихає у них життя», «Правда ціною життя», «Добридень! Як
багато у цім слові», «Українські традиції святкування передноворічних та різдвяноJноворічних свят». Серед основних заходів громадянського та патріотичного виховання ПІЕП можна назвати:
бесіди та лекції з патріотичної тематики про історію, культуру, літературу і мистецтво українців; екскурсії історичними та літературноJмистецькими місцями Полтавщини, України; відзначення
ювілею просвітників, письменників, діячів літератури, науки, культури, мистецтва; відзначення українських народних свят, обрядів;
ознайомлення з традиціями і побутом Полтавщини; лекції та бесіди
з питань правового виховання та ін. Студенти інституту традиційно
беруть участь у параді вишиванок «Полтава вишивана», організовують зустрічі з військовослужбовцями, які повернулися із зони АТО,
здійснюють волонтерську допомогу вищезазначеній категорії осіб.
В інституті проводяться тематичні дні та тижні: День знань,
День Університету, День захисника України, День українського козацтва, День української мови та писемності, День юриста, День
соціального працівника, тижні юридичного, соціальноJгуманітарного та економічного факультетів.
Традиційною є й посвята в студенти у СвятоJМиколаївському
храмі Київського патріархату. Здійснюється посвята в соціальні працівники, юристи, філологи, економісти. Студенти спеціальності
«Соціальна робота» відвідують школу волонтерів при міському
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді. Діє волонтерський
центр «Джерела доброти»: збір продуктів харчування для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО та військовому госпіталі,
іграшок і канцтоварів для сиріт, одягу для безхатченків.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ
Кравченко Олена Михайлівна, VІ курс, група vpl15,
спеціальність «Психологія», Університету «Україна»
к.тел. (067)9693094 email: hellena2002@ukr.net
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол. н., професор,
завідувач кафедри психології Університету «Україна»,
email: Lzserdyuk@rambler.ru

У сучасних умовах розвитку людства успіх кожної людини залежить від її уміння існувати в умовах конкуренції: швидко реагувати
на зміни, аналізувати інформацію і прогнозувати подальший хід
подій, швидко приймати ефективні рішення і діяти згідно з ними,
бути соціально активним, розвивати креативність та унікальність
власної особистості, вміти розкривати свої позитивні риси та вміло
ними користуватися. Розвиток соціальної активності, лідерської цілеспрямованості необхідно починати вже в дошкільному дитинстві.
Саме в цей період закладається фундамент майбутньої особистості,
формується ставлення до людей, різних видів діяльності, самого себе. У зв’язку з цим сучасна педагогічна практика повинна спрямовуватися на особистісноJорієнтовану освіту, з позицій якої дитина
розглядається як суб’єкт педагогічного процесу, де найбільша увага
приділяється створенню оптимальних умов для інтелектуального,
соціального та емоційного розвитку зростаючої особистості. Розвиток мислення та мовлення має важливе значення для пошуку ефективних шляхів і засобів, що сприяють накопиченню та розвитку
лідерського потенціалу особистості та її майбутньої самореалізації.
Метою нашого дослідження є вчення чинників формування
лідерських якостей у дошкільному віці та способів і засобів розвитку мислення та мовлення дітейJдошкільників.
На основі вивчення літератури було визначено три підходи до
вивчення лідерства у сучасній соціальній психології: теорія «рис
лідера», теорія «лідерства як функції групи», теорія «лідерства як
функції ситуації».
Розкрито важливі особливості дітей молодшого дошкільного
віку. Описано основні компоненти соціальноJособистісного розвитку дошкільника. Виявлено основні психологоJпедагогічні умови
розвитку лідерських якостей у дошкільників.
Встановлено значення та задачі розвитку мислення і мовлення
у дошкільників, як тісно пов’язаних психологічних процесів. Окрес544
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лено можливості розвитку рівня мисленнєвих та мовленнєвих процесів, як підґрунтя для формування лідерського потенціалу дитини
в дошкільному віці. Зроблено акценти на важливості розвитку творчого, креативного мислення для виховання лідерів у сучасному світі.
Визначено основні моменти важливої ролі фольклору у формуванні
зв’язного мовлення старших дошкільників, а також застосування
інтерактивних технологій для розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Запропоновано звернення до нетрадиційних форм організації освітньоJвиховного процесу з мовленнєвого спілкування
у колективах дітей старшого дошкільного віку.
Висновки:
1. Оскільки процеси розвитку у сучасному світі мають досить
швидкий характер, потрібно досліджувати феномен лідерства відповідно до вимог, що ставить перед лідером суспільство саме в цей
час розвитку.
2. Лідеру важливо розвивати та удосконалювати креативне мислення, швидко реагувати на зміни, сприймати та оперативно і якісно
опрацьовувати великі масиви інформації, вміти пристосовуватися
до швидкоплинних процесів сьогодення. І починати це робити потрібно ще в дошкільному віці.
3. Високий рівень розвитку мислення та мовлення окреслює
позитивний вектор формування лідерських якостей дитини в дошкільному віці.
4. Важливо вміти застосовувати для розвитку мовлення та мислення дітей дошкільного віку як досвід поколінь, так і новітні досягнення та здобутки у цьому напрямі. Це слугуватиме потужним підґрунтям для формування майбутніх лідерів у сучасному світі.

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ
МОТИВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Курбатова А.О.
старший викладач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
тел. (097) 3929984

З віком у мотивах особистості відбуваються структурні та
змістовні зміни. Найбільш активно формується мотиваційна структура особистості у дитячому віці. Під час розвитку особистості дитини з’являються нові психологічні утворення, які роблять більш
складним як процес мотивації так і структуру мотиву, розширюючи
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склад утворюючих мотивів компонентів. Це призводить до більш
ґрунтовного прийняття рішень і формування прагнень особистості.
Вивчаючи процеси формування особистості, ми постійно переконуємося, що у результаті певних умов життєдіяльності та цілеспрямованого виховання індивід набуває нові особистісні якості. Ці особистісні якості виступають як поведінкові характеристики суб’єкта:
благочестивий, доброчесний, турботливий, совісний, мужній, жадібний, жорстокий.
Ільїн Є.П. визначає те, що найчастіше на якості особистості
перетворюються ті способи формування мотивів поведінки і діяльності, які закріпилися і яким надається перевага. Він поділяє способи
формування мотивів на екстернальні і інтернальні. Перші характеризуються податливістю людини зовнішнім впливам, другіJпротидією
цим впливам і формуванням мотивів виходячи з власних спонук.
Виокремлюють також, мотиваційні якості особистості, пов’язані
з особливостями прийняття рішення, роботою «внутрішнього» фільтру: догматичність — спирання на твердження, які суб’єкт вважає
єдиною істиною, незмінною при будь яких обставинах; вередливість,
своєрідність, самодурство — людина приймає рішення і чинить так,
як їй заманеться, без урахування обставин; егоїстичністьJсхильність
до переважання власних, особистісних інтересів на противагу інтересам інших людей, суспільства; рішучість — відсутність вагань при
прийняті рішень; нерішучість — наявність вагань при прийняті
рішень; легковажність — поверхневість у прийнятті рішень; безвідповідальність — ігнорування при прийняті рішень почуття відповідальності; авантюрність — планування вчинків і дій з розрахунком на випадковий успіх; діляцтво — прояв при прийнятті рішень
вузького практицизму, при якому не враховується суспільна сторона справи; імпульсивність — поквапливість у прийняті рішення
діяти; корисливість — урахування при формування прагнень, перш
за все власної вигоди; самовпевненість — занадто висока впевненість у собі, власних можливостях; примхливість — прийнятті
рішень з примхи, зневажання законів, норм моралі; передбачливість, далекоглядність — планування власних дій і вчинків, досконалість і скрупульозність у діях; розсудливість — обдуманість
у вчинках, ретельне урахування всіх «за» і «проти»; самостійність —
схильність до прийняття рішень без стороннього впливу та допомоги.
Відомо, що сила мотиву впливає не лише на рівень активності
людини, але й на успішність проявів цієї активності, зокрема і на
ефективність діяльності, досить сильний мотив, який закріпився
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і перетворився на мотиваційну якість особистості, буде впливати
на ефективність діяльності.
В реальній поведінці людина постійно приймає рішення, які
стосуються цілей її поведінки, характеру стосунків з іншими, способів спілкування і взаємодії, бажаних результатів. Тобто формування мотиваційних якостей проходить крізь призму багатьох факторів, які визначають ступінь сформованості цих якостей та їх
змістові характеристики.
Сильно виражена потреба, яка стає стійкою та починає домінувати над іншими, може характеризувати особистість: потреба у визнані
може розвинути таку якість як працелюбність, винахідливість, потреба у комфорті — акуратність, прискіпливість. Тільки сильно виражена, актуальна потреба зможе утворити нову якість особистості.
Але не всі особливості процесу мотивації перетворюються на якості
особистості: деякі з рис якостей мають мотиваційне значення, а інші
є більш інструментальними. До якостей особистості, які мають мотиваційне значення відносять такі особливості особистості, як рівень
домагань, спрямованість на досягнення успіху або уникнення невдач, мотив афіляції або мотив відчуження, агресивність тощо.

КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ
Куцак Н.М.
V курс, група ПС5115м, спеціальність «Психологія»
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. 098 929 74 54
Науковий керівник: Найчук В.В., к.психол.н.

