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ВСТУПНЕ СЛОВО

Щиро вітаю всіх учасників Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених.

В Університеті «Україна» стало доброю традицією проводити
науково-практичну конференцію студентів і молодих учених. Запо чат -
ку вали цю традицію в рік п’ятиріччя нашого навчального закладу і з то -
го часу проводимо такі заходи щороку. Конференція охоплює широкий
загал і за 17 років стала значною подією для студентів і молодих учених.

ХVІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів
і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — Університет
«Україна» проводить спільно з Міністерством освіти і науки України,
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією студентів з ін -
валідністю «Гаудеамус» і Науковим товариством студентів, аспіран-
тів, докторантів і молодих вчених. Мета заходу — активізувати
науково-дослідну роботу молоді, залучити її до творчого пошуку, гене-
рації нових наукових ідей.

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось більше
500 чоловік. Серед них учасники з різних куточків України: Київ, Кар па -
ти, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Рівне, Тернопіль,
Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка, тощо.

Мені приємно повідомити, що учасники конференції представля-
ють не тільки Університет «Україна», а і 14 інших наукових та на -
вчальних закладів, таких як: Інститут Законодавства Верховної Ради
України, Відокремлений підрозділ Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України, «Ніжинський агротехнічний
інститут», Національний науковий центр радіаційної медицини,
Національний університет «Львівська політехніка», Національний уні -
верситет» Києво-Могилянська Академія», НМУ ім. О. О. Богомоль ця,
Рівненська медична академія і Центр позашкільної роботи Свя то -
шинського району міста Києва та інші.

ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів
і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — це велика праця
студентів, викладачів, організаторів, вона стала серйозним стиму-
лом для подальшого розвитку студентської науки. Бажаю нашій кон-
ференції не дивлячись на дистанційну форму спілкування, душевного
тепла, успішної роботи, а всім її учасникам добра і всіляких гараздів.

П. М. Таланчук 
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СЕКЦІЯ VIII

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ЛФК ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Андрійченко В. С.
ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач 
кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання

Близько 15–20% людей страждають на видиме варикозне роз-
ширення вен, ще в такої ж кількості проблема має прихований
характер, викликаючи водночас не менш неприємні симптоми —
біль, опухлі щиколотки та знебарвлені ділянки шкіри. Судинні
зірочки самі по собі зазвичай не викликають клінічних симптомів,
однак вони поширені набагато ширше: до 84% людей мають венозну
сітку принаймні на одній із ніг. Обидва стани мають одну причину:
тиск у судинах, які повертають кров від ступень і ніг назад до серця.

Наукові дослідження свідчать, що реабілітація пацієнтів з пато-
логією венозної системи нижніх кінцівок включає комплекс захо-
дів, який враховує особливості і тяжкість основного захворювання,
стан пацієнта, супутню патологію, умови його життя та трудової
діяльності [1]. Основною метою реабілітаційної програми служить
зниження інвалідизації та максимальне підвищення якості життя
пацієнтів. Важливим своєчасне проведення реабілітаційних захо-
дів, їх наступність і послідовність з використанням сучасних,
науково обґрунтованих програм з можливістю оцінки і контролю
ефективності [1]. 

До форм ЛФК належать процедура лікувальної гімнастики,
ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна ходьба, тренувально-
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оздоровчі заходи, самостійні заняття фізичними вправами за зав-
данням, механотерапія, гімнастика у воді. Заняття лікувальної фіз-
культури не повинні викликати хворобливих відчуттів і збільшення
набряклості ніг. Після заняття необхідно відпочити в положенні
лежачи з піднятими ногами. У стадії декомпенсації лікувальну фіз-
культуру проводять в основному лежачи, іноді — сидячи, рекомен-
дована тривалість заняття 10–20 хвилин 2 рази на день. За наявнос-
ті трофічних виразок виключаються активні рухи в прилеглому
(звичайно гомілковостопному) суглобі. Лікувальна фізична культу-
ра поліпшує венозний і лімфатичний відтік, нормалізує артеріаль-
ний приплив, підвищує фізичну працездатність хворого, поліпшує
периферичний кровообіг у нижніх кінцівках, підвищує тонус вен,
ефективність «м’язових насосів». Завдяки лікувальній фізичній
культурі зменшуються дистрофічні зміни в тканинах ураженої кін-
цівки [1]. Фізичні вправи у процесі їх виконання стимулюють взає-
мопов’язані трофотропні й енерготропні впливи. Фізичні вправи
сприяють покращенню зовнішнього дихання та насичення крові
киснем, посилюють скоротливу функцію міокарду, сприяють роз-
витку колатерального кровообігу серцевого м’яза [1]. 

До спеціальних вправ при варикозному розширенні вен можна
віднести: вправи для нижніх кінцівок, які виконуються у вихідному
положенні лежачи на спині з піднятими ногами, з великою амплі-
тудою рухів в кульшових і гомілковостопних суглобах; вправи
з опором для м’язів гомілки і стегна (з використанням гумових бин-
тів і стрічок), лікувальна ходьба. Після занять лікувальною гімнас-
тикою рекомендують відпочинок у вихідному положенні лежачи на
спині з піднятими ногами [1]. При варикозному розширенні вен
окремі фахівці пропонують так звану «венозну ходьбу», яка харак-
теризується певною технікою, положенням тіла, рухами рук і ніг,
темпом. Вона є найбільш природною і фізіологічною вправою, яка
підвищує ефективність роботи м’язових венозних «насосів» і тре-
нує їх, зміцнює слабкі вени.

Література

1. Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник для студентів вищих
навчальних закладів фізичного виховання і спорту. — К.: Олімпійська
література. 2005. — 423 с.

Сучасні технології зміцнення здоров’я людини Секція 8



СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО
ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Артеменко А. Б.
старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Перспектива реалізується в розробці та впровадженні в прак-
тику комплексу технологій соціально-психологічного забезпечен-
ня; у виявленні особливостей організації соціально-психологічного
забезпечення в цивільних медичних установах; в обгрунтуванні
стратегії моніторингу соціально-психологічних складових; у вияв-
ленні специфіки оцінки та соціально-психологічного забезпечення
в бойовій обстановці; в соціально-психологічному обгрунтуванні
розробки і закріплення нормативних положень про якість медичної
допомоги та її соціально-психологічному забезпеченні.

У воєнний час на медичну службу покладаються такі завдання: 
1. Організація і проведення системи заходів з надання медичної

допомоги пораненим і хворим, їх лікування з метою якнайшвид-
шого відновлення боєздатності та працездатності. 

2. Проведення заходів медичної служби по захисту особового
складу військ, а також захист поранених і хворих, частин та установ
медичної служби від зброї масового ураження. 

3. Попередження виникнення та розповсюдження захворю-
вань серед особового складу військ. 

4. Систематичний санітарний нагляд за життям, побутом
і бойовою діяльністю військ (сил флоту) з метою збереження і зміц-
нення здоров’я військовослужбовців. 

5. Вивчення особливостей виникнення та перебігу бойових
поразок і захворювань, а також вивчення та узагальнення досвіду
медичного забезпечення в різних умовах бойової діяльності військ. 

У підвищенні бойової готовності важлива роль належить
медичній службі. Сучасні збройні конфлікти з використанням
сучасної техніки та озброєння супроводжувалися високими сані-
тарними та безповоротними втратами. Ресурси держави щодо
поповнення особового складу не безмежні. Про це свідчать широ-
комасштабні військові конфлікти і світові війни. 

Разом з тим, не слід забувати, що за кожним відсотком змен-
шення летальності стоять тисячі врятованих людських життів.

6
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Тому, відновлення боєздатності поранених і хворих і максимальне
зменшення інвалідності серед них мають величезне значення і є
виключно важливим завданням медичної служби. 

Успіх вирішення цього завдання багато в чому визначається:
вмілою організацією лікувально-евакуаційних заходів у військах,
злагодженою діяльністю всіх ланок медичної служби (від санітар-
них інструкторів до лікарів спеціалізованих лікувальних установ
госпітальних баз) і має на увазі: систематичне вивчення поточного
досвіду організації медичного забезпечення військ; забезпечення
високої бойової готовності сил і засобів медичної служби, уком-
плектування її особовим складом, технікою та медичним майном;
здатність діяти в будь-якій обстановці, в будь-який час року і доби;
участь в укомплектуванні Збройних Сил здоровим поповненням;
підготовка кадрів медичного складу і підвищення кваліфікації осо-
бового складу медичної служби.

В умовах сучасної війни, коли велика загроза застосування про-
тивником різних видів зброї масового ураження (ядерної, хімічної,
біологічної), не менше значення мають заходи медичної служби по
захисту особового складу від цієї зброї. Їх метою є попередження або
максимальне послаблення дії вражаючих факторів шляхом застосу-
вання спеціальних медичних засобів. Особливістю діяльності
медичної служби в умовах застосування противником зброї масово-
го ураження є те, що вона змушена працювати в двох напрямках.
Одне з них — це відновлення боєздатності особового складу військ,
з іншого — комплекс заходів щодо підтримання живучості та пра-
цездатності частин та установ медичної служби проводяться в інтер-
есах виключення або максимального зменшення втрат їх особового
складу, майна, транспорту, а також повторних уражень поранених
і хворих, знаходяться на етапах медичної евакуації. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ
ПРОМЕНЕВОГО СУГЛОБА

Бєльський І. О.
ІV курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біол. н., доцент кафедри

Після травми променевого суглоба необхідна реабілітація, яка
повинна тривати не менше місяця. Це дуже важливий етап, під час
якого працездатність руки відновлюється. На 2-й день після накла-
дення гіпсу можна почати виконувати вправи для вільних від
пов’язки суглобів. Можна згинати й розгинати пальці руки, ліктьо-
вий і плечовий суглоб.

ЛФК для відновлення рухливості суглоба повинен призначити
лікар-реабілітолог в залежності від тяжкості і розташування пере-
лому, а також віку і стану здоров’я пацієнта. 

Вправи після перелому руки в променевому суглобі (виконува-
ти сидячи, передпліччя повинне знаходитися на столі): 

1. Підйом поперемінно по одному пальцю; 
2. Підйом всіх пальців одночасно;
3. Стискати пальці в кулак; 
4. Складати пальці, імітуючи підйом «дрібка солі»; 
5. Імітувати пальцями колечка; 
6. Клацання пальцями;
7. Імітація гри на музичних інструментах; 
8. Притискати долоні один до одного і обіймати пальцями;
9. Вирощують руку в променевому суглобі; 
10. Охоплювати рукою предмети різних діаметрів; 
11. Зафіксувавши руку в ліктьовому суглобі, повертати руку

тильною стороною вниз; 
12. Збирати і розправляти пальцями шматочок тканини.
Лікувальну гімнастику сполучать з електрогімнастикою, під час

якої синхронно з роздратуванням м’язів хворий повинний посилати
імпульси до їх скорочення. З появою перших активних скорочень
м’язів виконують вправи, використовуючи полегшені вихідні поло-
ження. В міру відновлення активних рухів полегшені вихідні поло-
ження змінюються звичайними при невеликому числі повторень
вправ. Вправи починають із проксимальних відділів верх ньої кінців-
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ки, переходячи потім до дистальних відділів. Це забезпечує поліп-
шення крово- і лимфообращения по ходу всього нервового стовбура.

При ушкодженні сухожиль згиначів пальців робиться акцент
на вправи в згинанні пальців, при ушкодженні сухожиль які розги-
нають пальці — на розгинання пальців. Розробку рухів у міжфалан-
гових суглобах пальців не слід форсувати, тому що спроби в корот-
кий термін ліквідувати тугорухливість у суглобах можуть повести до
розриву зшитого сухожилля. Тільки після відновлення достатнього
обсягу рухів у суглобах варто тренувати хватальну функцію кисті.