Когнітивний стиль як дослідницька проблема займає особливе
місце в психологічній науці, оскільки прямо чи побічно вона є об’єктом досліджень як психології особистості, так і когнітивної психології.
Когнітивний стиль як поняття є відносно новим — перші розробки даної психологічної проблеми датуються початком ХХ ст.,
а визначення самого терміна відбулось у 60Jті роки. Розробка терміну «когнітивний стиль» тісно пов’язана з активним розвитком
когнітивної психології, яка запропонувала розуміння даного явища
як відмінності у внутрішній організації процесів переробки інформації,що, в свою чергу, впливають на форму пізнавальних стратегій.
Проблемою когнітивних стилів займалися Г. Роршарх, Д.Рапопорт, Х.Хартман. Когнітивний стиль як відображення індивідуальних
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способів пізнання, відображено в роботах С.Є. Аша, Г. Клейна,
Р.Н. Гарднера, А. Адлера, К. Юнга та інших.
На відміну від інтерпретації когнітивного стилю, характерної
для досліджень 60Jх років, наприкінці 70–80Jх рр. було змінено розуміння змісту даного поняття. Дослідники запропонували розглядати когнітивні стилі не окремо, а у формі певних моделей.
В результаті досліджень незалежно були визначені та охарактеризовані декілька когнітивних стилів: полізалежність — полінезалежність; згладжування — загострення; рефлексивність — імпульсивність; когнітивна складність — простота тощо.
В результаті досліджень було сформовано два напрямки
досліджень: гештальтпсихологічний та психоаналітичний.
Представники психоаналітичного напрямку емпірично визначили та описали наступні типи когнітивних стилів: «тип реагування» (імпульсивністьJрефлексивність); «ригідність або гнучкість
контролю»; «узагальнення категорій»; «утворення понять»; «коартована та гнучка регуляція»; «нівелювання — загострення»; «висока чи низька диференційованість схеми тіла»; «слабке чи сильне
фокусування»; «зв’язність — свобода»; «особливості орієнтації протягом суб’єктивного часу»; «допустимість нереалістичної інформації»; «об’єктивність — суб’єктивність»; «фокусуючий контроль».
Щодо сучасних досліджень проблеми когнітивних стилів, сьогодні особливу увагу приділяють їх впливу на поведінку особистості
та інтегровано у вивченні індивідуальних особливостей особистості. Когнітивні стилі представляють собою формальні або формальноJдинамічні характеристики діяльності, її форма та стратегія.
Література
1. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадокс исследования /
М.А. Холодная. — СПб: Питер, 2002. — 264 с.
2. Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности //
Психол. журнал. — 1992. — Т. 13. — №3. — С. 84–92.
3. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. — СПб Питер, 2002. —
586 с.
4. Скориніна О.В. Когнітивний стиль і память: парадокси дослідження /
О.В. Скориніна, Т.Б. Хомуленко. — Харків: ІНЖЕК, 2003. — 232 с.
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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ
АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Леончук Б.О.
VІ курс, група ЗПЛ61, спеціальність «Психологія»,
університет «Україна», к.тел. (097)1694760.
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Останнім часом масового характеру набувають прояви аутоагресивної поведінки, коли людина ставить собі за мету покінчити життя самогубством, або коли людина
не ставить собі такої мети, але при цьому її поведінка спрямована
на саморуйнування. Така поведінка досить поширена серед сучасних дітей підліткового віку, це — зловживання алкоголем, наркотичними засобами, тютюнопаління, невиправданий ризик та ін.
В Україні за останнє десятиріччя спостерігається зростання аутоагресивної активності в різних її проявах. Саме тому аутоагресія
в сучасній науці та практиці розглядається як гостра медикоJсоціальна та соціальноJпсихологічна проблема, що постійно перебуває
у полі зору фахівців різних галузей: соціологів, юристів, медиків,
психіатрів, психологів, педагогів. Проблема аутоагресії розглядається
переважно в рамках клінікоJпсихологічних досліджень (А.Г. Амбрумова, О.В. Вроно, С.В.Жабокрицький, Л.Я.Жезлова, О.Е. Калашнікова, О.М. Моховиков, В.О. Тіхоненко та ін.). Аутоагресивною поведінкою вважається багатокомпонентна реакція індивіда
на дію оточення. Дослідники зосереджують увагу здебільшого на
вивченні мотиваційної основи такої поведінки. Існують підходи, за
якими аутоагресія розглядається як природжена інстинктивна риса
індивіда (А. Адлер, К.Лоренц, З.Фрейд, Е.Фромм) чи специфічна
форма інстинкту самозбереження (В.С. Перший, В.І. Полтавець).
Представники ж соціологічної теорії стверджують, що причиною
аутоагресивних думок і дій є ізольованість людини від соціального
середовища (A. Бандура, A. Басс, Р.Мартенс).
В сучасній Україні відбувається трансформація суспільноJекономічних і соціальноJпсихологічних умов життєдіяльності людини.
Це привело до соціальної дезорієнтації і як наслідок виникнення
масовидних дезадаптаційних процесів. В результаті цього підліток
з характерними для нього емоційною нестійкістю, імпульсивністю
дедалі частіше потрапляє у кризові ситуації, що супроводжуються
депресивними переживаннями. Перешкоди, які стають на заваді
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досягненню життєвих цілей, реалізації мрій і видаються непереборними, змушують підлітка боротися, шукати вихід, переосмислювати
життя. Саме в підлітковому віці зростає невпевненість у собі, виникають особистісні та міжособистісні негаразди, які часто вирішуються шляхом реалізації аутоагресивних форм поведінки.
У зв’язку з цим все більш актуалізується вивчення цих процесів
і розуміння психологічних особливостей людей з аутоагресивними
патернами поведінки. Незважаючи на широке висвітлення різних
аспектів аутоагресивної поведінки молоді, деякі питання вивчено
недостатньо. Тому перед наукою стоять завдання, направлені на виховання і формування людини, здатної адаптуватися до нових соціальних умов, що змінюються, із збереженням здібності до саморозвитку і самореалізації. Подолання соціальної ситуації, що склалася,
яка негативно сприймається і відбивається на психологічному здоров’ї більшості підлітків, можливо через створення системи профілактики і корекції поведінки аутоагресивної спрямованості, що
все більш сприймається в масовій свідомості як норма. Саме це зумовило вибір напряму дослідження, а саме: вивчення особистісних
особливостей підлітків які спонукають до прояву аутоагресивності
та на їх основі розробка програми психологічної корекції аутоагресивної поведінки дітей підліткового віку.
Метою нашої роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особливості аутоагресивної поведінки у підлітковому віці, розробити програму психологічної корекції аутоагресивної поведінки підлітків та оцінити її ефективність.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСІВ
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Ляміна Н.С.
VІ курс, група ЗПЛ 61А, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», к.тел. (099)6445038.
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Стрес у нашому житті відіграє чи
не найпомітніше місце. У наші дні багато говорять про стрес, пов’язаний з адміністративною або диспетчерською роботою, із забрудненням навколишнього середовища, з фізичною напругою, сімейними проблемами чи смертю родича. За останні тисячоліття спосіб
життя людини суттєво змінився. Проте основні фізіологічні реакції
організму залишилися на тому ж рівні. Тому в наш час людина хворіє
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і вмирає часто від хвороб, в основі яких лежить неправильний спосіб життя, важкі переживання, глибоке і невідступне почуття незадоволеності, страхи, психічна травматизація. Всі ці чинники призводять до виникнення стресів.
В Україні нині за приблизними оцінками майже 70% українців
постійно перебувають у стані стресу, а третина усього населення —
у стані сильного стресу.
Внаслідок постійних стресів майже 80% людей набувають хвороби, що зветься синдромом хронічної втоми. Симптоми цього захворювання дуже нагадують прояви СНІДУ: швидка стомлюваність,
слабкість уранці, «пісок» в очах, часті головні болі, безсоння, конфліктність, схильність до самотності.
Чимало мешканців країн «Великої Європи» страждають на ті
чи інші наслідки стресових ситуацій. Наприклад, 13% скаржаться
на постійний головний біль, 17% — на м’язові болі, ще 30% мають
неприємні відчуття й болі в області спини.
У наш час молодим людям не завжди легко адаптуватися до
умов навколишнього середовища: вони відчувають стрес, коли покидають батьків і їдуть вчитися далеко від дому; коли відчувають
велике навантаження під час навчання чи роботи; коли одружуються чи розлучаються в молодому віці. Є ще багато інших ситуацій,
які викликають стресові ситуації в молоді. Визначення основних
чинників, які впливають на адаптивність чи схильність молоді до
стресу, має важливе значення для розробки стратегій профілактики
та психокорекції стресових станів.
Метою даного дослідження є виявлення психологічних чинників, які впливають на подолання стресів у студентської молоді.
Студентське життя повне надзвичайних і стресогенних ситуацій,
тому студенти часто відчувають стрес і нервовоJпсихічне напруження. В основному у студентів стрес розвивається через великий потік
інформації, через відсутність системної роботи в семестрі і, як правило, стрес під час сесії.
Емоційне напруження у студентів починається принаймні за
3–4 дні до початку сесії і зберігається на всьому її протязі навіть
у найспокійніші дні. Наявність емоційної напруги і в міжекзаменаційні дні це є свідчення того, що екзаменаційна сесія супроводжується безперервним, хронічним стресом.
Дослідження стратегій подолання стресу, використовуваних студентами, показало, що емоційноJорієнтовані поведінкові стратегії
служать безпосередньому емоційному вирішенню, зняттю негативних
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відчуттів, а стратегії, орієнтовані на проблему, направлені на зміну
реальної ситуації. Крім того, було встановлено, що люди з високою
тривожністю частіше використовують емоційні копінгJстратегії
(уникнення, звинувачення і т.п.), які пов’язані із зниженням самооцінки, погіршенням адаптації до захворювань, а високий рівень
психологічної зрілості людей, відчуття власної значущості, висока самооцінка обумовлюють використання когнітивних копінгJстратегій.
Результатами емпіричного дослідження підтверджено гіпотезу
про те, що стратегії подолання стресу є індивідуальними.
Виходячи з цього, можна зробити наступні висновки:
Аналіз теоретичних та емпіричних даних розширив знання про
емоції людини та специфіку їх проявів.
Теоретичні та практичні дослідження дали змогу глибше вивчити
прояви стресу загалом, та зокрема, екзаменаційного стресу, як його
особливого прояву.
При дослідженні настроїв було встановлено, що під час екзаменаційної сесії, останній змінюється в негативну сторону, переходячи від радісного, приємного, спокійного до сумного та тривожного.
У результаті дослідження я з’ясувала, що основними причинами прояву стресу у студентів є великі навчальні навантаження, які
з’являються зJза великої кількості завдань з різних навчальних дисциплін. Все це призводить до поспіху і постійного нестачу часу. Найчастіше студенти відновлюють сили міцним сном і спілкуванням
з друзями та близькими людьми.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ
НА СПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
У ЖІНОК
Матвієнко М.М.
VІ курс, група ЗПЛ61, спеціальність «Психологія»,
університет «Україна», тел. (097) 2163834
Науковий керівник: ПитлюкСмеречинська О.Д., доцент

Актуальність дослідження. Зовнішність людини є універсальною
візитною карткою, що впливає на формування першого враження при
знайомстві і певною мірою визначає ставлення оточуючих. Відомо,
що красивих, привабливих людей частіше оцінюють як більш комунікативних, оптимістичних, працьовитих, творчих, наділяють їх
соціально позитивними рисами — і все це тільки спираючись на
зовнішній вигляд.
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Сприйняття і оцінка власної зовнішності закладаються в ранньому дитинстві, формуються під впливом соціальних зразків, стереотипів і входять до Образу «Я» людини. «Я»Jконцепція або
«Я»Jобраз означає уявлення людини про те, що вона собою являє,
відображає ті характеристики, які людина сприймає як частину себе.
Велике значення надається взаємодії особистості, що розвивається,
з іншими людьми. Самосвідомість і ціннісна орієнтація особистості
дзеркально відображає реакції на неї оточуючих. Таким чином
в процесі соціалізації у людини формується «Я»Jконцепція.
Потреба бути привабливими базується на потребі в любові та
прийнятті оточуючих. Позитивна увага до себе співвідноситься з задоволенням при схваленні і незадоволенням при несхваленні своєї
особи. Розвиток позитивної уваги до себе гарантує, що людина буде прагнути діяти так, щоб і інші, і вона сама схвально відгукувалися
про її вчинки. Таким чином, дитина починає засвоювати зразки поведінки і зовнішності, що ухвалюються в світі, в якому вона зростає.
Найбільшого розвитку проблема привабливості і оцінки свого
тіла набуває в підлітковому та юнацькому віці, коли значення прийняття і любові перетворюється в одну з ведучих потреб. При цьому
крім родини та друзів людина знаходиться під впливом засобів масової інформації, і зокрема реклами, яка є постачальником нереалістичних зразків зовнішнього вигляду і способу життя. Рекламний потік диктує дещо завищені і нереалістичні зразки зовнішньої
привабливості, що неминуче впливає на уявлення людей про себе
і нав’язує нові, не завжди адекватні і реальні домагання й потреби.
Нерідко ідеальність і довершеність подібних образів досягається за
допомогою використання комп’ютерної графіки і нових технологій. Дослідження зарубіжних вчених довели негативність впливу
рекламних образів, що зображують моделей, на самооцінку жінок
і чоловіків. Тож сучасна людина з тим ідеалом краси, що пропонують
засоби масової інформації, ризикує отримати комплекс Пігмаліона,
стати жертвою прагнення до недосяжної досконалості.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному дослідженні особливостей впливу реклами на сприйняття особистої привабливості у жінок; у розробці концептуальних
підходів для формування позитивного ставлення жінок до себе.
Отже, у вирі сучасного світу реклама, безсумнівно, виступає одним із основних рушіїв. Реклама — могутній засіб впливу і маніпуляції людиною. Вона здатна формувати і змінювати світогляд і поведінку людей. Психологічний вплив реклами на поведінку людини
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повинен, насамперед, бути безпечним для емоційного здоров’я людини, викликати позитивні емоції, уявлення, враження, а також спонукати до прояву бажань та дій, пов’язаних з рекламованим товаром.
Література
1. Рукавишников А., Бернс Р. Развитие Я–концепции и воспитание /
Бернс Р. — М. : Прогресс, 1986. — С. 30–35, 51–66.
2. ЛебедевQЛюбимов А. Н. Психология рекламы: Учебное пособие для
студ. вуз. — СПб. : Питер, 2003. — 368 с.
3. Сендідж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія і практика /
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
Мацнєва Г.М.
IV курс, група ПС41, спеціальність «Психологія»,
Вінницький соціальноекономічний інститут, к.тел. (096) 3353163
Науковий керівник: Котик І.О., к.психол.н., доцент

Ціннісні орієнтації — найважливіша складова структури особистості, що містить мотиваційний, когнітивний, емоційний, оцінювальний компоненти. Роль ціннісних орієнтацій полягає в тому,
що вони спрямовують життєдіяльність, надають їй цінності, наповнюють змістом, дозволяють мати певну позицію, регулюють поведінку, формують способи самоактуалізації. Ціннісні орієнтації
особистості, її життєві перспективи є проекцією духовного життя
суспільства, тобто вони формуються під впливом суспільних чинників та обумовлені системою виховання й навчання.
Для емпіричного дослідження смисложиттєвих орієнтацій студентів ВНЗ у контексті європейських цінностей ми використали
анкету, що містила низку питань з проекту «Дослідження європейських цінностей» Київського міжнародного інституту соціології; методики СЖО Д.О.Леонтьєва та «Ціннісні орієнтації» М.Рокича, методику для дослідження цінностей особистості Ш.Шварца; низку
ідейних та ціннісноJсмислових проектів Європейського Союзу;
власні розробки. У досліджені європейських цінностей надійної
особистості взяли участь 320 студентів різних курсів та профілів
навчання провідних університетів м.Вінниці.
Найбільша кількість опитуваних знаходиться у віковій категорії 18–21 рік, 94,69% — вважають себе українцями, що переважно
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задоволені своїм життям — 74,48%. Найважливішими життєвими
цінностями опитувані назвали сім’ю (58,13%); вільний час (21,88%);
роботу (9,69%); друзів та знайомих (8,13%).
Відомо, що однією з найвідповідніших сучасним європейським
цінностям, називають створену ще у XX столітті Конституцію Республіки Ужупіс (наразі район Старого Вільнюсу). Найвагомішими
ціннісноJсмисловими орієнтирами з Конституції Республіки Ужупіс
для української молоді є такі: щастя (65,63%); право бути особистістю (37,19%); свобода (35,63%); родина (30,31%); право на помилку (29,69%); любов (26,56%); належні житлові умови (22,50%);
право на будьJяку національність (22,19%), заборона насильства
(21,88%).
До опитувальника ми включили десять заповідей нової України, що активно обговорювалися в мережі Інтернет та у студентському середовищі: 60,63% респондентів погодились із заповіддю
«Поважати інших»; 56,88% — «Не давати і не брати хабарі»; 35,00% —
«Не красти»; 28,75% — «Допомагати», 21,56% — «Брати
відповідальність»; 17,50% — «Тримати чистоту»; 16,25% — «Самоорганізовуватись»; 12,19% — «Не боятись»; 10,31% — «Розширювати кругозір»; 7,19% — «Не чекати».
Найбільш актуальними проблемами для України сучасна молодь називає такі: політична нестабільність та відчуття небезпеки
(82,19%); байдужість представників влади до проблем простих громадян (42,19%); корупція (34,06%); низька заробітна платня і пенсії
(29,06%); відсутність віри у краще майбутнє (22,81%) та низький
рівень медичного обслуговування (20,00%).
За результатами анкетування — освіта відіграє важливу роль
у житті людини (85,94%). Освіта може спрямовувати сучасну молодь до таких цінностей, як освіченість (35,63%); широта поглядів
(30,31%); сміливість у відстоюванні своєї думки (26,88%); ефективність у справах (23,13%); незалежність (20,00%), відповідальність
(17,81%); терпимість (15,94%); самоконтроль (14,06%); чесність
(11,88%); старанність (9,06%) тощо.
Серед переконань, образів, якостей та властивостей, притаманних сучасній молоді такі, як активне діяльне життя (36,25%); розвиток (31,25%); впевненість у собі (24,06%); щасливе сімейне життя
(20,94%); життєва мудрість (18,13%); здоров’я (15,63%); свобода
(13,75%); матеріально забезпечене життя та продуктивне життя (по
11,88%); хороші й вірні друзі (10,00%); цікава робота (9,06%); кохання та пізнання (по 8,75%) тощо.
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Українське студентство, рефлексуючи над витоками української
духовності, здатно до позитивних соціальних зрушень, до створення
гармонійного і повноцінного суспільства у контексті євроінтеграції.

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
У МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
ЯК МОТИВАЦІЯ ПОДАЛЬШОГО СТАНОВЛЕННЯ
ЇХ ОСОБИСТОСТІ
Міловська А.,
студентка спеціальності «Соціальна робота»,
Житомирський економікогуманітарний інститут.
Науковий керівник: Бурова Г.В., к.соц.н.

Сучасний етап сучасного розвитку характеризується радикальними перетвореннями в політичному житті країни, суперечливістю,
великим різноманіттям орієнтацій та установ, що проявляються
у сфері соціальноJморального життя.
У зв’язку з цим актуальною є проблема формування цінностей
і ціннісних орієнтацій у молодої людини з функціональними обмеженнями; тому що на проблему морального ставлення молодої людини в таких не простих умовах сьогодення, накладають відбиток
специфічні проблеми, які виникають у молодої особи з фізичними
обмеженнями в їх питаннях соціалізації.
Однобічне уявлення про виховання і навчання, його сутність
деформувало суспільну свідомість, активізували деструктивні процеси в системі «суспільство — молодь» поглибивши проблему морального становлення особистості. Так ціннісні орієнтації і життєві
цінності формуються в особистості в ранньому віці, і від того які
норми та зміст буде в них вкладені в багатьох випадках буде залежати і подальша поведінка та доля молодої людини. Засвоєні життєві
цінності та ціннісні уявлення в подальшому зумовлюють спрямованість активності чи пасивності молодої людини, вибір сфер і засобів реалізації нею своєю внутрішньої позиції, ставлення до тих чи
інших явищ навколишнього життя.
В умовах, коли більшість людей боролася за виживання, був цілком зрозумілий висновок, якого дійшов А. Сміт у своїй концепції
«економічної людини»: людина завжди, якщо тільки їй дати таку
можливість, прагнутиме покращити своє економічне становище [1].
Таке розуміння життєвих цінностей дає підстави розглядати їх не
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тільки як елемент мотиваційної структури особистості, а ще й як
важливий елемент структури моральної свідомості, що є основною
для здійснення людиною вибором тих чи інших соціальних нормативів. Засвоєні соціальні норми й вимоги становлять зміст її ціннісних уявлень та зумовлюють спрямованість її активності, вибір
сфер і засобів реалізації нею своєї внутрішньої позиції, ставлення
до тих чи інших явищ навколишнього життя.
Формування цінностей та ціннісних орієнтацій особистості молоді з функціональними обмеженнями залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників, які утворюють механізм, сутність
якого базується на тому, що психіка такої молодої людини, перш за
все, має соціальну природу.
Підсумовуючи вищезазначене та спираючись на дослідження,
проведене з цього питання, можна виділити три рівні формування
ціннісних орієнтацій молоді залежно від змін способів регулювання цінностей — від суто зовнішніх до суто внутрішніх: перший
рівень — елементарні цінності, другий рівень орієнтації, в основному, на зовнішні моральні регулятори, останній рівень ціннісне саморегулювання.

ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Найчук В.В.
доцент кафедри психології
Вінницький соціальноекономічний інститут,
к.тел. (067) 7160200

Проблема вивчення естетичного сприйняття оцінюється роботами дослідників психології, філософії, естетики (Ю.П. Крупник,
В.Є. Семенов, М.Е. Марков, О.О. Леонтьєв, М.С. Каган, П.Я. Якобсон, Н.Б. Берхін, Б.П. Юсов, Д. Берлайн та ін). Згідно тверджень
дослідників, естетичне сприйняття — цілісний процес переживання людиною об’єкта, його якостей і властивостей. В основі такого
сприйняття лежить безпосередня емоційна реакція, в результаті
якої відбувається формування естетичного почуття, що, в свою чергу, є почуттям, яке концентрує в собі весь індивідуальний, соціальний і духовний досвід.
У своїх роботах в процесі порівняння естетичного та гностичного сприйняття, Е. Братке, О. Органова, М. Волкова виділили специфічність естетичного сприймання на відміну від гностичного.
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Вони говорять про те, що під час гностичного сприйняття предмети та явища сприймаються досить об’єктивно, під час естетичного
сприймання в першу чергу відображаються якості та властивості,
які надають предмету естетичного значення. Це зумовлює емоційне
забарвлення естетичного сприйняття [1]. Г.В. Локарева запропонувала розподілити види інформації, що сприймає людина, на
емоційно — почуттєву, інтелектуальну та естетичну. ЕмоційноJпочуттєва інформація — інформація про почуття, емоції оточуючого
світу, інтелектуальна — усвідомлення та осмислення навколишнього, естетична інформація, в свою чергу, несе інформацію про красу
та гармонійність навколишнього світу [2].
Естетичне сприйняття не обмежується сферою мистецтва та
творчості, воно інтегроване в різних сферах, у тому числі — як детермінанта розвитку емоційного інтелекту. Проблема емоційного
інтелекту активно вивчалась зарубіжними та вітчизняними дослідниками (Р. Барон, Дж. Блок, В.В. Зарицька, Н.В. Коврига, Д. Карузо, Д.В. Люсін, Дж. Мейєр, П. Саловей, Д. Слайтер, Р. Стернберг, О.І. Власова, Е.Л. Носенко). У сучасних роботах представлено
дві моделі емоційного інтелекту: 1) модель здібностей, в якій подана ідея про поєднання пізнання і емоцій; 2) модель поєднання інтелектуальних, емоційних і особистісних властивостей людини [3].
Емоційний інтелект представляє собою здатність розуміти відносини особистості, репрезентовані в емоціях, і управляти емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу. Необхідною
умовою емоційного інтелекту є розуміння емоцій суб’єктом, а результатом — прийняття рішення на основі відображення та осмислення емоцій [4]. Дане явище визначається як здатність людини до
усвідомлення, прийняття та управління емоційними станами і почуттями як власними, так і інших людей, що формуються протягом
життя людини у спілкуванні та діяльності [5].
В основі естетичного сприйняття лежить чуттєве, емоційне
сприймання об’єктів, які реалізується через формування певних
специфічних (естетичних) почуттів. Естетичне сприймання не обмежується об’єктами мистецтва, воно проявляє себе в усіх видах діяльності. Отже, визначення ролі естетичного сприйняття в процесі
формування емоційного інтелекту має значний потенціал.
Література
1. Органова Н.О. Специфика эстетического восприятия / Н.О. Органова. — М.: Высшая школа, 1975. — 223 с.
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ВІКОВІ НОВОУТВОРЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
ЯК ФАКТОР САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВ
Неділько В.В.
Друга вища VPL15, спеціальність «Психологія»
Університет «Україна», т. 050 107 33 38
Науковий керівник: Федорченко І.М., к.філос.н., доцент

Підлітковий вік — це один із найважливіших етапів життя людини. Цей період характеризується змінами соціального, психологічного та фізіологічного порядку. Переживання нейрогуморальних та соціальноJпсихологічних зрушень нерідко супроводжується
загальною неврівноваженістю підлітків, дратівливістю, бажанням
самоствердитись у колективі однолітків.
Вітчизняна вікова періодизація поділяє підлітковий вік на дві
фази. Фаза молодших підлітків 10–13 років і фаза старших підлітків
13–15 років. Об’єктом нашого дослідження є молодші підлітки.
Розглянемо вікові новоутворення молодшого підліткового віку.
Психічні новоутворення — це прогресивні надбання психіки, що
є узагальненим результатом психічного розвитку індивіда у певному віковому періоді. Виділяють зовнішні й внутрішні суперечності.
Зовнішні суперечності виникають між індивідом та вимогами
соціуму, наприклад, очікування батьків конфліктують з бажаннями
дитини.
Внутрішні суперечності це конфлікт між новими потребами (пізнавальними, комунікативними тощо) і старими, вже неефективними способами їх задоволення.
Особистість підлітка в контексті соціальноJпсихологічного та
діяльного виміру структури особистості включає в себе.
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Підструктура психофізіологічних якостей.
Підструктура психофізіологічних якостей включає в себе анатомоJфізіологічні зміни у розвитку дітей, які проявляються у диспропорції тіла, незграбності рухів під час ходи та бігу. Особливо серйозних переживань набуває у підлітковому віці наявність фізичних вад
або відставання статевого дозрівання.
Підструктура характеру.
Характер в цілому, а зокрема його моральні властивості, формуються в соціальному осередку мікро та макрорівнів. У підлітковому віці значні психофізіологічні зміни супроводжуються різними
формами дисгармонії, акцентуйованістю характеру.
Підструктура самосвідомості.
Підструктура самосвідомості у підлітковому віці має ряд специфічних ознак. До них можна віднести: нестабільність самосприйняття та самооцінки, підвищена увага до свого «Я».
Когнітивна сфера
Когнітивна сфера у підлітковому віці зазнає суттєвих навантажень порівняно з попередньою ланкою навчання. До них можна
віднести появу значної кількості навчальних предметів, збільшення
обсягу засвоєння необхідної інформації, проведення уроків вчителями — предметниками.
Комунікативна сфера
Підструктура спілкування є важливим і змістовним компонентом загальної психологічної структури особистості. У процесі
спілкування розкривається спрямованість особистості: її потреби,
інтереси, переконання. Важливо відмітити, що у підлітковому віці
провідна діяльність — це інтимноJособистісне спілкування ровесниками. Насамперед, підлітки прагнуть самоствердитись у колективі
однолітків, бажають виявити свої здібності, індивідуальні особливості. Але часто буває, що комунікативний бар’єр лежить у площині
встановлення й підтримання контакту, між бажанням самоствердитись і вмінням презентувати себе.
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СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РЕАДАПТАЦІЇ
ПІДЛІТКІВДЕВІАНТІВ
Рибальченко О.В.
VІ курс, група ЗПЛ61, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», к.тел. (098) 4779444
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Проблема дезадаптації особистості
не нова і вивчається з різних позицій в суміжних з психологією науках.
Проте гострота проблеми сьогоднішнього дня, недостатність спеціальних досліджень, присвячених дослідженню психологічних чинників дезадаптації і відсутність науковоJобгрунтованої типології дезадаптованих підлітків, що дозволяють організувати ефективну систему
профілактики і психокорекції дезадаптації і проявів дезадаптивної поведінки, примушує звернути увагу до даної проблеми і оцінювати її як
вельми актуальну. Актуальність теми дослідження визначається і тим,
що в останнє десятиріччя в нашій країні унаслідок неблагополучного
соціальноJекономічного стану і політичної нестабільності різко зросла злочинність і інші прояви асоціальної поведінки. Особливо небезпечними для майбутнього країни є темпи зростання злочинності серед дітей і підлітків, серед молоді, обумовлені втратою в сучасному
суспільстві моральноJетичних норм і цінностей. Рішення конкретних
профілактичних задач відносно дезадаптованих підлітків вимагає методологічного і методичного забезпечення психокорекційного процесу, пошуку і підбору ефективних психологічних засобів корекції дезадаптивних проявів. Необхідність психопрофілактики і корекції
дезадаптивної поведінки визначають актуальність дослідження по
виявленню причин, сутності, психологічних умов, що породжують
явище дезадаптації, а також психологічних засобів профілактики
і корекції дезадаптивної поведінки і дезадаптованості підлітків.
Метою нашої роботи є теоретично обгрунтувати та експериментально дослідити соціальноJпсихологічні умови реадаптації підлітківJдевіантів з урахуванням виявлених психологічних чинників та
рівня їх дезадаптації.
Відповідно, наше дослідження спрямоване на проведення теоретикоJметодологічного аналізу проблеми соціальної дезадаптації
підлітків; визначення структурних складових та психологічних чинників соціальної дезадаптації підлітків; визначення соціальноJпсихологічних умов реадаптації підлітківJдевіантів та дослідження
ефективності впроваджених психокорекційних заходів.
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Соціальна дезадаптація підлітків є психологічним феноменом,
що виражається в неадекватній поведінці підлітків, обумовленій
деформацією реакцій організму, психіки на внутрішні і зовнішні
стимули, а також установок, ціннісних орієнтації, спрямованості
особистості. Структуру дезадаптації особистості ми виводимо на
основі узагальнення різних концепцій поведінки і мотивації поведінки, діяльності, спілкування, пізнання. Структуру прояву дезадаптованості особистості в конкретних ситуаціях визначає рівень
залученої в її конструювання внутрішнього стану організму, психологічних чинників, інтенсивність зовнішніх чинників, генетичний
і індивідуальний досвід.
Комплексність дії на дезадаптованих підлітків полягала як
в урахуванні рівнів дезадаптації підлітків, так і в тому, що в психокорекційній роботі застосовувалися різноманітні поєднання різних
індивідуальних і групових тренінгів з метою виходу на самотренінг:
програвання ситуацій позитивної взаємодії і спілкування; виконання різних ролей для знаходження способів, що редукують прояви дезадаптивної поведінки; створення психологічного клімату,
спонукаючого до взаємодії при опорі на виявлені позитивні якості
досліджуваних; створення ситуацій очікування приємних, позитивних для кожного учасника результатів дії, спілкування і т.ін.
Застосування програми реадаптації досліджуваних визначило
позитивні зміни у всій особистісній структурі підлітків експериментальної групи і особливо в їх емоційній сфері, стабілізувало і наблизило до адекватної їх самооцінки.