З появою в хворого мінімальних рухів в ушкоджених пальцях
у заняття включають лікувальну гімнастику в теплій воді (у воду
повинна бути занурена не тільки кисть, але й усі передпліччя).

Необхідність полягає і в пасивних рухах, наприклад: згинання,
розгинання, колоподібний рух пальців. Одна кисть масажиста фік-
сує руку пацієнта поблизу лучезап’ясного суглоба, інша захоплює
дистальні фаланги ІІ-V пальців і енергійно виконує пасивні рухи
цими, а потім І пальцем. Можна виконувати пасивні рухи з усіма
пальцями окремо.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ 
НА МІЖХРЕБЦЕВІ ГРИЖІ

Біліченко С. В.
ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач 

кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
хвороби хребта посідають третє місце після патології серцево-
судинної системи і онкологічних захворювань. Науково-технічний
прогрес, гіподинамія, шкідливі звички та ряд інших причин спри-
яють зростанню хворих на хвороби хребта. Проблема актуальна для
багатьох країн світу, що спонукало ВООЗ оголосити біль у спині
пріоритетним дослідженням у 2000–2010 рр. [2]. За даними
Міністерства охорони здоров’я України до 21,8% населення нашої
країни страждає на остеохондроз хребта та біль у спині, а в США
і країнах Західної Європи — до 40–80% населення [1].

Поява сучасних методів та засобів у фізичній реабілітації призве-
ла до застосування нових методів, що забезпечують більш ефективне
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відновлення пацієнтів. Програма фізичної реабілітації осіб при
міжхребцевих грижах поперекового відділу хребта в більшості реа-
білітаційних закладах включає в себе (кінезіотерапію, сегментарно-
рефлекторний масаж, постізометричну релаксацію, фізіотерапію,
механотерапію, кінезіотейпування та інші) їх поєднання залежить
від стадії захворювання, функціонального стану, локалізації грижі,
реабілітаційного потенціалу його та від клінічних проявів — дис-
комфорт, біль, слабкість м’язів тощо [1]. 

Застосування лікувального масажу сприяє ліквідації невроло-
гічних проявів міжхребцевих гриж поперекового відділу хребта,
покращенню крово- та лімфообігу на ділянці дегенеративно-дис-
трофічних змін міжхребцевих дисків, здійснює знеболюючу, роз-
смоктуючу дію та нормалізацію тонусу м’язів. 

Лікувальна гімнастика проводиться з метою покращення
крово- та лімфообігу, зменшення макро- та мікротравматизації
шийного відділу хребта і периферичних тканин, зменшення ком-
пресії спинно-мозкових корінців, збільшення сили та силової
витривалості м’язів верхнього плечового поясу, попереку та інших
основних м’язових груп, зняття спастики, відновлення фізіологіч-
них вигинів хребта, покращення загальної працездатності.
Лікувальна гімнастика повинна включати в себе вправи для цілес-
прямованого впливу на ділянку попереково-крижового відділу,
нижніх кінцівок та загально-розвиваючого впливу на зону шийно-
грудного відділу хребта та верхніх кінцівок. 

Постізометрична релаксація — це нова методика м’якої ману-
альної терапії, в основі якої лежить поєднання короткочасного
(5–10 сек.) напруження м’язів мінімальної інтенсивності та
подальшого пасивного розтягування м’язів (5–10 сек.). Переваги
методу постізометричної релаксації: метод є безпечним; доступ-
ним; має високу стійку ефективність; надає аналгезуючу дію;
релаксує м’язи. Завдання постізометричної релаксації: загальното-
нізуючий вплив, покращення трофіки переартикулярних тканин,
зниження гіпертонусу м’язів.

На підставі опрацьованого матеріалу, можна зазначити, що
найбільш ефективним під час лікування хворих на міжхребцеві
грижі є комплексний підхід з використанням таких засобів фізич-
ної реабілітації як лікувальна фізкультура, масаж, постізометрична
релаксація тощо. Комплексне використання цих засобів з ураху-
ванням причин виникнення захворювання, клінічних проявів, віку,
рухового режиму та функціонального стану організму дає можли-
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вість цілеспрямовано впливати на розвиток хвороби враховуючи
індивідуальний підхід.

Література

1. Шульга Л.М. Оздоровче плавання: Навчальний посібник / Шульга
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Бушмакіна С. К.
IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту, 
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Здоров’я людини є предметом вивчення багатьох природних
і суспільних наук: біології, медицини, соціології, психології, філо-
софії і багатьох інших. Вивчення основ здоров’я відбувається
в більшій мірі в медико-біологічному аспекті.

Необхідно пам’ятати, що, хоча всі медичні доктрини в основі
мали дві взаємозалежні цілі — збереження здоров’я і лікування хво-
роб, фактично медицина є наукою про хвороби.

В сучасному світі є безліч переваг та можливостей, але разом
з тим все більше поширюються захворювання. Захворювання вра-
жають всі системи організму, а іноді й поєднуються, і нажаль це
стосується не тільки людей похилого віку. Статистика за останні
роки показує, що всі захворювання «помолоділи» і вражаються все
більше молоді та дітей. Зазвичай серйозні та хронічні хвороби діаг-
ностують вже на стадії коли здоров’я зазнало тяжких уражень. 

Лікування та діагностика потребує великих затрат, а іноді ще
більше виснажує організм, саме тому важливо проводити профі-
лактику для попередження захворювань. Людина ж є істотою не
тільки біологічною, а й соціальною: він пов’язаний відносинами
в суспільстві, пов’язаний з його соціальною структурою. Тому
неможливо вирішувати проблеми здоров’я без урахування широко-
го спектру соціальних факторів. Нагадаємо, що, за даними зарубіж-
них і вітчизняних дослідників, здоров’я людини на 50% залежить
від його способу життя. Основна перевага розвитку сучасного світу
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в тому, що є безліч розроблених заходів, апаратів та препаратів для
підтримки здоров’я та міцного здоров’я. 

Базова і примітивна, але в той же час найефективніша техноло-
гія зміцнення здоров’я — це дотримання здорового способу життя
(ЗОЖ). Здоровий спосіб життя — це реалізація комплексу дій у всіх
основних сферах життєдіяльності людини: трудовій, громадській,
сімейно-побутової.

Медико-біологічний сенс здорового способу життя полягає
в адаптаційних можливостях людини. У таке розуміння здорового
способу життя найчастіше вкладають поняття: виховання з ранньо-
го дитинства здорових звичок і навичок; безпечна і сприятлива для
проживання навколишнє середовище; знання про вплив навко-
лишніх предметів на здоров’я; відмова від шкідливих звичок
(куріння, вживання наркотиків, зловживання алкоголем); помірне,
відповідне фізіологічним потребам харчування; усвідомлений вибір
продуктів; фізично активне життя, включаючи спеціальні вправи
(наприклад, фітнес); дотримання правил особистої та громадської
гігієни; володіння навичками першої допомоги; загартовування. 

Велике значення має фізична культура, тобто спорт. Це не тіль-
ки розвиває витривалість, тренерує гнучкість та м’язи, зміцнює
внутрішні системи організму, а й забезпечує гарний зовнішній
вигляд. Всім відомо, що чудовий стан шкіри, волосся, тіла це відоб-
раження внутрішнього здоров’я.

Підсумовуючи дані про ефективність переходу до здорового
способу життя, можна вважати, що він: позитивно і результативно
знижує або усуває вплив факторів ризику, захворюваність і як
результат — зменшує витрати на лікування; сприяє тому, що життя
людини стає більш здоровою і довговічною; забезпечує хороші
взаємини в родині, здоров’я і щастя дітей; є основою реалізації
потреби людини в самоактуалізації та самореалізації, забезпечує
високу соціальну активність і соціальний успіх; обумовлює високу
працездатність організму, зниження втоми на роботі, високу про-
дуктивність праці і на цій основі — високий матеріальний достаток;
дозволяє відмовитися від шкідливих звичок, раціонально організу-
вати і розподіляти бюджет часу з обов’язковим використанням
засобів і методів активного відпочинку; забезпечує життєрадіс-
ність, гарний настрій і оптимізм.
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ВПЛИВ МАСАЖУ НА ОРГАНТИ І ТКАНИНИ

Ванат В. А.
ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біол. н., доцент кафедри

В механізмі дії масажу на організм відіграє роль гуморальний
фактор. Безпосередній вплив масажу на шкіру викликає в її клітинах
ряд біохімічних процесів, утворення біологічно активних речовин.
Вони з кров’ю розносяться по всьому організму, подразнюють хемо-
рецептори судин і внутрішніх органів, зокрема залоз внутрішньої
секреції, які виділяють гормони, а ті впливають на функцію всіх
органів та систем організму. Так прямий механічний вплив масажу на
тканини сприяє утворенню в шкірі хімічних продуктів розпаду речо-
вин — гістаміну та ацетилхоліну, які впливають на капіляри, артеріо-
ли, стимулюють м’язову діяльність. Під впливом масажу механічна
енергія перетворюється в теплову. Збудження чутливих нервових
закінчень викликає рефлекторне розширення просвіту судин.

Масаж різнобічно діє як на периферійну нервову систему, так
і на центральну нервову систему. Подразнення рецепторів переда-
ється у нервові центри, змінюючи, залежно від характеру масажу,
рівень збудження і швидкість перебігу нервових процесів. Так,
погладжування знімає підвищену чутливість ЦНС, заспокоює паці-
єнта, а поплескування, рубання, постукування — підсилюють збуд-
ливість. Масаж стимулює функціональну здатність ЦНС, підсилює
її регулюючу і координуючу функції, стимулює регенеративні про-
цеси, відновлює функцію периферійних нервів, попереджуючи
судинні і трофічні розлади, загалом діє болезаспокійливо. Разом
з гімнастичними вправами він прискорює утворення рухових умов-
них процесів. Масаж діє на організм тонізуюче, підвищує настрій
і самопочуття пацієнта.

Вплив масажу на шкіру не обмежується очищенням її від злу-
щених клітин епідермісу, пилу, мікробів, поліпшенням функцій
сальних та потових залоз. Він посилює кровопостачання і кровоо-
біг у шкірі, стимулює лімфо обіг, обмінні процеси, активізує шкір-
не дихання і шкірно-м’язовий тонус. Внаслідок цього шкіра стає
більш пружною, еластичною, щільною, що позитивно впливає на її
стійкість до несприятливих чинників.
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З масажу шкіри починаються всі згадані вище позитивні зміни
в організмі, які рефлекторно змінюють функціональний стан орга-
нів і систем залежно від прийомів, різновиду лікувального масажу,
характеру захворювання або травми, загального стану пацієнта.
Вплив масажу на шкіру полягає у збільшенні скорочувальної здат-
ності, сили і працездатності м’язів, швидкості перебігу відновних
процесів у них, нормалізації їх тонусу, розсмоктуванні крововили-
вів і набряків, прискоренні процесів регенерації, відновленні елас-
тичності м’язів. Основою цих змін є подразнення рецепторів,
покращення кровообігу і окисно-відновних процесів у м’язах. 

Вплив масажу на зв’язково-суглобовий апарат полягає у спри-
янні поліпшенню еластичності і міцності зв’язок і сухожилків, рух-
ливості у суглобах. Поліпшуючи кровопостачання суглобів і навко-
лишніх тканин, масаж стимулює утворення і циркуляцію
синовіальної рідини, попереджуючи набряк і зморщення суглобо-
вих сумок, зміни і ушкодження хрящів. Все це прискорює розсмок-
тування крововиливів і випотів, допомагає ліквідувати патологічні
зміни у суглобах і відновити їх функції.

Вплив масажу на дихальну систему пов’язується як із загально-
рефлекторним впливами, що зменшують або збільшують частоту
дихання, його глибину, покращують легеневу вентиляцію та газо-
обмін, так і місцево діють на дихальні м’язи. Масаж інтенсифікує
кровообіг у малому колі, сприяє ліквідації застійних явищ у легенях
і, підсилюючи кровообіг, покращує транспорт газів кров’ю. 