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ СИРІТ
Садовський Євгеній Валерійович,
2 курс спеціальності «Правознавство»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини

Найбільш широкий зміст поняття «адаптація» являє собою переклад його латинської першооснови: adapto — пристосовую, adaptatio — пристосування.
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У широкому сенсі адаптація є динамічне утворення, результат
і процес пристосування організму або особистості до умов зовнішнього середовища, а також властивість будьJякої саморегулювальної
системи (біологічної, соціальної чи технічної), яке полягає в здатності
пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.
Прихована стратегія адаптації — це компенсаційна адаптація:
протидія, урівноваження, нейтралізація. Відкрита стратегія адаптації — це модифікаційна адаптація: вживання, засвоєння, освоєння.
Для студентів ВНЗ дуже важливе значення має психологічна
адаптація, факторами якої є успішність (неуспішність) професійної,
соціальної та біологічної адаптацій (професійне самовизначення,
соціальний статус, сформованість соціальноJзначимих здібностей,
якостей, становище в колективі, задоволення (незадоволення) особистим статусом, можливість прояву індивідуальності та ін.); характерологічні особливості і якості особистості; вміння здійснювати
психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності.
У дослідженні зазначаємо, що адаптація студентів до навчального процесу закінчується в кінці 2Jго — початок 3Jго навчального
семестру. Студенти зіштовхуються з труднощами, обумовленими
психологічною непідготовленістю до освоєння обраної професії,
що негативно позначається на ході процесу адаптації.
Соціалізація постає як єдність адаптації та активності особистості: засвоєння норм і цінностей соціального середовища відбувається у взаємозалежності і взаємозв’язку з активністю індивіда.
Висновки. Дослідження показало, що проблема адаптації студентівJсиріт є актуальною і від її ефективного розв’язання залежить
чи стане студентJсирота людиною з активною життєвою позицією,
професіоналом своєї справи.
В наслідок проведеного соціальноJпедагогічного дослідження нами було підтверджено основну гіпотезу дослідження, яка полягала
в тому, що основними факторами (критеріями), які впливають на адаптацію сиріт інституті є: виявлення проблем соціальної адаптації студентівJсиріт нового набору; створення умов, що сприятимуть успішній
адаптації студентівJсиріт першого року навчання; ефективне управління і контроль за процесом їх соціальної адаптації, соціальна підтримка сім’ї піклувальників, співробітництво з соціальними службами.
Визначено соціальноJпедагогічні умови підвищення ефективності процесу соціальноJпсихологічної адаптації студентів першого року навчання. Складні і нові завдання, що виникають перед студентомJсиротою вже на першому курсі, вимагають чіткої організації
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навчального процесу, виховання в студентів навичок самостійної
роботи з навчальною та науковою літературою, умінь самостійного
розподілу свого часу між навчанням, побутом і відпочинком, а можливо, ще й підробітками. Це свідчить про необхідність врахування
вікових змін у розвитку психологічних функцій при організації самостійної роботи студентівJсиріт, яка має бути спрямована перш за все
на осмислення навчальної інформації, а не тільки на її запам’ятовування. Адміністрація вищого навчального закладу, викладачі, студенти старших курсів мають сприяти включенню студентівJсиріт
першого курсу у нові для них види діяльності та нове коло спілкування. Значну допомогу у вирішенні цих завдань можуть надати
соціальноJпсихологічні служби вищих навчальних закладів.
Проведене психологоJпедагогічне дослідження проблеми адаптації студентівJсиріт першого року навчання в інституті, природно,
не вичерпує всіх її аспектів. Подальшого теоретичного осмислення
та експериментального вивчення потребують питання вироблення
критеріїв контролю за адаптаційним перебігом та засобів своєчасної корекції виявлених недоліків та усунення перешкод.

ВАЖЛИВІСТЬ ВМІННЯ ШВИДКО І СВІДОМО ЧИТАТИ
Сарапулова Є.Г.
к.пед.н., доцент кафедри гуманітарних
та соціальних дисциплін Київського славістичного університету

Проблема формування читацьких навичок займає провідне місце
в сучасному насиченому інформацією суспільстві. Вміння читати тісно пов’язане з умінням оперативно і правильно знаходити, сприймати, осмислювати інформацію. Володіння ж інформацією робить
індивіда активним учасником суспільних процесів, творцем духовних
і матеріальних цінностей людства, дозволяє йому вільно орієнтуватися в соціумі.
Л.С.Виготський характеризував читання як психічний процес
надзвичайно складного порядку, що зумовлює активну інтелектуальну
і комунікативну діяльність людини. Особливого значення вміння
читати набуває вже у шкільному віці, коли виникає залежність між
рівнем досконалості читацьких умінь і становленням мислення дитини, засвоєнням нею основ наук, формуванням пізнавальної самостійності. Читання являє собою провідний інструмент оволодіння
знаннями, основою системи освіти і самоосвіти. За статистикою,
близько 90 відсотків інформації людина отримує завдяки зоровому
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сприйманню і з них 70 відсотків — за рахунок читання. До того часу, поки дитина не навчиться вільно, свідомо, швидко читати, книга (зокрема й підручник) не може стати для неї джерелом знань.
Вчені формулюють значення для людини вільно засвоювати
інформацію з книги наступним чином:
1. У книгах утримується величезний досвід і знання інших людей, маса ідей, методик, стратегій.
2. Книги формують світогляд. Читаючи правильні книги, людина поступово формує, розширює і поглиблює власний погляд на
світ, свої переконання.
3. Книги розвивають мислення, увагу, уяву.
4. Читаючи книги, можна знайти ідеальний образ самого себе
у вигляді літературних героїв або реальних людей і згодом втілити
цей образ у своєму житті.
5. Читання книг дозволяє знайти відповіді на багато питань, адже
тисячі людей вже прожили своє життя і поділилися своїм досвідом
з людством. Вирішення багатьох проблем, будь то відсутність грошей чи стосунки з іншими людьми, також викладені в книгах. Було б нерозумно не використовувати таку інформацію.
6. Книги надихають і мотивують на самоудосконалення, саморозвиток і досягнення значних результатів. Книги відкривають нові
грані сприйняття світу, про які колись людина могла не знати.
Потреба у швидкому, свідомому ознайомленні з текстами дала
поштовх для виникнення технологій швидкого і панорамного читання (від 400 до 3500 слів за хвилину). Автори найбільш відомих методик
швидкочитання: В.М.Зайцев, О.А.Кузнецов, Ф.Льозер, В.М.Мельник, І.Г.Пальченко, І.Т.Федоренко, Л.Н.Хромов та ін.
Не сформоване у школі вміння швидко свідомо читати ускладнює
дитині шлях до отримання освіти у вищих навчальних закладах. Адже
у вузі обсяг навчальної інформації настільки значний, що мова вже йде
про оволодіння технікою панорамного (а не просто швидкого) читання. Ту об’ємну кількість інформації, яку необхідно почерпнути не лише з книг, журналів та газет, але й з Інтернету, людина зі звичайною
швидкістю читання (150–200 слів за хвилину) просто не в змозі охопити. Опрацювання ж текстів передбачає, що з цих матеріалів слід обирати ті, які дійсно необхідні, а зайву інформацію потрібно відкидати,
щоб не витрачати на неї свій час. Люди, які повільно читають, не встигають обробляти весь необхідний потік інформації. Сучасні технології
зробили крок так далеко, що людині тепер необхідно спеціально збільшувати власну здатність до сприйняття нового матеріалу.
565

Секція 12

Соціально-психологічні проблеми

Дослідження українських науковців останніх років засвідчують, що стійкий базовий навик читати по одному слову формується у дітей до кінця початкової школи, і в більшості випадків діти
і їхні батьки не займаються подальшим удосконаленням техніки
читання. Зазвичай, рівень швидкості читання у більшості нинішніх
випускників шкіл протягом усього життя залишається десь на рівні
80–100 слів за хвилину. В епоху «інформаційного вибуху» подібний
стан речей є непридатним. Більш того, будьJякій пересічній людині,
а не лише студентові вузу, для досягнення певного успіху в житті
необхідно володіти швидким читанням, щоб встигати знайомитися
з величезними потоками інформації. Наприклад, в США на багатьох
підприємствах не приймають на керівну роботу осіб, чия швидкість
читання менше 300 слів за хвилину. Вважається, що при такій низькій швидкості читання фахівець просто потоне в потоці паперів.
В процесі читання вдосконалюється оперативна пам’ять і стійкість уваги. Від цих двох показників, у свою чергу, залежить розумова працездатність. При повільному читанні людина занадто часто
відволікається і тому погано сприймає зміст інформації. Вчені з’ясували, що швидкість сприйняття людиною інформації і швидкість
мислення в кілька разів вищі за швидкість читання по одному слову. Мислення сучасної людини настільки розвинене, що може автоматично переключатися на інші проблеми під час занадто повільного читання. Це одна з найголовніших причин, щоб попрацювати
над швидкістю читання. Швидкість необхідно збільшити мінімум
до 300 слів за хвилину, щоб довести до одного рівня з мисленням.
Отже, швидкість читання здебільшого виступає основним показником інтелектуальних можливостей людини. Тому підвищуючи
швидкість читання, ми можемо впевнено говорити про те, що людина збільшила свій інтелектуальний потенціал. Швидке читання
допомагає більше встигати і мати можливість швидше розвиватися.
За допомогою навички швидкого (зокрема панорамного) читання
ми можемо у кілька разів швидше засвоювати будьJяку необхідну
інформацію, читати набагато більше літератури — від художньої до
спеціалізованої.
Висновок. Як показують численні дослідження, проведені на перших курсах університетів, основною причиною неуспішності навчання, є повільне читання, яке не дозволяє студентам опрацьовувати
необхідний обсяг інформації. Таким чином, саме рівень шкільної
підготовки до швидкої і свідомої роботи з текстами закладає основи успішної професійної підготовки в майбутньому.
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ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ОСВІТНІХ ЛАНОК:
ШКОЛАВУЗ
Сарапулова Є.Г.
к.пед.н., доцент кафедри гуманітарних та соціальних
дисциплін Київського славістичного університету
Шпичка Г.І.
заступник директора з навчальновиховної роботи
Спеціалізованої школи I–III ступенів № 148
з поглибленим вивченням української мови та літератури
імені Івана Багряного м. Києва