Таким чином, сприятлива дія масажу полягає в інтенсифікації
доставки тканинам поживних речовин і кисню, виведенню продук-
тів розпаду і вуглецю, активізації окисно-відновних і обмінних про-
цесів. Проте не слід забувати, що для кожного захворювання існує
своя методика масажу, яка залежить від причини захворювання,
патогенезу захворювання, клінічних форм його прояви, специфіки
дії тих або інших прийомів масажу на організм.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ

ОСВІТІ ПРИ НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Вірста Ю. Ю.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Діти з особливими освітніми потребами — поняття, яке широ-
ко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби виходять за межі загаль-
ноприйнятної норми. Йдеться про дітей із особливостями психофі-
зичного розвитку, обдарованих, а також дітей із соціально
вразливих груп (вихованців дитячих будинків та ін.).

Проблема супроводу інклюзивного навчання є достатньо акту-
альною в сучасних реаліях навчання та виховання дітей з особливи-
ми освітніми потребами з метою їх повноцінної інтеграції в су -
спільство.

Роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в цьому
процесі зводиться до:

1) подолання комунікативних бар’єрів (якщо інвалідність сто-
сується порушення органів відчуттів та сприймання);

2) оптимізації процесу навчання і виховання (при розладах
аутичного спектру — дитині комфортніше спілкуватися з дорослим
через технічний засіб);

3) дистанційності навчання (можливість дистанційно навчати
та виховувати дитину, якщо вона з якихось причин не може відвіду-
вати заклади освіти);

4) наочності в подачі навчального матеріалу (ілюстрування
матеріалу за допомогою відеоряду, інтерактивної дошки) та ін.

ІКТ в дошкільній освіті не можуть бути самоціллю, оскільки
віковою особливістю дитини дошкільного віку є ситуація взаємодії
з дорослим, від якого багато в чому залежить її психічний розвиток.

Ситуація використання ІКТ в дошкільній освіті повинна
виглядати таким чином: дорослий–технічний засіб–дитина.
Спочатку дорослий повинен ознайомити дитину з технічнимзасо-
бом, навчити ним користуватися, потім перейти до його спільного
використання. Запропонований нами підхід дозволяє уникнути
зайвих ризиків для дитини при роботі з технічним засобом. 
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Дитина з особливими освітніми потребами — не обділена
долею, це, швидше, визначений спосіб життя за обставин, що скла-
лися, який може бути дуже цікавий їй і оточуючим людям, якщо
порушення розглядати в рамках соціальної гуманістичної концеп-
ції. Тоді головний сенс процесу інклюзії можна позначити так:
«Всім тут раді!». Якщо заклад освіти прийняв на виховання дитину
раннього віку з особливими освітніми потребами, важливо
пам’ятати, що основним видом діяльності цієї дитини, рушійною
силою її розвитку є предметна діяльність разом із дорослим, тобто
пізнання світу речей через дорослого. Об’єм її уваги та загальний
розвиток психічних процесів ще не дозволяють їй бути повноцін-
ним користувачем ІКТ, але їх можна використовувати для демон-
страціїнаочного матеріалу в обмеженій кількості.

При використанні ІКТ для навчання та виховання дітей з особ-
ливими освітніми потребами потрібно враховувати «Базовий ком-
понент дошкільної світи в Україні», всю нормативно-правову базу
країни, присвячену проблемі дошкільної інклюзивної освіти та вже
наявні корекційно-розвивальні програми з грифом МОН України. 

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ РАДИКУЛОПАТІЇ 

Вітек Т. Л.
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Радикулопатія (застаріла назва — Радикулнт) — запалення
корінців спинномозкових нервів, які представляють собою пучки
нервових волокон, що несуть нервові імпульси від шкіри і м’язів до
спинного, а потім і до головного мозку.

За статистичними даними, від радикуліту страждає кожен вось-
мий 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 у віці 20–25 років страждають від радику-
лопатії. Особливо багато серед них професійних спортсменів і осіб,
що займаються розумовою працею, наприклад, тих, хто цілими
днями сидить за комп’ютером.
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Найчастіше зустрічається попереково-крижовий радикуліт, при
якому відчувається виражений біль в попереку при нахилах спини.
Рідше зустрічаються шийний та шийно-плечовий радикуліти.

Найбільший ефект при лікуванні радикуліту досягається шля-
хом застосування комплексного лікування, який включає масаж,
мануальну терапію та лікувальну фізкультуру, йогу.

Лікувальна гімнастика є свого роду і профілактикою, і лікуван-
ням, так як якщо є схильність до радикулопатії, то виключати цей
вид терапії ніяк не можна. Лікувальну гімнастику проводять пере-
важно в ранкові години і бажано протягом усього життя.

Фізичні вправи при радикуліті покращують обмін речовин в тка-
нинах, сприяють зникненню застійних станів в м’язових тканинах
і внутрішніх органах. Крім того, на загальному тлі поліпшується
лімфо і кровообіг. Систематичні, правильно підібрані вправи спри-
яють збільшенню стійкості м’язового корсету, збільшення просвіту
між хребцями. Як результат — зменшується здавлення нервового
корінця, поліпшується його трофіка, а також ліквідується набряк-
лість і нормалізуються обмінні процеси в організмі. Хворі відчувають
спад інтенсивності больового синдрому, повертається рухливість
м’язів і тканин, зменшується набряклість в зоні запалення.

Також як засіб фізичної реабілітації можна використовувати
йогу. На сьогоднішній день існує чимало різних способів боротьби
з радикулітом. Йога є не тільки одним з найбільш ефективних, але
і приємних — адже крім усього іншого допомагає розслабитися
і відволіктися від негативних думок.

Виконання асан здоровою людиною здатне запобігти розвитку
цієї неприємної проблеми. У разі ж загострення такі вправи здатні
полегшити біль і сприяти одужанню. Головне при цьому впевни-
тись у відсутності будь-яких протипоказань.

Такі вправи крім поз містять дихальні вправи. Це в свою чергу
насичує кров киснем, що позитивним чином впливає на стан здо-
ров’я і самопочуття. Суть асан, виконуваних радикуліті, спрямова-
на в першу чергу на те, щоб акуратно і плавно витягати хребет,
збільшуючи відстані між самими хребцями. Зв’язки при цьому роз-
тягуються, в м’язах поліпшується кровоток, що позитивно позна-
чається на їх стані. Вони стають більш міцними і еластичними.
Напруженість поступово знімається, а разом з тим значно знижу-
ються больові відчуття.

Процедури масажу призначають в разі відсутності гострого стану,
коли радикуліт знаходиться в хронічній фазі, оскільки застосовувати
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такий спосіб лікування при загостренні хвороби категорично не
рекомендується.

Метою масажу є поліпшення кровообігу і посилення припливу
крові до уражених ділянок, підвищення м’язового тонусу, коректу-
вання постави, яка дозволить оптимально розподілити наванта-
ження на м’язи і кістки хребта.

ВИТЯЖІННЯ ХРЕБТА, ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ

Волинець Д. В.
II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савенко О. В., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Патологія хребта — одна з найбільш актуальних проблем сучас-
ної медицини. Захворювання хребта частіше вражають людей пра-
цездатного віку, вони мають схильність до затяжного перебігу
з неодноразовими рецедивами, призводять не тільки до тимчасо-
вої, а й стійкої втрати працездатності.

До основих методів витягнення хребта відносяться: витягенння
хребта за допомогою методик мануальної терапії, юмейхотерапії та
витягнення хребта за допомогою спеціального інструментарію,
тобто апаратне витягнення хребта.

Витягнення хребта за допомогою мануальної теапії та юмейхо-
терапії показують колосальні результати при порушеннях із поставою.
За певні періоди часу пацієнти із 2 ступеннем викривлень хребет-
ного стовпа відвідуючи сеанси по мануальні терапії, відновлювали
хребеттний стовп до 1 ступені викривлення.

При тривалому застосуванні витягнення хребта за допомогою
мануальних технік, суглоби які підлягають впливу технік із часом
переходять у стан гіпермобільності. Гіпермобільність суглобів хре-
бетного стовпа досить небезпечна. Через такий стан виникає дуже
велика ймовірність вивихів, підвивихів, в деяких випадках призво-
дить і до гриж.

Апаратне витяжіння хребта проводиться да допомогою спеці-
ального інструментарію та апаратів, наприклад: тренажер Панаріна
для тракції і корекції хребта в динамічному режимі; тракційна сис-
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тема «TRACTIZER» (авттоматизоване тракційне крісло, для загаль-
ного витягення хребта); «Профілактор Евмінова» (це ортопедич-
ний тренажер, пристрій для занять за методикою Євмінова, яке
являє собою дерев’яну панель, оснащену рухомими рукоятками
двох рівнів); багатофункціональний «Тренажер Бубновського»;
TRAComputer з діатермічним приладом Milli.

Апаратне витягування хребта показує досить непогані реузьта-
ти. В порівнянні із мануальною терапією, для досягнення бажано-
го результати доводиться прикладати більше зусиль та часу.
Апаратне витяжіння базується на витягенні всього хребетного стов-
па за допомогою власної маси тіла та допоміжними грузами.
Витяжіння проходить довше ніж при мануальних техніках, але воно
являється менш травматичне при адекватному застосуванні.
Схожість апаратного витяжіння хребта із мануальної терапією
в тому, що при надлишковому використані можливий розвиток
гіпермобільності суглобів.

Для кращого ефекту можна застосовувати мануальну терапію
та апратне витяжіння хребта. При адекватні оцінці стану хворого та
функціональності апрату для витягнення хребта можна визначити,
в якому відділі хребта потрібний більший вплив. Для того щоб під-
вищити ефект реабілітаційного процесу апаратне витяжіння комбі-
нують із мануальними техніками. Такий метод витяжіння хребта
можна називати змішаним. Мануальні техніки застосовуються
лише для впливу на визначений сегмент хребта, або на певний від-
діл, якщо апарат не має на нього ніякого впливу. 

Але такий метод потрібно застосовувати із велкою обережніс-
тю. Комбінація 2 методів витягнення хребта посильюють вплив
один одного, тому для того, щоб запобігти травматизації та небажа-
них результатів вплив на певін відділи значно зменьшується, і під-
вищується у потрібному відділі.

При використанні витягнення хребта, потрбіно враховувати
вікові особливості, супутні захворювання, загальний стан та мож-
ливості пацієнта.

При використанні мануальної терапії із метою витягнення хреб-
та, потрібно пам’тати про підготовку хворого до проведення маніпу-
ляції. Апратне витягування не потребує підготовки пацієнта до витяг-
нення. Потрібно також пам’тати про дозованість процедур. Чим
більше процедур не завжди призведуть до позитивного результату.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ
СЕРДЦЯ

Гайдай В. М.
IV курс, група ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-
реабілітаційних технологій

Ішемічна хвороба серця (ІХС) проявляє себе через погіршення
функції міокарда внаслідок невідповідності кровопостачання його
вимогам, спричиненої обструктивними порушеннями коронарно-
го кровообігу. 

Зазвичай при ішемічній хворобі серця використовують метод фі -
зичної реабілітації: лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапію. 

Після інфаркту міокарда пацієнтам потрібна фізична реабіліта-
ція, для того що б відновлювати фізичне здоров’я, а також обов’яз-
ково потрібно приділити увагу психічному здоров’ї пацієнта. 

Реабілітація такого хворого повинна бути комплексною.
Пацієнт повинен в міру можливостей рухатися та застосовувати
лікувальну фізичну культуру. 

Вправи лікувальної фізичної культури таким хворим обов’яз-
ково підбирають індивідуально, з урахуванням всіх особливостей
організму хворого. 

Лікувальну фізичну культуру слід починати з дуже легких рухів,
котрі можна робити при постільному режимі. Наприклад, рух
очима, пальцями, стопами, стискання. 

З часом вправи потрібно виконувати в сидячому положенні. 
Протипоказаннями до занять лікувальної фізичної культури

хворих на ІХС є: 
1) стан, що характеризується частими інтенсивними нападами

стенокардії, які не купіруються нітратами та коронаролітиками; 
2) високий АТ (220/ 120 мм рт. ст.) і поєднання ІХС із гіперто-

нічною хворобою; 
3) низький АТ (90/50 мм рт. ст.) на фоні за-довільного стану

хворого при поєднанні ІХС із гіпотензією; часті гіпер- або гіпото-
нічні кризи; наростання серцево-судинної недостатності. 

Розрізнюють 4 етапи реабілітації хворих, що перенесли ішеміч-
ну хворобу серця. 
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Стаціонарний етап — відновлення здатності пацієнта до самооб-
слуговування, запобігання погіршенню стану. На цьому етапі обов’яз-
ково потрібно підготувати пацієнта психологічно до реабілітації. 

Поліклінічний етап. Після того як пацієнта випишуть до дому,
він знаходиться під наглядом лікарів в поліклініці та продовжує
реабілітацію. Під час цього періоду, лікар здійснює постійний
нагляд за пацієнтом, контролюючи його динаміку. 

Санаторний етап реабілітації хворий проходить на базі сана-
торнокурортних закладів (спеціалізовані кардіологічні санаторії).
Тут хворі виконують програму фази одужання. Санаторний етап, як
і стаціонарний, має кілька рівнів, починаючи з моменту надход-
ження до санаторію і закінчуючи завершенням терміну тимчасової
непрацездатності. 

Етап підтримувальної реабілітації здійснюється під наглядом
дільничного терапевта з періодичними консультаціями і контролем
15 кардіолога, цей етап 

Також при ішемічній хворобі призначають масаж з 5–8 дня
лікування, але при цьому потрібно дивитися на стан пацієнта, його
особливий перебіг хвороби. 

Фізіотерапію застосовують раніше, але вона повинна бути
строго диференційованою. 

Реабілітація пацієнтів із ішемічною хворобою серця це не про-
стий етап, котрий повинен бути обов’язково під наглядом як ліка-
рів так і реабілітолога. Фізичний реабілітолог також дає вправи
лікувальної фізичної культури, котрі пацієнт повинен виконувати
сам в дома. 

Сім’я відіграє важливу роль в цей період, адже саме завдяки
близьким період реабілітації буду проходити успішніше. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

Гайдідей А. М.
ІІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри 

фізичної реабілітації та фізичного виховання

За останні десятиліття кількість осіб з надлишковою масою тіла
(НМТ) і різним ступенем ожиріння зростає в більшості країн світу,
у розвинених країнах набула ознак епідемії та має масштаб соціально
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значущої проблеми. Ожиріння — це надлишкові жирові відкладен-
ня, що накопичуються в організмі людини. Пильна увага до цього
захворювання пояснюється тим, що воно постійно прогресує, адже
має хронічний характер, викликаючи комплекс патологічних змін
у органах і системах організму.

Проблеми з НМТ має більша половина дорослого населення
України, причому поширеність ожиріння серед жінок у 1,7 разів
вища, ніж серед чоловіків. Пошук і обґрунтування ефективних реа-
білітаційних заходів і програм правильного харчування, спрямова-
них на зниження маси тіла у студентів з надмірною вагою з ураху-
ванням особливостей їх способу життя та порушень у організмі,
спричинених НМТ, є актуальними завданнями сьогодення.

Дослідженню проблеми ожиріння присвячені праці багатьох уче-
них. Суттєвий внесок у вдосконалення напрямів фізичної реабіліта-
ції здійснили, зокрема, Є. М. Нейко, Н. Р. Палеєва, Т. М. Ко ва лен -
ко, Ю. В. Невишна, К. Ф. Гришина, А. Н. Окороков, В. О. Абаб ков,
Т. М. Гумницька, І. В. Кушніренко, Е. Рен, Е. Грант, В. Гел фанов.
Д. Брушер, С. Хофмен та ін. У сучасних умовах зростання ризиків
для життєдіяльності людини актуальним є подальше дослідження
проблем відновлення здоров’я людства з урахуванням нових ще
складніших завдань.

Аліментарна форма ожиріння зумовлена зовнішніми причина-
ми: переїданням, надмірним уживанням їжі, багатої на вуглеводи
й жири, недостатньою фізичною рухливістю і пов’язаним із нею
зменшенням енерговитрат. Ендокринно-церебральне ожиріння
є наслідком внутрішніх причин, що виникають в організмі хворого:
це порушення гормональної функції щитоподібної і статевих залоз,
гіпофізу або регуляції жирового обміну ЦНС. У результаті в орга-
нізмі замість нормальної кількості жиру, що дорівнює 10–15% маси
тіла, його відкладається значно більше [1].

Відкладення жирової тканини ускладнює рухи діафрагми,
порушує дихання, примушує працювати серце з додатковим наван-
таженням. У хворих нерідко розвиваються дистрофія міокарда, ате-
росклероз, гіпертонічна хвороба, стенокардія, страждають інші
органи та системи, спостерігаються зміни в діяльності дихальної,
травної систем, з’являються хвороби опорно-рухового апарату,
нервової системи. У хворих знижується рівень фізичного і психіч-
ного здоров’я.

У зв’язку з цим мільйони людей намагаються знизити масу
свого тіла за допомогою різноманітних засобів. Такі методи, як
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ліпосакція, зменшення об’єму шлунка, застосування різноманіт-
них пасивних засобів для схуднення та штучних препаратів, які зві-
дусіль пропонуються рекламодавцями, набувають неабиякої попу-
лярності. Однак не втрачають свого значення і такі відомі методи,
як дієтотерапія, фізичне навантаження та використання фітотера-
певтичних препаратів природного походження.

Дієтотерапія, яка є важливим заходом в комплексній програмі
лікування ожиріння, призначалася із поступовим зниженням добо-
вої калорійності, прийомами їжі 5–6 разів на день і невеликими
порціями. На першому етапі не рекомендовано різко обмежувати
харчовий раціон, оскільки різка зміна в споживанні їжі може
викликати негативну реакцію. 

ЛФК призначають при ендо- і екзогенній формах ожиріння.
Завдання ЛФК: підвищення енерговитрат, зменшення надмірної
маси тіла і зміцнення м’язів, відновлення та підтримання фізичної
і професійної працездатності. Ці завдання вирішують завдяки
застосуванню фізичних вправ на витривалість, гімнастичних вправ
для середніх і великих м’язових груп у чергуванні з дихальними, що
викликають підвищення витрат енергії і поглинання кисню, спри-
яють витрачанню великої кількості вуглеводів, а також виходу
жирів із депо та їх розщепленню [1].

До занять із ЛФК включають різноманітні загальнорозвиваль-
ні вправи, ходьбу, біг, прогулянки, теренкур, ближній туризм, пла-
вання, веслування, їзду на велосипеді, ходьбу на лижах, рухливі та
спортивні ігри. Значне місце відводиться вправам для зміцнення
м’язів тулуба і живота, коригуючим і дихальним вправам. Про ти -
показана ЛФК при загостреннях супутніх захворювань.

Лікувальний масаж призначають для поліпшення загального
тонусу організму; активізації периферичного крово- та лімфообігу,
окиснювально-відновних і обмінних процесів; протидії порушен-
ням моторно-евакуаторної функції кишківника; усунення втоми та
підвищення тонусу і працездатності м’язів. Застосовують загальний
масаж, підводний душ-масаж, самомасаж [1].

Фізіотерапію використовують для підвищення загального тону-
су, підсилення енерговитрат і загартування організму. При значають
гідротерапевтичні процедури з поступовим зниженням температури
і з контрастними температурами води: обливання загальні і місцеві,
обтирання, душ дощовий, голчастий, циркулярний, Шарко, шот-
ландський, ванни контрастні, вологі обгортування. Показана баль-
неотерапія: купання в басейнах з мінеральною водою, ванни суль-
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фідні, вуглекислі, радонові, йодобромні, з температурою води пере-
важно 34–36 °С, пиття мінеральної води. Рекомендується електрос-
тимуляція прямих м’язів живота і м’язів стегон, а при нормальному
стані серцево-судинної системи — світло-теплові ванни, лазні. Усім
хворим на ожиріння рекомендується й аеротерапія [1].

Механотерапію застосовують у вигляді занять на тренажерах
для підвищення енерговитрат і зниження маси тіла, загального
зміцнення та поліпшення фізичної працездатності і спеціальної
тренованості організму. Використовують велотренажер, тредміл,
гребний та інші тренажери.

Доцільно рекомендувати працетерапію для підвищення та збе-
реження фізичної працездатності, зміцнення м’язів і рухливості
в суглобах, збільшення енерговитрат та недопущення збільшення
маси тіла. Рекомендуються роботи на свіжому повітрі.

Реабілітаційні заходи активізують обмінні процеси, підсилюють
енерговитрати, зменшують надмірну вагу тіла, зміцнюють організм.
Дотримуючись здорового способу життя, раціонально харчуючись,
можна попередити цілу низку захворювань, підвищити працездат-
ність і загальне самопочуття, уникнути передчасного старіння.

Література
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Гайченя Т. В.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Основними принципами постінсультної реабілітації є: 1) мак-
симально ранній початок реабілітаційних заходів (якщо дозволяє
стан здоров’я пацієнта, то починають з перших днів); 2) система-
тичність і тривалість; 3) адекватність і комплексність (завдяки син-
хронній роботі міждисциплінарної команди можливе найбільш
повноцінне відновлення утрачених функцій після перенесеного
інсульту); 4) активна участь хворого та членів його родини; 5) сис-
тематичність.
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Таким чином, всупереч наявній думці, що при інсульті реабілі-
тація повинна розпочинатися після виписки зі стаціонару, — почи-
нати її потрібно після ліквідації загрози життю пацієнта. І чим рані-
ше розпочати, тим кращих результатів можна досягнути.

У лікарняний період лікувальну фізичну культуру призначають
у постільному (розширеному постільному) режимі, який поділяєть-
ся на А (2а) і Б (26). Протипоказана вона у суворо постільному
режимі, при серйозних порушеннях серцевої діяльності і дихання,
коматозному стані. Основні засоби: фізичні вправи, природні чин-
ники, руховий режим та трудотерапія і механотерапія. Однак з пер-
ших днів, коли тонус м’язів уражених кінцівок не понижений і він
не перейшов у спастику, застосовують лікування положенням, що
має велике значення у боротьбі з контрактурами ноги і руки, що
формуються. Паралізованим кінцівкам надають положення, що
протилежне позі Верніке-Манна. Укладання уражених кінцівок
проводять в положенні лежачи на спині і здоровому боці і через
кожні 1,5–2 год змінюють розгинальне положення кінцівки на зги-
нальне і навпаки. Лікування положенням переривається під час
їди, сну, масажу і лікувальної гімнастики. Його припиняють при
появі болю і підвищенні еластичності м’язів

Комплекси лікувальної гімнастики складаються з простих
активних і пасивних вправ для здорових і пасивних — для уражених
кінцівок, а також з дихальних вправ і на розслаблення, пауз для від-
починку. Пасивні рухи починають з проксимальних відділів кінці-
вок, поступово переходячи до дистальних (плечовий — ліктьовий —
променево-п’ястковий суглоби й суглоби пальців; кульшовий —
колінний — гомілковостопний суглоби й суглоби пальців).
Виконують вправи у повільному темпі, плавно з максимально мож-
ливою амплітудою, суворо ізольовано у кожному суглобі і повторю-
ють спочатку 3–4 рази, а згодом — 6–10 разів. 

Лікувальний масаж націлений на покращання периферичного
крово- і лімфообігу, зменшення застійних явищ, підвищення фун-
кціонального стану. У постільному руховому режимі масажують
нижні кінцівки, а у наступних — ще спину, ділянку сідниць, руки,
використовують сегментарно-рефлекторний масаж.