Проблема наступності у навчанні — це проблема забезпечення
переходу особистості на якісно новий ступінь розвитку шляхом створення комфортних умов для розкриття її потенціалу в процесі переходу від одного типу організації освітнього процесу до іншого. Перехід на кожен новий ступінь навчання пов’язаний з необхідністю
адаптації дитини до нових освітніх умов. Кожен перехідний період
висуває специфічні проблеми, що потребують особливих способів
вирішення. Наступність в освіті — надзвичайно складне за змістом,
функціями і ознаками педагогічне явище. Найбільш складною виявляється проблема наступності освітніх ланок: школаJвуз.
Адаптаційний період першокурсників триває повних два семестри. Особливість даного вікового періоду полягає в переході від дитинства до дорослості. Це досить критичний момент для людини,
коли доводиться попрощатися з колишнім оточенням, правилами,
влитися у новий колектив, виявити свою комунікативну здатність.
Можна вважати, починає формуватися нова структура особистості.
Різка зміна звичного способу життя нерідко призводить до стресу,
переживань, проблем. Не завжди можливо передбачити результат
впливу цих факторів на психіку дитини. Зміни можуть призвести до
проблем з успішністю, труднощами спілкування з однолітками.
Розрізняють три форми адаптації студентівJпершокурсників до
умов вузу:
1. Формальна адаптація: стосується пізнавальноJінформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до нових вимог і обов’язків.
2. Суспільна адаптація: процес внутрішньої інтеграції груп студентівJпершокурсників і інтеграція цих груп зі студентським оточенням в цілому.
567

Секція 12

Соціально-психологічні проблеми

3. Дидактична адаптація: пов’язана з підготовкою студентів до
нових форм і методів навчальної роботи у вищій школі.
Науковці дійшли висновку, що насамперед в абітурієнтів після
періоду психічного стану радості, успіху, віри в майбутнє, планування перспектив студентського життя, очікування початку навчального року настає цілком реальний і досить складний для більшості
першокурсників період адаптації. Багато першокурсників відчувають значні труднощі, пов’язані з відсутністю навичок самостійної
роботи, роботи з підручником та першоджерелами, аналізом великого обсягу інформації, чіткого висловлювання своїх думок. Як правило, першокурсники мають труднощі в засвоєнні знань не тому,
що отримали слабку підготовку в середній школі, а тому, що у них
не сформувалися такі вміння як: здатність навчатися самостійно,
контролювати і оцінювати себе, володіння індивідуальними особливостями пізнавальної діяльності, вміння правильно розподілити
свій робочий час для самостійної підготовки. Викладачі вищого
навчального закладу повинні допомогти студентуJпершокурснику
у подоланні цих труднощів.
Як засвідчують дослідження, адаптація відбувається значно
швидше і легше у тих студентів, які обрали дійсно бажаний вуз і бажану спеціальність. Відповідно, батьки і вчителі старшокласників
можуть надати дітям істотну допомогу. Насамперед, знайомити школяра з широким спектром професій і допомогти обрати ту професію,
яка його цікавить, до якої він має здібності. В ідеалі здібності і нахили дитини слід виявити і розвивати вже на момент переходу дитини з початкової до середньої школи. З цією метою, починаючи
з першого класу, доцільно «провести» дитину через максимальну
кількість гуртків з різними напрямами діяльності. Тільки після того,
як школяр спробує себе в різних видах діяльності, він з допомогою
батьків, вчителів і керівників гуртків зможе визначити свої вподобання і нахили. Починаючи з 5Jго класу, необхідно усіляко підтримувати і розвивати інтерес до певних видів діяльності у тих дітей, які
визначилися зі своїми вподобаннями, і активно допомагати «знайти себе» дітям, у яких процес самовизначення ще не відбувся. Водночас, навчальноJвиховний процес у школі повинен будуватися таким
чином, щоб усі діти отримували всебічний гармонійний розвиток.
Важливо також, не перевантажувати дитину тим чи іншим видом
діяльності, щоб не викликати відрази.
Для старшокласників можуть організовуватись спеціальні уроки професійної орієнтації. На такі уроки корисно запрошувати ви568
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пускників школи, які розповіли б про свої методи успішного пристосування до навчання у вищому навчальному закладі.
Школярів необхідно також вчити:
— самостійно працювати з літературою і джерелами інформації;
— планувати свій робочий день;
— поважаючи оточуючих, водночас вміти бути самими собою;
— визначитися з життєвими цілями і бути цілеспрямованими;
— займати активну життєву позицію, не боятися помилитися;
— не панікувати при зустрічі з труднощами — вчитися знаходити вихід з кожної ситуації.
Всі сторони процесу адаптації є важливими для нормальної
діяльності студента у вузі. Проте провідну роли в процесі адаптації
студента до нових умов відіграють батьки. Їхня підтримка і допомога значущі для дитини в будьJякому віці, а на межі дитинства і дорослості — особливо.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН
В ОДНОСТАТЕВОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ
Смілянець А.Ю.
VІ курс, спеціальність «Психологія»,
університет «Україна», тел. 0938390286
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол. н., професор

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві формується
потреба в новому типі особистості, якостями якої є практичність,
ініціативність, здатність орієнтуватися в ринкових умовах, динамічність, постійне прагнення до розвитку, інтелектуальна розвиненість.
Студентство є найбільш інтелектуальною, творчо розвиненою і прогресивною частиною молоді, найважливішим фактором політичного,
духовного й економічного перетворення українського суспільства.
Студентство визначають як своєрідну мобільну групу, метою діяльності якої є засвоєння за спеціально організованою програмою
соціальноJпрофесійних ролей, підготовка до виконання важливих
соціальних функцій: професійних, культурологічних, громадськоJ
політичних, сімейних тощо. Головними напрямами життєдіяльності
студентів є професійне навчання, особистісне зростання й самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, моральне, естетичне, фізичне самовдосконалення. Студент
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вищого навчальне закладу — це молода людина, яка характеризується професійною спрямованістю, готується до висококваліфікованого виконання функцій фахівця в певні професійній галузі. Завдяки спільному виду діяльності — учінню, спільному характеру праці
студенти утворюють певну соціальноJпрофесійну групу, провідною
функцією якої є набуття відповідних знань та умінь в галузі обраної
професії, навичок самостійної творчої діяльності.
Найпершим та одним з важливіших кроків у вихованні студентства є формування колективу з виробленими суспільно значущими
цілями, органами самоврядування. Саме сформований студентський
колектив має силу й може стати джерелом перетворень сучасної
дійсності.
У сучасній педагогічній науці колектив визначають як стійку
в часі організаційну групу взаємодіючих людей, зі специфічними
органами керування. Ця група об’єднана цілями спільної, суспільно корисної діяльності, і має складну динаміку формальних і неформальних взаємин між членами цієї групи. Навчальний колектив
має двоїсту структуру: поJперше, він є об’єктом і результатом свідомих і цілеспрямованих впливів педагогів, кураторів, які визначають
його особливості; поJдруге, навчальний колектив — це відносно самостійне явище, що розвивається, що підкоряється особливим соціальноJпсихологічним закономірностям.
На даному етапі не має чітких досліджень одностатевих студентських колективів. Ця проблема стає актуальною в наш час, оскільки все більше напрямків освіти починають вважатися чоловічими
або жіночими.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальному дослідженні соціальноJпсихологічних проблем міжособистісних відносин в одностатевому студентському колективі; розробці концептуальних підходів для формування позитивного психологічного клімату в одностатевому студентському
колективі.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд
практичних завдань:
1. Провести теоретичний аналіз підходів до вивчення соціальноJпсихологічних аспектів проблеми міжособистісних відносин в студентському колективі у вітчизняній та зарубіжній психології.
2. Проаналізувати психологічні особливості студентського віку.
3. Розглянути чоловічу й жіночу групи як різновид гомогенного колективу.
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4. Провести емпіричне дослідження соціальноJпсихологічних
особливостей міжособистісних взаємовідносин в одностатевому студентському колективі.
5. На основі результатів констатуючого експерименту розробити програму соціальноJпсихологічного тренінгу, спрямованого на
формування позитивного емоційного клімату в одностатевому студентському колективі.
6. Проаналізувати та узагальнити результати формуючого експерименту і перевірити ефективність впроваджених психокорекційних заходів за допомогою методів математичної статистики.
В ході дослідження було виявлено соціальноJпсихологічні особливості міжособистісних відносин та психологічного клімату в одностатевому студентському колективі, розроблено програму соціальноJ
психологічного тренінгу, спрямованого на формування позитивного
емоційного клімату в одностатевому студентському колективі.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗНАЧИМИХ ІНТИМНИХ СТОСУНКІВ
З ОСОБЛИВОСТЯМИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ МОЛОДІ
Станжур Д.О.
VІ курс, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», тел. 0631577129
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. В сучасному суспільстві значимі
інтимні стосунки зазнають дедалі більшої трансформації. Завдяки
новітнім інформаційним технологіям і поширенню Інтернету взаємини переходять із реального у віртуальний простір. Сьогоднішня
молодь будує свої стосунки на зовсім інших принципах, ідеалах та
цінностях, на відміну від попередніх поколінь.
Мета нашого дослідження — встановити та проаналізувати взаємозв’язок значимих інтимних стосунків та особливостей життєвого
шляху молоді.
Життя людини проходить в соціальному просторі і це є причиною різноманітних впливів зі сторони інших людей. Найбільший
вплив на життєвий шлях індивіда здійснюється найближчим оточенням. Г.С. Саліван називає останніх значимими іншими, оскільки
окрім того, що вони впливають на життя особи, в свою чергу і особа намагається зробити так, щоб характеристики значимого іншого
співпадали з її ціннісноJпотребовою сферою на основі попереднього співвіднесення себе із значимим іншим. З оточення значимих
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інших виділяється вища форми інтимноJособового спілкування —
значимі інтимні стосунки, які виникають за умови наявності спільних цінностей партнерів, співучасті в житті один одного, що забезпечується розумінням думок, почуттів і намірів іншого.
Концепція життєвого шляху сприяє кращому розумінню значимих інтимних стосунків і показує яким чином останні впливають
на перебіг життя особистості.
Згідно результатів теоретичного аналізу бачимо, що значимі інтимні стосунки — це тісні зв’язки, що характеризуються міжособистісними аспектами, довгостроковими спільними інтересами, загальними цілями та як правило носять емоційне забарвлення. Для них
є характерні інтимність, пристрасть та відданість обох партнерів.
Встановлено, що сприйняття власного життєвого шляху набуває позитивного характеру при умові підтримки та контакту зі сторони значимого партнера. В поняття підтримки в даному випадку
включається таке ставлення партнера, яке характеризується прийняттям та визнанням цінності іншого, що сприяє підвищенню його
відкритості та самоповазі. Поняттям контакту описують прагнення
до близькості, прив’язаності, інтимності. Підтримка зі сторони
значимого партнера та близькість із ним не лише пов’язані із переоцінкою власного життєвого шляху, а ще й сприяють появі оптимістичних очікувань від майбутнього, що засвідчує кореляція із
шкалою надії, а це свідчить про терапевтичний ефект зрілих інтимних стосунків.
На основі даного дослідження можемо зробити висновок, що
життєвий шлях особистості тісно переплітається із значимими інтимними стосунками. Це проявляється у тому, що поява таких відносин змінює відношення особи до подій минулого та теперішнього, веде до зміни життєвих планів та цілей, активної переоцінки
власних досягнень та невдач, появи оптимізму та надії на майбутнє,
мобілізує її до активної праці. Життєві події набувають нового сенсу.Відбувається перебудова життєвих перспектив.
Таким чином, чим більше особа накопичує переживань любові
та прийняття, тим більшою стає її прагнення до успішної реалізації
трудової діяльності. Любов у цьому сенсі є творчою силою, здатною
конструктивно змінювати особистість в ході її життєвого шляху, а також світ навколо неї.
Отже, значимі інтимні стосунки є безпосередньо взаємопов’язаними із такими особливостями життєвого шляху молоді, як життєві
події, евдемонічні установки та емоційна спрямованість.
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СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
Станжур А.О.
VІ курс, група ЗПЛ61, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», к.тел. (093)4638649
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Обумовлюється трансформаційними змінами в Україні, що стосуються процесу становлення творчої, активної, самодостатньої, незалежної від статі, андрогінної
особистості.
Вибраний для дослідження підлітковий вік — це час, коли суб’єкт
прагне розширити й уточнити зміст свого «Я». Цей віковий період
є важливим етапом становлення статево рольової ідентифікації, бо
саме у цьому віці відбувається активне усвідомлення суті своїх ставлень до інших людей та самого себе, розширюється й уточнюється
статеве самовизначення. Саме у підлітковому віці, як підкреслюється
науковцями, відбувається становлення статево рольової ідентифікації,
яка є внутрішнім переживанням своєї статевої належності, набуттям
гендерної ролі й уподібненням до неї, своєрідною єдністю статевого
самоусвідомлення і поведінки. Підлітковий вік визначає подальший
розвиток особистості, орієнтацію на справжні зразки ЯJчоловіка
і ЯJжінки в нових змінних умовах, наповнення їх егалітарними цінностями, якими передбачено формування гендерної самосвідомості, статевої «ЯJконцепції» та статево рольової ідентифікації.
Разом із тим, проблема чинників становлення статево рольової
ідентифікації підлітків висвітлена недостатньо. Актуальними залишаються питання, під впливом яких чинників відбувається становлення статево рольової ідентифікації підлітків. Традиційна система
цінностей характеризується дихотомічним баченням, а нова, егалітарна, — поєднанням взаємозамінних якостей. У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення ролі соціального оточення (сім’ї,
однолітків, педагогів), змісту профільного навчання, змісту засобів
навчання, зокрема шкільних підручників, та внутрішніх спонукань
як чинників статево рольової ідентифікації особистості.
Метою нашої роботи є визначення ролі соціальноJпсихологічних умов та шляхів оптимізації їх впливу на становлення статево
рольової ідентифікації підлітків.
На основі теоретичного аналізу проблеми та отриманих нами результатів дослідження виявлено, що у становленні статевоJрольової
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ідентифікації підлітків значна роль належить соціальноJпсихологічним умовам, серед яких провідну роль відіграє найближче оточення
(сім’я, школа, однолітки), а також особливості та зміст навчальноJвиховного процесу. Тому спеціально побудовані корекційні заняття
можуть суттєво вплинути на зміну традиційних гендерних стереотипів та настанов учасників навчальноJвиховного процесу, що допоможе гармонізувати процес становлення статево рольової ідентифікації у підлітків.
Статево рольова ідентифікація завжди пов’язана з іншими людьми, які протягом короткого чи тривалого періоду можуть служити
зразками. На ранніх етапах механізм статево рольової ідентифікації
забезпечує передачу «особистісного» досвіду опосередковано — через особистий приклад, наслідування, навіювання. На більш пізніх
стадіях становлення статево рольової ідентифікації коло осіб, з яких
вибирається зразокJоб’єкт ідентифікації, розширюється: це вже не
тільки батьки, а й ровесники, вчителі та ін.
Виокремлені соціальні умови дають змогу дійти висновку, що
сім’я формує не тільки фізичне, а й соціальне буття дитини, тому
є первинним, найвпливовішим і довготривалим агентом становлення статево рольової ідентифікації дитини на всіх етапах її розвитку.
Виховання у сім’ї диференціюється за статевою ознакою та створюються неоднакові можливості для представників різних статей.

ОСОБЛИВНОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ
У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Сторожук О.М.
V курс, група ПЛ51, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій

Мислення людини завжди залишалося найменш дослідженою
та вивченою областю психології. Довгий час вважалося, що мислення
можна дослідити лише методом самоспостереження, проте останні
два століття стали ерою бурхливого розвитку дослідження мислення
людини як психічного процесу. Це призвело до того, що з’явилося
багато методів та методик дослідження мислення. Мислення — це
психічний процес пошуків та відкриттів нового, істинного, глибинного внаслідок аналізу та синтезу навколишньої дійсності.
Період ранньої юності — старший шкільний вік охоплює вікові
межі від 15 до 18 років. В інтенсивному iнтелектуальному дозрiваннi,
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характерному для ранньої юності, провідна роль належить розвитку
мислення. Зумовлено це насамперед тим, що навчальна робота в старших класах створює сприятливi умови для переходу до більш високих
рівнів абстрагуючого та узагальнюючого мислення. Наукові поняття стають не тiльки предметом вивчення, а й iнструментом пiзнання об’єктивної дiйсностi в її закономiрних зв’язках i відношеннях.
Мислення в ранній юності стає системнішим і продуктивнішим,
що сприяє систематизації знань. Розвивається потреба в теоретичному обґрунтуванні пояснень явищ дійсності, виведенні часткових
зв’язків явищ з якогось загального закону або підведення його під
певну закономірність тощо. Виробляється індивідуальний когнітивний стиль розв’язування пізнавальних і практичних завдань, формуються індивідуальні особливості мислення.
Нами була поставленна гіпотеза, що на формування індивідуального когнітивного стилю розв’язування пізнавальних і практичних завдань впливає розвиток індивідуальних особливостей мислення у старшокласників.
В даному науковоJтеоретичному аналізі й характеристиці мислення дітей старшого шкільного віку та засобів його активізації ми розглянули методичні засади та організацію дослідження мислення. Також
було нами проведено дослідження в ході якого були використані такі
методики як: 1) Методика «Дослідження швидкості мислення»; 2) Методика «Тип мислення»; 3) Методика «Методика дослідження гнучкості мислення»; 4) Методика «Числові ряди»; 5) Тест «Прості аналоги».
В даному віковому періоді починає окреслюватися індивідуальний стиль інтелектуальної діяльності, формується ментальний
досвід, виробляються індивідуальні варіанти способів сприймання,
запам’ятовування і мислення, які визначають шляхи набуття, накопичення, перероблення та використання інформації.
Центром когнітивного розвитку старшокласників є становлення словесноJлогічного мислення. Переходять до вищих рівнів
абстрактного мислення, здатні усвідомлено оволодівати логічними
операціями. У старшокласників виробляється індивідуальний
стиль розв’язування пізнавальних і практичних завдань, формуються такі індивідуальні особливості мислення:
а) глибина — здатність виокремлювати суттєві ознаки при вивченні нового матеріалу і розв’язуванні задач, узагальнювати їх, заглиблюватись у сутність вивченого;
б) гнучкість — уміння долати бар’єр минулого досвіду (знань), відходити від звичних шляхів розмірковування, розв’язувати супереч575

Секція 12

Соціально-психологічні проблеми

ність між наявними знаннями і вимогами проблемної ситуації, відшуковувати оригінальні способи розв’язування проблеми;
в) широта — можливість утримувати в пам’яті сукупність виокремлених суттєвих ознак, діяти відповідно до них, не піддаючись на
провокаційні впливи зовнішніх, випадкових ознак;
Ці індивідуальні особливості мислення характеризують рівень
його розвитку і продуктивності. Тому зусилля педагогів повинні бути спрямовані на створення умов для оволодіння учнями старших
класів логічними операціями і розвитку зазначених особливостей
мислення.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАНТА
В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
Стьопкіна Ю.
ІІІ курс, група ДІЗ1, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Університет «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О.О., ст. викладач

Комунікативний процес є основою спілкування, організація
якого залежить від розуміння системи й структури процесу, а також
психологічних особливостей комуніканта.
Ми живемо в світі комунікації, 70% свого часу людина витрачає
на спілкування. Без ефективної комунікації зупинилося б багато
виробничих процесів. Тому питання організації процесу спілкування
(комунікативного процесу) є важливим для творення суспільства.
Комунікація є важливим чинником існування суспільства. Суспільства без спілкування немає. Воно є тим процесом, який і забезпечує утворення суспільства (communication — community; спілкування — спільнота).
Комунікативна сторона спілкування, або комунікація у вужчому
розумінні цього поняття, полягає в обміні інформацією між партнерами, передаванні та сприйнятті знань, ідей, думок, почуттів тощо.
У практичній психології наголошується насамперед на тому, що
інформація у спілкуванні не просто передається від одного партнера іншому, а саме нею вони обмінюються.
Таким чином, комунікативна компетентність постає як структурний феномен, що містить як складові цінності, мотиви, установки, соціальноJпсихологічні стереотипи, знання, уміння, навички.
Особливістю міжособової комунікації є те, що в її процесі має
місце обмін повідомленнями між невеликим числом людей — це
576

самоактивності студентської молоді

Секція 12

безпосередня взаємодія, коли її учасники знаходяться в просторовій близькості, мають нагоду легко здійснювати зворотний зв’язок,
кожний з її учасників визнає незамінність, унікальність свого партнера, бере до уваги особливості його емоційного стану, самооцінки,
особових характеристик і у свою чергу розраховує на зустрічну увагу.
Комунікативною особистістю являється діяльна людина, що володіє комунікативною компетенцією, що вміє формувати індивідуальні комунікативні стратегії і тактики, що володіє когнітивними,
семіотичними і мотиваційними орієнтирами. Комунікативна особистість — це зміст, центр і єдність комунікативних актів, спрямованих на інші комунікативні особистості.
Вербальна комунікація являє собою словесну взаємодію сторін
і здійснюється за допомогою знакових систем, головною серед яких
є мова. Мова як знакова система є оптимальним засобом вираження людського мислення і засобом спілкування. Термін «мова» використовується в двох значеннях. ПоJперше, промовою називається один з видів комунікативної діяльності людини: використання
мови для спілкування з іншими людьми.
У цьому сенсі мова — це конкретна діяльність людини, що виражається або в усній, або в письмовій формі. ПоJдруге, промовою
називається результат діяльності в залежності від умов та цілей комунікації (ділова мова, офіційна мова тощо). У психології невербального спілкування не вироблена загальновизнана класифікація
жестів. Відомі класифікації побудовані на різних підставах, але навіть
зібрані разом, вони не дозволяють у всій повноті позначити зв’язку
жестів зі структурою особистості і її спілкуванням. Згідно найширшої
класифікації, жести підрозділяються на природні (спонтанні) і штучні (жести глухонімих, професійні жести диригентів, біржовиків і ін.).
Отже, поняття «особистість» позначає цілісність людини в єдності його індивідуальних здібностей і виконуваних ним соціальних
ролей. Особистість — складний соціальноJпсихологічний феномен,
аналіз якого можна здійснювати з позицій філософії, психології та
соціології. Інше розуміння особистості давало християнство, інтерпретуючи особистість не як відношення, а як особливу сутність,
нематеріальну субстанцію, синонім нематеріальної душі.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ
НА ФОРМУВАННЯ «Я КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ
Торжевська Н.Р.
група ВПЛ15, спеціальність «Психологія», 0971049092
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н.,
професор, завідувач кафедри психології
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Одним із базових напрямків розвитку особистості в процесі взаємодії з оточуючим світом, є формування «ЯJконцепції». Важливість
дослідження «ЯJконцепції» є значною не лише в рамках збагачення наукових знань про внутрішню будову і самоусвідомлення особистості, а й на більш високих рівнях організації наукового знання
і суспільної діяльності, оскільки від можливості забезпечення розвитку здорової, гармонійної особистості залежить і рівень розвитку
суспільства.
«ЯJконцепція» являє собою відносно стійку, певною мірою усвідомлену неповторну суму уявлень індивіда про себе, на підставі якої
він будує взаємодію з іншими людьми і формує ставлення до себе.
Складні соціальноJекономічні і політичні перетворення, що відбуваються сьогодні в нашій державі, глибока економічна, соціальна
і культурна криза призводять до певної психологічної дестабілізації
частини населення. В цьому контексті з боку соціуму виникає системний соціальний запит на професійну психологічну допомогу,
здатну сприяти гармонійному розвитку і функціонуванню особистості, здатної до самоідентифікації, рефлексії та самовизначення.
Огляд наукової літератури показав, що питання «ЯJконцепції»
та особливостей її формування посідають важливе місце в наукових
працях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників в галузі психології, педагогіки, соціології, філософії.
Однак, нажаль, попри значну увагу науковців до питань розвитку
особистості, структура «ЯJконцепції», її окремі компоненти та їх співвідношення, а також взаємозв’язок із механізмами психологічного
захисту сьогодні досліджені недостатньо. Відсутні ґрунтовні наукові дослідження присвячені особливостям прояву Я у формуванні
поведінкових реакцій, копінгових стратегій та механізмів психологічного захисту, що актуалізує обрану тему дослідження.
Основним напрямком роботи в рамках проведеного нами дослідження було вивчення особливостей впливу психологічних захистів
на формування «Я концепції» особистості. Гіпотезою дослідження
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було припущення, що система психологічних захистів істотно впливає на формування ЯJобразу та служить для збереження стабільності
компонентів «ЯJконцепції».
Вивчення літератури, аналіз результатів емпіричних досліджень
дозволяють підтвердити гіпотезу та стверджувати, що система психологічних захистів є способом забезпечення стабільності елементів структури Я.
— «ЯJконцепція» як системне інтегративне утворення має ієрархічну структуру;
— на різних етапах розвитку особистості центральним є один із
напрямів розвитку прогресу самосвідомості, а провідним є відповідний компонент «ЯJконцепції»;
— психологічний захист формується у взаємодії з оточуючими
і характеризується застосуванням поєднання різних способів і механізмів як засобів захисту, які в свою чергу представляють особливої
основну стратегію захисної поведінки на неусвідомлюваному і усвідомлюваному рівні;
— співвідношення таких компонентів «ЯJконцепції» як самооцінка та ціннісні переваги залежать від статі та віку;
— механізми психологічного захисту, які використовує особистість, викликають зміну реакцій оточення, що в свою чергу призводить до зміни структури Я особистості.