Фізіотерапію застосовують для активізації периферичного кро-
вообігу, зменшення проявів гіпоксії та застійних явищ, стимуляцію
обмінних процесів, покращання коронарного кровообігу і трофіч-
них процесів.
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Працетерапія націлена на попередження розвитку психопато-
логічних станів, підняття психоемоційного настрою пацієнта, роз-
ширення побутових дій. Використовують трудові операції та цілісні
дії, що сприяють максимально можливому відновленню професій-
них та побутових навичок або оволодінню іншими.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Гоменюк А. Є.
І курс, група 21-СГ, спеціальність «Біологія та Біотехнології»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науковий керівник: Максименко В. В., старший викладач

Станом на сьогоднішній день, майже в усі галузі охорони здоров’я
впроваджено інноваційні технології, як наслідок методи лікування та
зміцнення здоров’я людини набули нових рис. Процес «оновлення»
супроводжується суттєвими змінами, як в медичній практиці, так
і в теорії медицини. Інноваційні технології допомагають лікарю про-
водити об’єктивну діагностику захворювань, накопичувати та ефек-
тивно використовувати їх на всіх стадіях лікувального процесу.

Прикладами таких технологій можуть слугувати:
– Шейпінг — оздоровча система розроблена у Санкт-

Петербурзі, є поєднанням засобів аеробіки та атлетичної гімнасти-
ки з використанням елементів комп’ютерного контролю за ефек-
тивністю занять.

– Акваеробіка (гідроаеробіка) — енергопродуктивна, напруже-
на система аеробних вправ, що виконуються у воді. Опір води
ускладнює виконання рухів і його подолання прискорює розвиток
м’язових груп. До цього ж додається позитивно-подразнюючий
вплив води на більшість ділянок тіла.

– Бодіфлекс складається з дванадцяти вправ, які поєднують
затримки дихання і розтяжки м’язів. Завдяки правильному дихан-
ню під час виконання вправ можна направити кисень у проблемне
місце, після чого прийняти необхідну позу і затримати дихання на
8–10 секунд. В цей час відбувається інтенсивне насичення киснем
тканин, завдяки чому, жир розщеплюється. Секрет бодіфлекса
полягає в діафрагмальному диханні, яке допомагає використовува-
ти додатковий об’єм легенів, що, в свою чергу, дозволяє організму
отримати додаткову кількість кисню. Дана методика має багато
спільного з дихальними практиками йогів.
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– Пілатес — комплекс фізичних вправ, винайдених німецько-
американським тренером Джозесом Пілатесом, метою яких є роз-
виток гнучкості всіх м’язів тіла. Система являє собою поєднання
йоги та ізометричних вправ. Загалом пілатес сприяє зміцненню
м’язів, фіксує нормальне положення тіла (постави, внутрішніх
органів), укріплює м’язи спини, преса і таза, покращує гнучкість
тіла, знижує рівень стресу і поліпшує загальний стан здоров’я спор-
тсменів. Особливо популярним пілатес є у Німеччині, Великій
Британії та США, а останнім часом і в Україні.

– Фітболгімнастика — заняття сприяють корекції психомотор-
ного, мовного, емоційного, загально-психічного розвитку здоров’я
дітей дошкільного віку. Включає виконання вправ на великих гім-
настичних м’ячах різного розміру, ваги і конфігурації. Вправи
з м’ячами використовуються під час навчально-виховного процесу,
на уроках фізкультури та валеохвилинках.

– Стретчинг — це вид аеробіки, який представляє собою ком-
плекс вправ на розтягування. Для отримання оптимального резуль-
тату необхідно виконувати щодня вправи на гнучкість. Заняття сти-
мулюють кровообіг і циркуляцію лімфи; завдяки вправам, що
входять до заключної частини тренування, відновлюються м’язи;
вправи знімають больові відчуття, викликані стресом і напругою
нервової системи;

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку про ефек-
тивність використання інноваційних технологій у фізичному вихо-
ванні школярів та студентів щодо зміцнення їхнього здоров’я та
запобігання захворюваності.

ВИКОРИСТАННЯ КОНДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕТЕ
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЦП 

Гончарук І. І.
ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біол. н., доцент кафедри

Педагог-кондуктор, займаючись з дітьми на протязі всього дня,
приділяє увагу тренуванню рухів, мови, психіки, емоційних реак-
цій. Такий підхід виключає «фрагментацію», що характерна для
лікування дітей з ДЦП різними спеціалістами.
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В основі педагогічного підходу лежить концепція, згідно якої
мозок розвивається в конкретних умовах, «навчаючись» керувати
задоволенням біологічних і соціальних потреб організму, тобто
адаптацією до навколишнього середовища. Для задоволення
повсякденних потреб спочатку виникає підсвідоме побудування
рухового стереотипу, а потім організований руховий акт переходить
в сферу свідомості як засіб досягнення цілі, і стає автоматичним.
Дитині пропонується діяльність, в якій вона була б зацікавлена або
була б її життєвою потребою. Мотиваційна ситуація змінюється по
мірі досягнення поставленої цілі. При адаптації до потреб, що
постійно ускладнюються розвиваються пізнавальні процеси, з’яв-
ляється здібність організовувати зростаючу діяльність.

При виконанні тої чи іншої дії кондуктор прагне викликати
максимальну емоційну реакцію дитини, розмовляє з нею в спокій-
ному тоні, заохочує її за мінімальний досягнутий успіх, спонукає до
повторення. Кондуктор ніколи не робить зауваження конкретній
дитині, а звертається до всієї групи. Велика увага приділяється роз-
витку навиків ручної умілості, що в подальшому робить можливим
навчання в школі, професійну адаптацію.

Навчання довільної рухової активності відбувається в процесі
повсякденного життя. В процесі самообслуговування тренуються
практично всі пози і рухи дитини, хоча при цьому не дається конк-
ретних вказівок, як виконувати їх. Кожній дитині кондуктор виби-
рає свою, індивідуальну програму занять. Він слідкує за виконан-
ням усіх рухів, допомагає довести їх до кінця, якщо дитині на
даному етапі це недоступно. Повторення в процесі повсякденної
діяльності рухових зразків поступово вдосконалює моторику дити-
ни, мовний та психічний розвиток.

ДУХОВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОЗДОРОВЛЕННЯ
ОСОБИСТОСТІ

Гораль І. П.
IV курс, група Злз 4.1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Колісник О. П., к. психол. н., доцент

Проблемна суперечність між конвенційно-знаковою свідомістю
і чуттєво-емоційною підсвідомістю проявляє себе конфліктом у пси-
хіці людини, який може проявитися психосоматичним розладом.
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Будь-які соматичні розлади здоров’я людини мають свої психічні
причини, а всякі психічні проблеми приносять свої тілесні наслідки.
Для вирішення психосоматичних розладів потрібний діалог свідо-
мості особистості з її підсвідомістю на чуттєво-емоційній мові її ж
тіла. Спілкування свідомості із підсвідомістю має відбуватися через
сенсорне усвідомлення невербальних тілесних сигналів підсвідомос-
ті, відтворення необхідного порядку відчуттів та поворотного підсві-
домо-інтуїтивного зв’язку у вигляді натякаючи тілесних сигналів.
Успіх психотерапевтичної допомоги в більшій мірі залежить від влас-
тивостей особистостей клієнта й психотерапевта ніж від застосова-
них психотерапевтичних технік. Заснованим на довірливому й плідно-
му контакті психотерапевта з клієнтом ядром тілесної психотерапії є
робота з елементарними тілесними відчуттями та із складними кінес-
тетичними образами. В тілесній психотерапії варто виділити дві
групи технік: неспецифічні релаксаційні і дихальні знімають неадек-
ватну надлишкову стресову напруженість; специфічні короткочасні,
які спрямовані на усунення окремих проблем, та довгочасні й праце-
місткі, які спрямовані на радикальну перебудову особистості клієн-
та. Під натиском переломних переживань (стресів, фрустрацій, внут-
ріособистісних конфліктів та особистісних криз) перебудовуючи
себе як особистість людина творить своє друге й нове «Я», яке уже
уміє підтримувати плідний контакт із власною підсвідомістю і тому
стає вільною від своїх колишніх проблем. Техніки тілесної психоте-
рапії працюють з кінестетичними відчуттями, які, будучи тілесними
складниками емоцій, відкривають для особистості можливості відбу-
тися й пережити себе перебудованою. Кінестетичні відчуття, як
і цілісні емоції, виконують дві провідних роботи: сигнальну у вигля-
ді підсвідомих тілесних повідомлень, усвідомлення та осмислення
яких творить основу для діагностики та вирішення внутрішніх кон-
фліктів, та регулятивну, яка відкриває перед особистістю можливос-
ті керування власними функціональними станами та використання
власних психофізіологічних ресурсів, що досягається запам’ятову-
ванням та вмінням викликати комплекти відчуттів, які асоціюються
з потрібними станами психіки. Розвинений навик репродукування
потрібних відчуттів за правилом поворотного зв’язку стає самокон-
тролем особистості, який відтворює бажані функціональні стани. На
оперті гармонійної взаємодії свідомості особистості з її підсвідоміс-
тю стає можливим саморозвиток особистості.

Висновки. Тілесна психотерапія має завданням навчити люди-
ну вести усвідомлений діалог з власною підсвідомістю заради
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досягнення узгодженої взаємодії між нею і свідомістю, тобто тілес-
на психотерапія має допомогти особистості віднайти своє друге
«Я», яке вміє підтримувати контакт із власною підсвідомістю, а така
узгоджена взаємодія свідомості із підсвідомістю відкриває доступ
особистості до власних глибинних внутрішніх ресурсів у вигляді
творчих здібностей, інтуїтивної мудрості й переживання смислу
життя. Саморозвиток особистості полягає у виявленні нею своїх
можливостей та в їх подальшому розвитку. Природною психофізіо-
логічною підосновою автономії особистості як її незалежності від
суспільної культури та соціального оточення; центрованості на
проблемі, а не на власному «Я»; прийняття природи, інших людей
і себе як задоволення своїм життям; свіжості сприймань і оцінок;
спонтанності як природної простоти, безпосередності і творчості
стає наростання частоти межових (пікових) переживань, які супро-
воджують природні, спонтанні, пристосувально-творчі змінені
стани психіки, котрі переживаються як творче осяяння чи миттє-
вості щастя. Здоровий дух творить здорове тіло, тому успішна реа-
білітація має духовну підоснову. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Грачова К. В.
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Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науковий керівник: Лахманюк Т. В., старший викладач

Актуальність. Використання засобів фізичної реабілітації вже
давно були визнані ефективним методом, як для оздоровлення
і підтримки нормального функціонування організму людини, так
і для профілактики різних захворювань. Якщо хтось має бажання
бути здоровим, то цього не можливо досягнути без регулярної
фізичної активності. Особливе значення фізична активність відіг-
рає для людей, які хворіють на цукровий діабет. Системне виконан-
ня помірних фізичних вправ поліпшує засвоєння глюкози та підви-
щує чутливість организму до інсуліну, що може знизити дози ін’єкцій.
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Крім цього, знижується ризик захворювань серцево-судинної та
ендокринної системи. 

Мета дослідження. Визначення важливості використання
фізичних вправ у профілактиці та лікуванні цукрового діабету пер-
шого типу та їхнього впливу на подальше протікання хвороби. 

Завдання дослідження. Встановлення контролю рівня глюкози
при фізичних навантаженнях різної інтенсивності.

Методи та організація дослідження. З метою отримання макси-
мально різнобічних та релевантних результатів, під час досліджен-
ня проведено спостереження за впливом фізичних вправ різного
спектру активностей на здоров’я людини хворої на діабет. Так, для
цього ми взяли до уваги кардіо та силові вправи, а також, плавання
та більш спокійні види фізичної активності, такі як ходьба.