ПСИХОЛОГІЯ ПОКОЛІНЬ:
КУЛЬТУРНОІСТОРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ
Трохимчук Катерина Федорівна
cтудентка 3 курсу спеціальності «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Білоцерківського інституту економіки та управління
Науковий керівник: Романченко І.Г., професор кафедри
документознавства та інформаційної діяльності

Спадкоємність культури — це процес передачі культурноJісторичного досвіду. І в цьому вимірі спадкоємність є відтворенням, збереженням вічних цінностей шляхом переосмислення їх у процесі
творчості.
СоціальноJпсихологічна теорія етнокультурної міфотворчості
особистості застосована в емпіричному дослідженні суб’єктивних стратегій самореалізації представників покоління 20Jти літніх;
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позначені можливості актуалізації культурноJісторичного та міфотворчого потенціалу молоді.
На сучасному етапі однією з актуальних проблем історичної
психології є вивчення різних форм і рівнів суб’єктивного в психіці
особистості як представника покоління. В якості ключових піднімаються питання, пов’язані з особливостями становлення внутрішнього
світу особистості, динаміки ціннісних і смислових утворень, індивідуальних способів і форм самореалізації. Проблема поколінь заслуговує спеціальної уваги саме тому, що дозволяє глибше зрозуміти
своєрідність суб’єктного виміру соціокультурних процесів. Саме тому
зараз на часі розробка проблематики суб’єктивних стратегій самореалізації представників різних поколінь. При чому підключення до
контексту етнокультурної міфотворчості покоління додає цій проблематиці ще більшої актуальності.
Для того, щоб з’ясувати можливості психологоJісторичного та
соціальноJпсихологічного дослідження культурноJісторичного потенціалу поколінь розкриємо наше розуміння цих психологічних феноменів потенційності. КультурноJісторичний потенціал поколінь —
це витвір ментальності певного народу, що обумовлений його етнопсихогенезом, а також ввібрав світоглядні настанови авторівJ
міфотворців, які впливають на самоусвідомлення етнічної спільноти.
Такими значущими авторамиJміфотворцями для українців були
І.П.Котляревський, Т.Г.Шевченко, Леся Українка, І.Франко, М.Гоголь, твори яких вважаються знаковими в українській культурі.
КультурноJісторичний потенціал поколінь, на наш погляд, це
первинне підґрунтя культурного досвіду, що є базовим для формування особистісного потенціалу. Він є «стрижнем» національного
характеру; ресурсом життєстійкості, надбаним протягом тисячоріч
або сторіч, певною копінгJстратегією нації, що активізується, перш за
все, в ситуації загрози для особливого світосприйняття та самореалізації особистості в певній культурі. Якщо розглядати культурноJісторичний потенціал особистості в якості відкритої системи, можна
виокремити наступні елементи: ідентичність, міфологія, ментальність, міфологічна конструкція та колективне несвідоме.
Отже, ми можемо констатувати наявність високого етнокультурного міфотворчого потенціалу нинішньої молоді, що перш за все
оприявнюється у сферах інтерперсональних та інтраперсональних
відносин: їх здатність творчо взаємодіяти з соціумом, вміння проявляти власні професійні навички та обдарованість. Вони є відкритими для нового досвіду, активними, оптимістичними людьми, що
580

самоактивності студентської молоді

Секція 12

є дуже потрібним у наш перехідний час, враховуючи складні умови
життєдіяльності. Разом з тим, молодь не втрачає зв’язку з власним
несвідомим. На певному етапі розвитку для особистості стає необхідним бачення реальності в архетипічних перспективах, герменевтична діяльність, що виявляється, насамперед у спонтанному тлумаченні символів і включенні певних культурних смислів.
Література
1. Керлох Х. Е. Психологія людини: навч. посібн. / Х. Е. Керлох. — М.,
2000. — 432 с.
2. Яремчук О. В. Історичні традиції українців: навч. посібн. / О. В. Яремчук. — Харків, 1998. — 321 с.

ПОЧУТТЯ ТА ЕМОЦІЇ ЛЮДИНИ
Фоя Я.В.
10 клас, Центр позашкільної роботи
Святошинського рну м. Києва.
Педагогічний керівник: Величко А.М.,
керівник гуртка — методист центру позашкільної роботи
Святошинського рну м. Києва

Емоції і почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К.Д. Ушинський писав:
«Ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас
самих і наше ставлення до світу, як наші почування». Тема почуттів
та емоцій актуальна весь час, адже важливо, і в той же час важко володіти емоціями та почуттями., а в сучасному технократичному
світі — особливо.
Завданням даної роботи було дослідити поняття «емоції» та «почуття», їх класифікацію, а також функції та роль в житті людини.
Джерелом виникнення емоцій і почуттів є сама об’єктивна
дійсність, відповідність або невідповідність предметів і явищ потребам
і цілям особистості. При задоволенні потреб людини у неї виникають
різноманітні позитивні емоції і почуття (задоволення, радість і т.п.).
І навпаки, незадоволення потреб особистості викликає у неї негативні
емоції і почуття (голод, спрага, пригніченість і т.п.). Предмети і явища
навколишнього світу, не зв’язані з задоволенням потреб людини, є для
нього байдужими, такими, що не викликають емоцій і почуттів.
Часто слова «емоція» та «почуття» використовують як синоніми.
Проте за змістом і формою переживання вони не тотожні. Почуття —
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це внутрішнє відношення людини до того, що відбувається в її житті,
що вона пізнає або робить, яке переживається в різноманітній формі.
А емоція, в більш вузькому значенні, — це безпосереднє, тимчасове переживання якогось певного, більш постійного почуття. Важлива відмінність почуттів від емоцій полягає в тому, що почуття мають відносну стійкість і сталість, а емоції виникають у відповідь на
конкретну ситуацію. Глибокий зв’язок почуттів з емоціями виявляється, перш за все, в тому, що почуття переживається і виявляється саме в конкретних емоціях.
Яскравість і різноманітність емоційних відносин роблять людину більш цікавою. Багатство власних переживань особистості допомагає їй більш глибоко зрозуміти що відбувається, більш тонко
проникнути в переживання людей, їхні стосунки між собою. Почуття
і емоції сприяють глибшому пізнанню людиною самої себе. Завдяки переживанням людина пізнає свої можливості, здібності, переваги і недоліки. Переживання людини в нових обставинах нерідко
розкривають щось нове в самому собі, в людях, у світі навколишніх
предметів і явищ. В емоційних переживаннях відтворюється
життєва значущість.
АртJтерапія — це вид психотерапії та психологічної корекції,
заснований на мистецтві та творчості. У вузькому сенсі слова під
артJтерапією зазвичай мається на увазі терапія образотворчим мистецтвом з метою впливу на психоемоційний стан людини. АртJтерапія надає можливість особистості виразити себе іншим чином:
рухами, кольором, формою. Завдяки малюнку людина виражає свої
емоції, в залежності від настрою змінюється колір, лінія та інші елементи. Сприймання та переживання кольору людиною залежить
від багатьох факторів. АртJтерапія дає можливість виявити психологічні проблеми навіть у дошкільному віці, адже впливовими чинниками на психіку є: ситуація в родині, відношення до малюка, виховання батьками, сприйняття і вплив оточуючих. Отже, є певне
переживання дитини свого ставлення до того, що її оточує, що вона робить, до інших людей та самої себе.
Звичайно, життя без емоцій, так само неможливе, як і без почуттів, вони становлять особливу, надзвичайно важливу сторону внутрішнього життя людини у будьJякому віці.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ
В САМОРОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Хоменко Т.В.
VІ курс, група ВПЛ15, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», к.тел. (097)5855294.
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність теми дослідження. Сьогодні проблема саморозвитку
особистості продовжує бути актуальною і широко досліджується.
Але низка важливих питань ще залишаються відкритими. Зокрема,
потребують детального вивчення чинники та умови, які впливають
на саморозвиток особистості старшокласників. Це важливо тому,
що сучасні тенденції життя вимагають від молодої людини чіткого і
правильного визначення життєвих орієнтирів, швидкого пошуку та
обробки інформації, гнучкої взаємодії з навколишнім світом, щоб
не залишитися осторонь успішного життя. Відповідати цим вимогам
зможе лише людина, яка активно й усвідомлено займається своїм
саморозвитком, починаючи із шкільної парти. Щоб психологи і педагоги змогли спрямовувати підлітка на самореалізацію в умовах
навчання, їм потрібно володіти вичерпною інформацією стосовно
чинників даного процесу.
Метою нашої роботи є вивчення основних чинників формування потреби в саморозвитку старшокласників та визначення шляхів
активації цього процесу в умовах навчання.
Відповідно, наше дослідження спрямоване на вивчення феномену саморозвитку особистості; визначення рівня саморозвитку
старшокласників та виявлення основних чинників, що впливають
на формування у них потреби в саморозвитку; розроблення шляхів
активації цього процесу в сучасних умовах навчання.
Поняття саморозвитку особистості трактується сучасними науковцями, як свідомий, цілеспрямований і керований процес активності особистості, мета якого полягає в самозміні в позитивному напрямі, що забезпечує особистісне зростання та самовдосконалення.
Одним із найважливіших моментів в розвитку особистості підлітка, як відомо, є виникнення потреби у саморозвитку. Відповідно, на формування потреби у саморозвитку особистості впливають
такі психологічні чинники: самооцінка, самоставлення, ціннісні
орієнтації та рівень домагань.
У нашому дослідженні ми встановили, що адекватна самооцінка, висока мотивація досягнень, перевага пізнавальних мотивів
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у навчальній діяльності та сформованість життєвих цінностей
сприяють розвитку потреби в саморозвитку старшокласників.
На жаль, сучасні споживацькі тенденції життя, неякісна інформація, яка заполонила увесь інформаційний простір, обмеження рухової активності, надмірне захоплення гаджетами та ін. призводять
до зниження спрямування на саморозвиток не тільки дітей, а й дорослих. Крім того, відсутність необхідної кількості психологів у школах і соціальних службах через хронічний брак бюджетних коштів
також не сприяє цьому процесу.
Отже, для сприяння самореалізації старшокласників та формування у них потреби у саморозвитку, перш за все, потрібно посилити психологоJпедагогічний супровід навчальної діяльності учнів,
надавати консультативноJметодичну допомогу батькам з актуальних питань виховання.
В умовах сучасної школи психологоJпедагогічний супровід навчальної діяльності повинен бути спрямований на допомогу у самопізнанні, самоусвідомленні та формуванні адекватної та позитивної «ЯJконцепції» молодої людини; допомогу у проектуванні
життєвої самореалізації, перш за все, через професійне проектування (профорієнтаційна робота); розвиток особистісної рефлексії та
критичності мислення, оволодіння учнями навичками позитивного
мислення; сприяння розвитку окремих якостей, притаманних особистості, що самоактуалізується: активність, відкритість, відповідальність, сенситивність, гнучкість, тощо (тренінги особистісного розвитку); створення доброзичливого, довірливого простору взаємодії
«Учень — Педагог», та ін.

ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ
В САМОРОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Черниченко В.М.
VІ курс, спеціальність «Психологія»,
Університет «Україна», тел. (093)7955537
Науковий керівник: Сердюк Л.З., д.психол.н., професор

Актуальність дослідження. Підлітковий вік є першим перехідним
періодом від дитинства до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються
в інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його самосвідомості,
потреби у самоствердженні, рівноправному і довірливому спілкуванні
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з ровесниками і дорослими. Інтенсивний статевий розвиток зумовлює виникнення статевого потягу і пов’язані з ним переживання
й інтереси.
Усе це є підставою для відокремлення підлітків в особливу соціальноJпсихологічну, демографічну групу з характерними для неї
настановами, цінностями, нормами і манерами поведінки, які утворюють специфічну субкультуру.
Розвиток особистості, включеної в соціальні групи, відбувається
у відповідності з характером, вимогами та цілями соціуму. Проте ці
цілі задають лише загальний напрямок, загальний характер та рамки
формування людини як представника соціуму. Необхідним є спрацювання складних соціальноJпсихологічних механізмів, перехід
соціальних і психологічних умов в соціальноJпсихологічні фактори
становлення особистості, розвиток його самосвідомості для того,
щоб дві протилежні тенденції: соціалізація та індивідуалізація —
рівноцінно брали участь в становленні індивідуальності підлітка.
Взаємодія людини і групи має велике значення у будьJякий віковий період, проте особливу значимість вона набуває в підлітковому віці, коли відбувається становлення особистості і батьківський
авторитет заміщується авторитетом групи.
Розвиток особистості, включеної в соціальні групи, відбувається
у відповідності з характером, вимогами і цілями суспільства. Досвід
соціальної взаємодії підліток здобуває в групі однолітків як своєрідної моделі суспільства. Цей процес може протікати з різним ступенем успішності. Статус підлітка в колективі справляє сильний вплив
на його поведінку та самосвідомість.
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та
експериментальному дослідженні умов, факторів та особливостей
статусного становлення підлітка як соціальноJпсихологічної проблеми; розробці та впровадженню програми психокорекцій них заходів щодо формування гармонійної особистості підлітка.
Виявлено, що особливості проявів і перебігу підліткового періоду
залежать від конкретних соціальних обставин життя і розвитку підлітка, його соціальної позиції у світі дорослих. Вирішальна роль у його психічному розвитку належить передусім системі соціальних відносин. Біологічний чинник впливає на підлітка опосередковано —
через соціальні стосунки з оточенням.
Встановлено, що спілкування у підлітковому віці є провідною
діяльністю, без нього неможливий нормальний розвиток. Тільки
в контакті з дорослими, однолітками підліток бачить себе збоку,
585

Секція 12

Соціально-психологічні проблеми

порівнює свої можливості, випробовує різні соціальні ролі, формує
та удосконалює себе.
Спілкування з однолітками має величезне значення. Відносини з товаришами знаходяться в самому центрі особистого життя
підлітка, багато в чому визначаючи всі інші сторони його поведінки
та діяльності, в тому числі й навчальної.
Дослідження основних труднощів спілкування у школярів середніх класів виявило, що найчастіше порушення у міжособистісних відносинах серед однокласників викликані відсутністю в них
комунікативних вмінь.

ЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄВИХ КРИЗ
ТА ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ
З ЖИТТЄСТІЙКІСТЮ ОСОБИСТОСТІ
Чиханцова О.А.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Інституту соціальних технологій, тел. 0679537730

Вивчення вищих мотиваційних структур життєдіяльності, вивчення ціннісних утворень як найважливіших функціональних компонентів структури особистості активно ведеться в рамках загальної
психології [1]. Знання про те, як вони впливають один на одного,
дозволяє чіткіше прогнозувати ефект і вплив як важких життєвих
ситуацій, так і ситуацій у звичайному житті на ціннісні орієнтири
студентської молоді. Також, уточнення зв’язків життєстійкості і особистісних цінностей дозволить ефективніше розвивати життєстійкість особистості.
Молода людина, яка схильна до здорового способу життя, має
позитивне ставлення до себе, має виражену оптимістичну орієнтацію
та життєстійкість. За параметрами ставлення особистості до інших,
до свого майбутнього, вікових можливостей і обмежень, до життєвих
випробувань та негараздів можна прогнозувати стан здоров’я людини та можливості його збереження. На особистісне здоров’я студентської молоді, крім фізичного здоров’я, впливає також соціальноJпсихологічна адаптивність, тобто здатність знаходити своє місце
у студентській спільноті, соціумі, відчувати себе на своєму місці
у власному житті. Від того, як почувається людина в соціумі, як звикає до нових умов чи вимог навчання, наскільки вміє пристосуватись до лідера чи взяти управління ситуацією у власні руки, залежить її переживання суб’єктивного благополуччя.
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Психологічно здорова людина — це динамічна людина, яка легко пристосовується до змінюваних умов життя: вона вміє спілкуватися з однолітками, враховувати потреби інших людей, не забуваючи про власні інтереси. Така людина цінує можливість мати спільні
цілі, уподобання, загальну професійну, оздоровчу спрямованість
з іншими людьми. Для психологічно здорової людини легко встановлювати довготривалі стосунки, уникаючи конфліктів та непорозумінь.
З особистісним здоров’ям безпосередньо пов’язані такі якості як
готовність надавати допомогу іншим, оптимізм і активність.
Відповідно, створення умов для розвитку саме цих рис сприятиме
поліпшенню якості життя та життєстійкості. У той же час почуття
пасивності, незацікавленості, нудоти, образи, заздрості, ревнощів,
відчаю негативно впливають на психологічне здоров’я [2].
Життєві труднощі, з’являючись у житті людини нескінченим
потоком, вибивають із рівноваги, змушують різко міняти звичну
для неї поведінку. Всі ці кризові ситуації призводять до переживання стресового напруження та депресії. Говорячи іншими словами,
стійкість студентської молоді до життєвих труднощів передбачає,
що особистість має рівновагу між самосприйняттям та сприйняттям системи взаємодії. Зрозуміло, що життя не може бути безстресовим та безкризовим, і людина, змушена відстоювати своє існування у сучасних реаліях буття.
У кожному людському житті існує чимало проблем, що ускладнюють повсякденне існування. На думку представників екзистенційної психології, основні проблеми містяться в особливостях буття
людини. Серед головних людських проблем постає проблема життя
та смерті, самотності, сенсу. Вирішення цих проблем стає можливим, коли особистість є вільною, відповідальною, такою що покладається на власні сили, тобто є особистістю екзистенційного типу [3].
Література
1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: избранные
психологические труды. — М. : ИздJво Московского психологоJсоциального инJта, 2008. — 431 с.
2. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність
та безпека: [навч. посіб.] / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. — К.: Марич,
2009. — 76 с. — (Серія «Бібліотечка соціального працівника»).
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКАУКРАЇНИ
ЩОДО БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ
Штим Ольга Ігорівна
IV курс, 461 група, спеціальність «Соціальна робота»,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
к. тел+380932049103
Науковий керівник: Полторак Любов Юріївна,
старший викладач

В Україні молодіжне безробіття вважається одним з найбільш
актуальних питань соціальноJекономічмої політики держави, адже
молодіжні проблеми є потенційною базою, яка суттєво впливає на
майбутнє економіки і державного становлення України. Зайнятість
населення — це сукупність соціальноJекономічних відносин між
людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями, формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів
з метою їх участі у суспільно корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої сили [3, с. 37].
Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. Соціальні наслідки безробіття викликають напруження в суспільстві, оскільки незайняті є нестабільною категорією
населення. Професійна дискваліфікація молоді у стані тривалого
безробіття зменшує їх конкурентоспроможність, що є причиною
ускладнень при подальшому працевлаштуванні, зниження якості
робочої сили та продуктивності суспільного виробництва. Як наслідок, у безробітної молоді знижується мотивація до суспільно корисної праці [2, с. 30].
Проблему загострюють надзвичайно низькі заробітні плати,
які пропонуються українцю на початку кар’єрного шляху. Невисока платня, відсутність перспектив та підтримки — усе це значно
звужує можливості сучасної молоді. Проблемною є мотивація працевлаштування випускників. Аналіз трудової орієнтації випускників професійних навчальних закладів показав, що майже дві третини випускників за 2–3 місяці до закінчення навчання не знають
свого майбутнього місця роботи. Тобто, навчальні заклади готують
певним чином неконкурентоспроможну на ринку праці робочу силу, тобто майбутніх безробітних, витрачаючи на це значні кошти
внаслідок несформованості механізму реалізації мотивів [4, с. 11].
Забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді на сьогодні
виступає одним із пріоритетних завдань розвитку держави. Адже
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саме молодь є найактивнішою частиною працездатного населення.
Лише з урахуванням динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціальноJекономічні прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу [1, с. 51].
Отже, в Україні розв’язати проблеми зайнятості молоді можна
тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій. При цьому держава повинна піклуватись розвитком
соціальної стабільності і захищеності молоді а саме, зміни ситуації
на ринку праці — корегування політики в області працевлаштування, перегляд і доопрацювання законодавчої бази, своєчасне фінансування державних програм зайнятості, розробка системи заохочень і пільг регіонам з низьким рівнем безробіття серед молоді.
Література
1. Богоявленська Ю.В. АдміністративноJправові механізми управління
зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи // Економіка та
держава. — 2009. — №3. — С. 44–54.
2. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення
у ринкових умовах // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 6. — С. 26–32.
3. Краснов Ю. Методологічні основи відтворювального механізму зайнятості населення // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 4. — С. 37–40.
4. Соціальні проблеми працевлаштування молоді / О.М. Балакірєва (керівник авт. кол.). В.В. Онікієнко, О.В. Валькована та ін.. — К. : Державний
інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. — 144 с.

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ
Шуба Валентина Сергіївна,
4 курc спеціальності «Здоров’я людини»
Кіровоградського інституту розвитку людини
Сєдова Наталія Анатоліївна,
к.психол.н., академік Академії української служби порятунку,
доцент кафедри соціальногуманітарних дисциплін,
начальник наукового відділу
Кіровоградського інституту розвитку людини.

Професійне становлення майбутнього вчителя, а саме вчителя
фізичного виховання, є важливим для його роботи у сучасній школі.
Нині загальноосвітня школа як суспільний інститут переживає реформи (12Jбальна система оцінювання, 12Jрічне навчання тощо),
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ознаки яких єдині для всіх учасників навчального процесу — відсутність психологоJпедагогічної готовності навчати і навчатись у нових умовах, розвивати індивідуальний стиль навчальноJпізнавальної діяльності.
Практика Кіровоградського інституту розвитку людини максимально актуалізує суперечність між наявним рівнем знань та професійними вимогами й допомагає зрозуміти як викладачам, так
і студентам, що потяг до самовиховання є найважливішою рисою
особистості, що для того, щоб бути компетентним педагогом, треба
постійно займатися своїм професійним саморозвитком.
Мета кожного студента — найповніше розкрити свої потенційні
професійні здібності, а завдання педагога вищої школи — кваліфіковано допомогти особистості реалізувати себе, максимально сприяти розвитку його індивідуальних творчих здібностей. Спеціальна
організація взаємодії між викладачем та студентом у період педагогічної практики є важливою умовою розвитку в студентів готовності
до самовдосконалення. Взаємодії між викладачами й студентами
в умовах практики повинні визначати фактичний рівень готовності
особистості студентів до самовдосконалення й завдання із зони
найближчого розвитку, розв’язання яких сприяє підвищенню цього рівня.
У вищому навчальному закладі необхідно створити умови для
навчання й виховання творчої особистості нового типу, що прагне
до самовдосконалення, а це можливо здійснити лише тоді, коли
викладач відмовиться від авторитарної педагогіки, перейде до педагогіки співпраці, створить умови для розвитку особистості студента
через творчість. Викладач, який прагне до творчого пошуку у своїй
діяльності, повинен намагатися сприяти всебічному розвитку особистості студента, створювати відповідні умови для самореалізації
особистості в учбовому процесі та під час педагогічної практики,
надавати конкретну допомогу студенту у знаходженні власного творчого стилю діяльності та сфери докладання своїх зусиль.
Висновки. Для формування у студента потягу до самовдосконалення необхідно, щоб студент мав стійку потребу в знаннях, в оволодінні новими засобами діяльності; прагнув глибше пізнавати явища,
які вивчає, спостерігає, аналізує; прагнув виконувати різноманітні
завдання творчого характеру; неординарні рішення при розгляданні
різних проблем; бажав досягти успіхів у нових ситуаціях; приділяв
багато уваги самоосвіті; щоб для нього пізнавальна діяльність мала
особистісне значення.
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Студент має самостійно приймати рішення, брати на себе організацію та керівництво діяльністю навчальних груп, допомагати
друзям, володіти не тільки обов’язковими знаннями з дисципліни,
а й багато працювати з додатковими матеріалами. У нього повинні
бути добре сформовані загальні, спеціальні та комунікативні навички та вміння, розвинені всі компоненти мислення (аналіз, синтез,
порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування тощо).
Потрібно вивчити й узагальнити досвід, пов’язаний із процесом
самовдосконалення особистості, створити та апробувати відповідну
систему навчання, що сприяє розвитку в молодих людей потреби
в самовдосконаленні, самоформуванні. Майбутній вчитель фізичного виховання має не зупинятися в процесі освіти та прагнути до
неперервної освіти протягом усього життя. Від педагога залежить
майбутнє усього суспільства.
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