Результата дослідження та їх обговорення. Встановлено, що під
час інтенсивних фізичних навантажень активізується робота м’язів
і більш інтенсивно використовуються запаси глікогену (близько .
у дорослої людини). Після цього в якості енергії використовується
глюкоза з печінки та жирні кислоти (продукти розпаду жирів).
Тому під час фізичної активності людям з діабетом потрібно дотри-
муватись певних правил для того, щоб реабілітація пройшла мак-
симально успішно і не призвела до гірших наслідків. Організм
діабетика є набагато чутливішим в порівнянні зі здоровим. Отже,
без певних правил і обмежень тут не обійтись, оскільки тренуван-
ня мають приносити лише користь і не погіршувати стан хворого.
Головне правило при інтенсивних тренуваннях: кожні 30 хвилин
роботи вживати додатково 10–15 г. вуглеводів (для дорослих ця
норма збільшується до 15–30 г.); мати при собі завжди половину
у вигляді «швидких» вуглеводів (сік чи будь-які фрукти) і полови-
ну у вигляді «повільних» вуглеводів (плитка шоколаду). Перші
допоможуть поповнити запаси глюкози крові, а другі дадуть енер-
гію на ціле тренування.

Висновки. Цукровий діабет — це не діагноз, це — стиль життя,
який зумовлений певними проблемами зі здоров’ям. Діабет не
обмежує людей у заняттях фізичною культурою, навпаки, вони
потрібні таким людям набагато більше, ніж практично здоровим.
Тому кожна людина хвора на цукровий діабет має право відчувати
себе повноцінною в усьому. Це стосується і фізичних навантажень,
які для діабетика мають бути невід’ємною складовою здорового
способу життя.
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МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ
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Мільйони людей кожного дня страждають від нестерпного
болю в спині. Таблетки і пілюлі, мазі і бальзами, комплексні впра-
ви і різноманітні види лікування створюються з ціллю полегшення
або профілактики болю в спині. Операції на хребті являються
одними із самих частих у клінічній практиці. Хіропрактики і маса-
жисти пробують лікувати подібні болі. Терапевти і спеціалісти по
лікувальній фізкультурі розробляють різноманітні процедури,
складають пам’ятки для хворих та ін.

Одним із методів фізичної реабілітації являється — масаж.
Метою масажу являється підвищення загального тонусу організму;
нормалізація функціональних можливостей серцево-судинної
і дихальної систем; формування правильної осанки; сприяння
укріплення м’язів і м’язового корсету.

В наш час, розробляючи стратегію боротьби з болями у спині,
лікарі часто звертають свою увагу не тільки на медикаментозне
і хірургічне лікування, але і на правильне харчування, фізичну
активність і застосування нетрадиційних методів лікування.

Як правило людина народжується з прямим хребтом, потім
виникає його викривлення вперед і назад. Викривлення хребта
вперед називається — лордоз, назад — кіфоз. Фізіологічні вигини
у назначеному напрямку пом’якшують рухи і допомагають зберег-
ти рівновагу. Але це відноситься лише до тих випадків, коли криві
виражені не більш чим фізіологічно.

Сколіоз — це бічне викривлення хребта, яке може розвиватися
у різних його відділах. Визначають сколіоз по тій стороні, куди
звернений вигин дуги викривлення. Хребет може бути викривленим
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вигином вправо (часто у грудному відділі), вліво (часто у попереко-
вому відділі) або звертатися навколо вертикальної осі. Часто сколіоз
поєднується з такими деформаціями, як кругла спина і горб.

Деформація хребта може бути наслідком вроджених дефектів
(ребра хребці що зрослися, клиноподібний хребет), односторон-
нього паралічу в результаті поліомієліту (фіксований сколіоз),
поганої осанки або різної довжини ніг (функціональний сколіоз).
Розрізняють простий сколіоз, коли є один вигин (С — подібний
сколіоз), і складний сколіоз з утворенням двох або трьох вигинів
у різні боки (S — подібний сколіоз).

Масаж — це дозована механічна дія на поверхню тіла людини
або будь-якого органа, що проводиться руками масажиста за допо-
могою спеціальних прийомів або спеціальних апаратів і проведен-
ня з лікувальною або профілактичною метою. Масаж — це сукуп-
ність прийомів механічної дозованої дії у вигляді тертя, тиску,
вібрації, проведених на поверхні тіла людини як руками, так і спе-
ціальними апаратами через повітряне, водне або інше середовище.
Масаж може бути загальним і місцевим.

При сколіозі масаж відіграє роль пасивної корекції. Він готує
нервово-м’язовий апарат до фізичних вправ і збільшує фізіологічну
дію на організм. Масажу підлягають, як правило довгі м’язи спини
(вздовж хребта), м’язи, що зближують лопатки (між лопаткова ділян-
ка), м’язи, що зближують лопатки до грудної клітки (задня і бокова
поверхня грудної клітки). При масажі передньої черевної стінки
особливу увагу необхідно приділити укріпленню косих м’язів живота.
Більш інтенсивно з використанням всіх прийомів масажують м’язи
з боку випинання хребта, так як функціональна здатність їх змінена.

ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ
ПРОФІЛАКТИЦІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У

МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Даниленко В. С.
ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної

реабілітації і фізичного виховання

У сучасних умовах, незважаючи на труднощі в соціальноеконо-
мічній сфері, для зменшення кількості молоді, яка має шкідливі звич-
ки, є соціально небезпечною для суспільства, потрібно використати
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всі можливості, у тому числі й потенціал фізичної культури та спор-
ту [1]. Попередження шкідливих звичок в учнів — важливий
напрям виховно-профілактичної роботи загально освітніх шкіл, що
здійснюється в нерозривному зв’язку з розумовим, трудовим, фізич-
ним і моральним вихованням. Систематичні заняття фізкультурою
позитивно впливають на розвиток для учнів в школі та сім’ї, спону-
кають його дотримуватися правильного режиму і вимог гігієни.

Сьогодні актуальним стає питання про необхідність модерніза-
ції всієї системи фізичного виховання старшокласників. Аналіз
показує, що реальна система фізичного виховання молоді, яка
склалася сьогодні в Українi, малоефективна. Вона не забезпечує
повною мiрою психофізичну готовність старших підлітків до жит-
тєдіяльності. А.С. Толкачова відмічає, що більше 70% старшоклас-
ників не займаються регулярно фізичною культурою і спортом. Це
пов язано з тим, що якість фізичного виховання у багатьох школах
не відповідає сучасним очікуванням молоді [2].

Першим важливим кроком для цього є формування мотивації
молоді до збереження власного здоров’я, виховання почуття відпо-
відальності за власне здоров’я. Потрібно допомогти усвідомити
молоді, що ніякі ліки не здатні зробити людину здоровою.
Активний фізичний розвиток, рухова активність, раціональне хар-
чування, духовний розвиток у поєднанні зі сприятливим соціаль-
ним середовищем є передумовою та основою здоров’я.

Другим кроком має стати поширення знань щодо формування
здорового способу життя в молодіжному середовищі. Це потрібно
робити, перш за все, за рахунок переорієнтації системи пропаганди
із вивчення впливу негативних факторів поведінки на показ пере-
ваг, які забезпечує здоровий спосіб життя [2].

Третім кроком має стати засвоєння цих знань і необхідних
навичок, що уможливить свідоме ставлення молоді до власного
здоров’я та до здоров’я людей із соціального оточення.

Багатий досвід і яскраві зразки фізкультурно-оздоровчої й спор-
тивно-масової діяльності свідчать про широкі можливості вихован-
ня таких психологічних якостей та особливостей підлітків і молоді,
які спроможні забезпечити стійке негативне ставлення до асоціаль-
ної поведінки. Різноманітність видів спорту, форм організації
занять, спектра фізкультурних інтересів дає змогу розв’язувати не
лише специфічні завдання фізичного виховання, а й завдання
соціалізації особистості, що особливо важливо під час формування
надійних і стійких позицій стосовно нетипової поведінки.
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ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
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Активність є одним з характерних проявів діяльності і основ-
ною формою поведінки людини в зовнішньому середовищі.
Недостатній руховий режим негативно впливає на стан здоров’я
студентів. Тому проблема компенсації негативних наслідків дефі-
циту фізичної активності у студентів засобами фізичної культури є
пріоритетним в наукових дослідженнях фахівців. Також, актуаль-
ним є і безпосередній аналіз активності і система її оцінювання. 

Аналіз наукових досліджень доводить негативний влив дефіци-
ту фізичної активності на погіршення адаптації серцево-судинної
системи, сили, появи надмірної маси тіла. Захворюваність в умовах
гіпокінезії у 2 рази вища, ніж у студентів з достатнім рівнем рухової
активності стверджує.

Рухова активність людини, відповідно до методики Фремін -
гемського дослідженя К. Андерсен, Д. Рутенфренц, поділяється її на
п’ять рівнів: базовий, сидячий, малий, помірний, інтенсивний. До
базового рівня відноситься: сон, відпочинок лежачи. До сидячого:
читання, робота за столом, перегляд телепередач, прослуховування
музики, робота на комп’ютері тощо. До малого: заняття у ВНЗ, водін-
ня автомобіля, пересування на всіх видах транспорту, прогулянка,
особиста гігієна. До помірного (середнього): домогосподарство, регу-
лярна ходьба, робота у дворі, фарбування, ремонт, бальні танці, їзда
на велосипеді по рівній місцевості і т. д. До інтенсивного (високого):
заняття силовими видами спорту, біг, танці, тривале плавання, швид-
ка ходьба, їзда на велосипеді по горах, копання землі в саду тощо. 
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Спроби науковцями оцінити та встановити орієнтовні норми
фізичної активності без визначення критеріїв її оцінки не давали
позитивних результатів. Т.Ю. Круцевич стверджує, що для кожного
контингенту студентів з певним рівнем фізичного розвитку і рухо-
вої підготовленості є свій оптимальний режим рухової і фізичної
активності. Саме це положення є основою суворої регла ментації
в організації і плануванні навчального навантаження у процесі
занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти.

Опираючись на дослідження М. Галайдюк, Г. Грибана, А. Дра -
чука, І. Дуб, Л. Зацерковної, О. Куца можна вважати, що еталоном
динаміки рухової активності є тижневий індекс рухової активності,
основою якого є хронометраж з наступним групуванням усіх видів
рухів: до першої групи віднесені — побутові рухи, до другої — рухи,
пов’язані з заняттями фізичними вправами та спортом.

Враховуючи результати експериментальних досліджень щодо
тижневого бюджету часу студентів, можна виявити загальну рухову
активність студентів. Аналіз затрат часу на ЗФВС у студентів
І–ІІІ курсів навчання (1,99–3,01%) демонструє не тільки суб’єк-
тивний рівень рухової активності але і мотивацію студентської
молоді до фізичної активності, порівняно з показниками студентів
IV курсу навчання (0,59%). Певна залежність рухової активності
виявлена і у роботах Г.П. Грибана, котрий представив аналіз загаль-
ної структури бюджету часу студентів, зафіксував величезний роз-
рив між плановим виконанням фізичного навантаження на
навчальних заняттях та руховою активністю за власним бажанням
у позанавчальний час.

Оцінюючи рухову активність студентів та порівнюючи її з до -
слідженнями О.С. Куца та колективу авторів за формулою:

(SПРА + SФОРА)  
ІРА = _______________ х 100

ST 
Результати дослідження показали, що показники рухової актив-

ності студентів І курсу у чоловіків становить 12,9%, що відносяться до
низького рівня рухової активності на відміну від студентів жіночої
статі, у яких рівень рухової активності — помірний. Дані студентів
чоловічої та жіночої статі на другому році навчання знаходяться
в межах низької рухової активності, але показники чоловіків, на відмі-
ну від жінок, критично низькі. Ситуація дещо змінюється в кращу сто-
рону під час навчання на ІІІ курсі, рівень показників студентів-чоло-
віків та жінок знаходиться в межах помірної фізичної активності.
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Рухова активність під час навчання на IV курсі незначно знижуються,
у чоловіків — 13,9% (помірний) та 11,4% (низький) у жінок. Зниження
показників рухової активності на останніх курсах навчання спостері-
гається і в роботах Л. Зацерковної, Г.П. Грибана, І. Дуб. Також підтвер-
дженням отриманих результатів є дослідна робота Є. Захаріної показа-
ли, що фізична активність студентів в основному відповідає базовому,
середньому і малому рівням. На сон, відпочинок лежачи, перегляд
телепередач, слухання музики, пересування по місту і навчання сту-
денти витрачають 91,4% від загального часу доби. Високий рівень
рухової активності зафіксовано всього у 18% студентів.

Аналіз даних тижневого бюджету часу свідчать, що студенти не
раціонально використовують його протягом доби та тижня.
Відведений час на фізкультурно-оздоровчі заняття не відповідає
мінімальним біологічним потребам студентської молоді віком
18–21 року. Оцінка фізичної активності студентської молоді вима-
гає перегляду затрат часу, використовуваних на активні заняття
фізичними вправами та спортом. Рівень тижневого індексу фізич-
ної активності студентської молоді також знаходиться на низькому
та помірному рівнях. 

ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Доманська Т. В.
І курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Шипелик О. В., доцент, к. мед. н. кафедри 

фізичної реабілітації та соціального забезпечення

З кожним роком збільшується кількість дітей з різними фун-
кціональними та психологічними вадами. За останні роки погли-
билась зацікавленість щодо фізичного виховання дітей з різними
особливими вадами, створюється програмно-методичне забезпе-
чення занять з фізичної культури, виконаний ряд фундаментальних
і практично-орієнтованих досліджень, спрямованих на покращен-
ня фізичного стану.

Фізична культура як оздоровче середовище складається з ряду по -
слідовних етапів зміна яких не обов’язково буде здійснена в кожно-
му конкретному випадку. Це залежить від фізичних і психологічних
задатків і ступеня виразності реабілітаційного потенціалу. Одним
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з перших етапів, а разом з тим необхідних компонентів фізичної
культури є фізичне виховання» яке виконує функцію систематич-
ної фізичної підготовки, зокрема, інвалідів з дитинства до практич-
ного життя. У ході фізичного виховання формуються особистісні
властивості інваліда, воля, здатність переборювати труднощів.

Фізичне виховання дітейз порушеннями слуху — один з важли-
вих напрямків корекційно-педагогічної роботи — знаходиться в тіс-
ному зв’язку з усіма іншими сторонами виховання і навчання.
Правильно організованефізичне вихованнястворює основу для зміц-
нення здоров’я дітей, розвиває активність, підвищує працездатність,
стає базою для успішного проведення корекційно-виховної роботи.

Дослідження фізичного і моторного розвитку дітей раннього
і дошкільного віку з порушеннями слуху [Р. Д. Бабенкова, А. А. Ка -
таєва, А. А. Коржова, Н. А. Рау, Л. В. Рябова, Г. В. Трофимова й ін.]
виявили деякі особливості, обумовлені зниженням слуху і пору-
шенням діяльності вестибулярного апарату, що виникли в результа-
ті важких захворювань. У слабочуючих і глухих дітей з рано надба-
ними чи уродженими недоліками слуху статичні і локомоторні
функції відстають у своєму розвитку. На першому році життя в глу-
хих дітей відзначається відставання втермінахутримання 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, робитинайпростішірухи, наслі-
дуючи дорослих. Сформовані рухи характеризуються порушенням
координації, орієнтування в просторі, страхом висоти, сповільне-
ністю і скутістю.

Багатьом слабочуючим і глухим дітям притаманні порушення
дрібної моторики (рухів пальців, артикуляційного апарату), що відоб-
ражається надалі на формуванні різних видів дитячої діяльності. При
виконанні багатьох рухів, у тому числі і побутових, діти з вадами слуху
створюють зайвий шум, неритмічні й уповільнені рухи.

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, окруж-
ності грудної клітки, м’язова слабкість, зниження тонусу м’язів, веге-
тативні розлади. У групі дітей з порушеннями слуху відзначаються
великі індивідуальні розходження усередині однієї вікової групи.
Разом з тим, у фізичному і моторному розвитку таких дошкільників
відзначаютьсятенденції,характернідля дітей, що чують.
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Фізичне вихованнядітей з порушеннями слуху спрямоване на
зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, загартову-
вання дитячого організму, розвиток потреби в руховій активності,
формування основних рухів і рухових якостей, корекцію і профі-
лактику порушень фізичного розвитку. У процесі роботи з фізичного
виховання реалізуються як загальні з масовими дошкільними зав-
дання, так і специфічні, обумовлені наявністю своєрідності у фі -
зич ному і моторному розвитку дітей з порушеннями слуху.

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Драгальчук Н. В.
ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біол. н., доцент кафедри

Проблема збереження й зміцнення індивідуального та громад-
ського здоров’я населення стала актуальною, адже значно погір-
шився стан здоров’я всього населення країни. Доведено, що стан
здоров’я залежить від: y на 50% — умов і способу життя; y на 20% —
впливу навколишнього середовища; y на 20% — спадковості; y на
10% — рівня розвитку медицини. Демографічна ситуація в Україні
є досить складною. Протягом 1991–2000 рр. народжуваність у на -
шій країні зменшилась на 3%, а смертність зросла на 18,6%. Дитяча
захворюваність, яка здебільшого призводить до інвалідності, зрос-
ла майже на 20%. 

На сьогоднішній день здоров’я вже не розглядають як суто
медичну проблему. Здоров’я — це стан життя і діяльності людини за
умови браку хвороб, фізичних дефектів, це психологічне, духовне
і соціальне благополуччя. Це гармонійне поєднання всіх чотирьох
складових, які лише разом становлять здоров’я особистості 

Незаперечним фактом є те, що спосіб життя кожної людини
формують у молодому віці. Діти — майбутнє нашої нації. Саме їм
належить важлива роль у розбудові нашої держави. А для цього по -
трібне, у першу чергу, здоров’я. Навчити дітей берегти і зміцнювати
своє здоров’я, оточуючих, забезпечити їхню активну участь у цьому —
одне з важливих завдань вихователя. Але навчити дітей бути здоро-
вими не так уже й просто: здоров’я не завжди посідає перше місце
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в системі життєвих цінностей людини. Здебільшого наші діти
головну роль відводять матеріальним благам життя. Чимало дітей
своєю поведінкою ведуть себе не до здоров’я, а від нього.

Здоровий спосіб життя школяра включає такі компоненти: 
– режим навчання без перевантажень; 
– режим активної діяльності й відпочинку; 
– вироблення навичок особистої гігієни; 
– раціональне харчування й культура споживання їжі; 
– брак травматизму; 
– профілактика шкідливих звичок; 
– фізична активність.
Роботу з формування в дітей навичок здорового способу життя

треба проводити систематично. Комплекс виховних заходів має на
меті озброїти знаннями, виробити переконання, необхідні кожній
людині для збереження життя та здоров’я. 

Складовою здоров’я є духовне здоров’я. Необхідно збагачувати
духовний світ дітей, виховувати в них доброту, чуйність, небайду-
жість, дбайливе ставлення до навколишнього світу. Коли дитина
життєрадісна, добра, весела, вона на світ дивиться з оптимізмом
і в кожній миті життя бачить радість і красу. Це і є те духовне здо-
ров’я, до якого слід прагнути.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Дробишева Г. Г.
І курс магістратури, група СПО-19, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри

фізичної реабілітації та фізичного виховання

Для України, як і для інших країн світу, цукровий діабет — про-
блема не тільки медична, але й соціальна. Поширеність захворюван-
ня, інвалідизація хворих, висока смертність зробили цукровий діабет
одним із пріоритетів національних систем охорони здоров’я усіх країн
світу. Щороку у світі кількість хворих на ЦД збільшується на 7 млн
осіб, реєструється близько 3 млн смертельних випадків, пов’язаних із
діабетом, кожні 10 секунд від цієї хвороби помирає одна людина.

Цукровий діабет 2-го типу є гетерогенним та багатофакторним
захворюванням, яке розвивається в надрах метаболічного синдро-
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му і є основою для розвитку серцево-судинних захворювань, ура-
ження нервів, очей та нирок. Захворюваність вища серед осіб похи-
лого віку. Геронтологи вважають, що через 25 років практично кож-
ний третій житель країни буде старшим за 60 років. 

Важливим у лікуванні та реабілітації при цукровому діабеті 2-го
типу в дорослих є узагальнення досвіду застосування засобів фізичної
реабілітації. Незважаючи на наявні підтверджені факти того, що знач-
ну частку випадків діабету та його ускладнень можна попередити
за допомогою раціонального харчування, регулярної фізичної актив-
ності, підтримання нормальної маси тіла, ці засоби фізичної реабіліта-
ції (лікувальна фізична культура (ЛФК), лікувальна ходьба, фізіотера-
пія) ще не мають широкого застосування. Відомо, що основним
засобом корекції рівня глюкози у крові є застосування замісної терапії
інсуліном, протидіабетичними препаратами та препаратами, що змен-
шують активність протиінсулярних позапанкреатичних чинників [2].

Однак у роботах багатьох науковців зазначається, що сучасний
комплексний підхід до лікування цукрового діабету 2-го типу вклю-
чає також зміну способу життя (корекцію режиму харчування та
маси тіла, збільшення фізичної активності), навчання хворих (здійс-
нення самоконтролю рівня глікемії), проведення ранньої профілак-
тики та лікування пізніх ускладнень [1]. Проте значна кількість
ускладнень цукрового діабету обмежує призначення загальноприй-
нятого медикаментозного лікування хворим на ЦД і зумовлює необ-
хідність застосування комплексної фізичної реабілітації, що повин-
на включати лікувальну фізичну культуру, дієтотерапію, лікувальну
ходьбу, гідротерапію, фізіотерапію та інші засоби. Фізична реабіліта-
ція є ефективною, її дія є не лише симптоматичною, а й може бути
спрямована на окремі ланки патогенезу. Крім засобів лікувальної
фізичної культури, застосовують лікувальний масаж, фізіотерапію.
На необхідності проведення комплексної терапії і дотриманні муль-
тидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів, які хворіють
на цукровий діабет 2-го типу, наголошувало багато науковців [1]. 

Відповідно до рекомендацій С.А. Калмикова, заняття лікуваль-
ною гімнастикою будуються за методикою з навантаженням, що
поступово підвищується [2]. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел свідчить про те, що
пошук та розробка ефективних програм реабілітації хворих на цук-
ровий діабет 2-го типу є актуальною проблемою сучасної медици-
ни. Особливу увагу в програмах реабілітації необхідно приділяти
засобам фізичної культури.
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ДІЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
НА ТІЛО ЛЮДИНИ

Єрмоленко Є. П.
IV курс, група ФР-16-1, кафедра фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

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

Механізми теплової дії випромінювання на організм людини
полягають в тому, що енергія інфрачервоного випромінювання
проникаючи глибоко в тканини перетворюється на теплову енергію.
При цьому у крові збільшується вміст азоту, поліпептидів та амі но -
кислот. Припускають, що червоне випромінювання, коли проникає
у клітину, може спричинити розпад білкової молекули, і тому ті про -
дукти розпаду, що надійшли у кров’яне русло, можуть тривалий час
діяти на різні органи і системи і навіть нервову систему. Те, яким
саме фізіологічним змінам буде піддаватися організм під впливом
інфра червоного випромінювання, залежить від інтенсивності,
спект раль ного складу, ділянки та площі опромінювання, тривалості
дії, а також температури, вологості та швидкості навколишнього
повітря. Загальна температура тіла може піднятися на 1.5–2°С,
межею перенесення інфрачервоного випромінювання є підвищення
температури тіла до 40–45°С.

Біологічний ефект дії інфрачервоного світла на організм пояс ню -
ється локальним підвищенням температури та регуляції мо ле  куляр -
но-залежних хімічних реакцій. На початку спостері гаються спазми,
що призводять до збільшення швидкості кровообігу. Також акти -
вуються обмінні процеси ферментативних реакцій та знижується
чутливість до больових рецепторів. Інфрачервоні промені мають
позитивний клінічний ефект при захворюваннях шкіри, опіках,
обморожуваннях, для розсмоктування гематом та при запальних
процесах.
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Інфрачервоне світло добре впливає у фізичній терапії при таких
найбільш поширених проблемах як: біль в суглобах та м’язах, грипі
та захворюванні ЛОР органів, підвищеному тиску, запальних
процесів внутрішніх органів не гнійного характеру.

ПРОБЛЕМА ХАРЧУВАННЯ 
СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Єрмоленко Є. П.
ІV курс, група ФТ-16-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Підпомога А. Ю., к. фіз. вих., доцент

Актуальність. На сьогодні актуальною проблемою, є поширення
нераціонального та шкідливого харчування серед сучасної україн-
ської молоді, що значно погіршує стан їхнього здоров’я. Саме через
це, в Україні й поширюється проблема ожиріння. Ожиріння — це
хронічна хвороба обміну речовин, що веде до підвищеного ризику
виникнення цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, інфаркту
міокарда, жовчнокам’яної хвороби та ін.

Проте існуючі продовольчі системи тільки заохочують раціони
харчування, які спричиняють появу надмірної ваги та ожиріння,
через які в світі помирає більше людей, ніж від недоїдання. За дани-
ми Міністерства охорони здоров’я на території України 18,6% насе-
лення страждають на ожиріння, тобто кожний сьомий. Так, за роки
незалежності, кількість хворих на ожиріння, серед української моло-
ді, збільшилася більш ніж удвічі, а з надлишковою вагою тіла — втри-
чі. Таким чином, кожному із студентів, слід задуматися про власне
здоров’я, яке в першу чергу, залежить саме від вживання якісної їжі. 

Мета дослідження: проаналізувати проблему поширення ожи-
ріння серед сучасної молоді. Визначити особливості раціонального
харчування.

Результати дослідження. В результаті проведеного аналізу, було
зроблено рейтинг «Топ — 10» з найшкідливіших продуктів, які спо-
живає сучасна студентська молодь. Вперш за все це: 1) жувальні
цукерки; 2) чіпси; 3) солодкі газовані напої; 4) шоколадні батончи-
ки; 5) сосиски та ковбаси; 6) жирне м`ясо; 7) майонез; 8) локшина
швидкого приготування; 9) сіль; 10) алкоголь.

Апробація і впроваджування результатів. Раціональне харчування —
це, перш за все, правильно організоване і своєчасне постачання до
організму добре приготовленої життєво необхідної та смачної їжею.
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Проте, харчування — це звичка, якою завжди можливо керувати,
а чинникі які впливають на її формування, залежать в першу чергу
від: а) психологічних — особистістні пристрасті до тієї або іншої їжі,
сімейні та харчові традиції, або життєва філософія людини; б) геогра-
фічних — виробництво продуктів харчування і клімат, традиційні с/г
культури; в) фізіологічних — розвиток організму, ступінь рухової
активності, необхідність дотримання дієти за станом здоров’я.

Слід відмітити, що найважливішою рисою, є формування та
виховання раціональних харчових звичок саме у пубертатному віці,
так як вже у зрілому — може бути запізно. Сьогодні, провідні фахів-
ці до найважливіших засобів забезпечення здоров’я відносять
раціональне харчування. Так як саме їжа, цє одним з основних фак-
торів, що комплексно впливає, як на стан здоров’я, розумову та
фізичну працездатність, а також на тривалість життя. Тому нераціо-
нальне харчування є однією з головних причин виникнення різних
хронічних захворювань: серцево-судинних; органів травлення та
обміну речовин, що призводить, нажаль, до трагічних наслідків —
ранньої інвалідизації та летальних випадків серед населення.

Таким чином, на нашу думку, здорове харчування є не одмінно
дороге задоволення, але воно того коштує. Проте, вже на сьогодні
ефективно впроваджуються продукти високої якості (наприклад,
овочі та фрукти з сільських, перевірених територій). Тому я вважаю,
це досить раціональним вирішенням проблеми погіршення стану
здоров’я сучасної студентської молоді.

Література

1. Основи харчування: підручник / М.І. Кручаниця, І.С. Миронюк,
Н.В. Ро зумикова, В.В. Кручаниця, В.В. Брич, В.П. Кіш. Ужгород: Вид-во
УжНУ «Говерла», 2019, 252 с.

2. Гулий І. С. Сімахіна Г. О., Українець А. І. Основи валеології:
валеологічні аспекти харчування: підручник. — К.: НУХТ, 2003. — 336 с. 

3. Капрельянц Л. В., Іоргачова К. Г. Функціональні продукти. — О.:
Друк, 2003. — 312 с. 

4. Леви В. Л. Ошибки здоров’я. — М.: ООО «Торобоан», 2004. — 274 с. 
5. Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. Технологія оздоровчих харчових

продуктів: підручник. — К.: НУХТ, 2015. — 402 с. 

44

Секція 8 Сучасні технології 



45

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ДЦП 

Іскрицька З. Р.
ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Морфологічно церебральні паралічі характеризуються різнопо-
дібними по характеру, ступеню важкості і локалізації структурними
змінами в центральній нервовій системі. Особливості цих порушень
залежать від часу впливу патогенних факторів і від специфічних
властивостей останніх. Вплив фактору ризику у 1 триместрі вагітнос-
ті призводить до формування вад розвитку, деструктивних пошкод-
жень. По мірі дозрівання плоду провідними стають судинні розлади
(ішемія, крововиливи). Вони сприяють розвитку некрозу, гліозу, кіст,
атрофії мозкової тканини. Специфіка морфологічних порушень
в більшості залежить від ступеню зрілості плоду до народження. Для
недоношених дітей, народжених з вагою тіла менше 2500 г, характер-
ні перивентрикулярні лейкомаляції, некроз білої речовини і деструк-
ція нейронів підкоркових ядер і таламуса. У доношених дітей часті-
ше спостерігаються вогнища некрозу в корі півкуль і мозочку.
Різноманіття ранніх пошкоджень мозку у дітей можна поєднати у дві
основні групи: недорозвиток структур мозку і їх деструкція.

Провести кореляцію між типом морфологічних змін і клініч-
ною картиною практично неможливо, однак локалізація уражень
може бути співставлена з тією чи іншою формою церебрального
параліча. Так, при геміплегії нерідко знаходять поренцефалію в зоні,
що постачається середньо мозковою артерією, або геміатрофію
мозку. Некроз перивентрикулярної білої речовини мозку з утворен-
ням кіст і вогнищ гліозу в подальшому призводить до спастичної
диплегії. Гіперкинетична форма зумовлена симетричним уражен-
ням підкоркових структур мозку. В основі атаксичної форми — ура-
ження або самого мозочка, або його зв’язку з корою. Важке загаль-
не ураження мозку характерне для подвійної геміплегії. Однак такі
кореляції являють собою лише спрощену схему. В дійсності ДЦП
проявляється різноманітним поєднанням неврологічних розладів.

Деструктивно-атрофічні і запальні процеси, що почалися в пе -
ріод внутріутробного розвитку, продовжуються в ранньому постна-
тальному періоді. Складні рухові порушення у дітей виникають
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в результаті вивільнення структур стовбуру від субординаційних
впливів півкуль великого мозку та мозочку. Наслідком зростання
патологічної активності структур стовбуру являється характерна
для усіх форм захворювання активність тонічних рефлексів (лабі-
ринтних, шийних, хапального та ін.) і порушення м’язового тонусу.
На основі цього в суглобах плечового та тазового поясів формують-
ся патологічні сінергії і установки, а пізніше — контрактури.

Оскільки в переважній більшості випадків захворювання почи-
нається внутріутробно, встановити його початок важко або взагалі
неможливо. Клінічні прояви хвороби в перші тижні життя розці-
нюються як не початкова, а рання стадія хвороби. Вона зазвичай
діагностується як перинатальна гіпоксично-ішемічна енцефалопа-
тія, внутрішньочерепна пологова травма, вроджена інфекція, ток-
сикоз-метаболічна енцефалопатія або аномалія розвитку мозку.

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Завадська І. В.
ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Заняття фізичними вправами і спортом збільшують міцність кіст -
кової тканини, сприяють більш міцному прикріпленню до кісток
м’язових сухожиль, зміцнюють хребет і ліквідують у ньому небажа-
ні викривлення, сприяють розширенню грудної клітини та вироб-
лення гарної постави. 

Головна функція суглобів — здійснення руху. Разом з цим вони
виконують роль демпферів, своєрідних гальм, що гасять інерцію
руху і дозволяють виробляти миттєву зупинку після швидкого руху.
Суглоби при систематичних заняттях фізичними вправами і спор-
том розвиваються, підвищується еластичність їх зв’язок і м’язових
сухожиль, збільшується гнучкість. 

При роботі м’язи розвивають певну силу, яку можна виміряти.
Сила залежить від кількості м’язових волокон та їх поперечного
перерізу, а також від еластичності і вихідної довжини окремої м’язи.
Систематичне фізичне тренування збільшує силу м’язів саме за
рахунок збільшення кількості і потовщення м’язових волокон і за
рахунок збільшення їх еластичності. 
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Основною фізкультурною формою боротьби із захворювання-
ми опорно-рухового апарату є лікувальна фізкультура. Вона засто-
совується у формі лікувальної гімнастики, ходьби, терренкура, ігор,
суворо дозованих спортивних вправ. Лікувальна гімнастика —
основна форма ЛФК.

Вправи лікувальної гімнастики ділять на 2 групи: для кістково-
м’язової і дихальної. Перші в свою чергу поділяються по локалізації
впливу, або анатомічного принципу, — для дрібних, середніх і вели-
ких м’язових груп; за ступенем активності хворого — пасивні і актив-
ні. Пасивними називають вправи для ураженої кінцівки, що їх паці-
єнтам із допомогою здорової кінцівки або за сприяння інструктора
ЛФК; активними — вправи, що їх повністю самим хворим.

Виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що
при захворюваннях опорно-рухового апарату основний упор потріб-
но робити на вправи, спрямовані на зміцнення кісткової, м’язової
тканини, суглобів. У методику лікування захворювань опорно-рухо-
вого апарату обов’язково включають лікувальну фізкультуру.

Для досягнення результатів в лікувальній фізкультурі застосову -
ються певні вправи, націлені на відновлення функцій тієї чи іншої
частини організму (наприклад, для зміцнення м’язів живота ліку-
вальна гімнастика включає в себе комплекс фізичних вправ в поло-
женні стоячи, сидячи і лежачи). У результаті проходження курсу
ЛФК організм адаптується до поступово зростаючих навантажень
і коректує викликані захворюванням порушення.

Призначає курс лікувальної гімнастики лікуючий лікар, а лі кар-
фахівець з лікувальної фізкультури (ЛФК) визначає методику за нять.
Процедури проводить інструктор, в особливо складних випадках —
лікар з ЛФК. Застосування лікувальної гімнастики, підвищуючи
ефективність комплексної терапії хворих, прискорює терміни оду-
жання і попереджає подальше прогресування захворювання. Са -
мостійно починати заняття з ЛФК не слід, так як це може призвес-
ти до погіршення стану, методика занять лікувальною гімнастикою,
призначена лікарем, повинна строго дотримуватися.
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ВИКОРИСТАННЯ ІШЕМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ 
НА ТРИГЕРНІ ТОЧКИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ БОЛЮ 

У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ 

Захарова О. А.
І курс, група ЗФТ 1-м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент

Поняття «тригерна точка» було введене в 1942 році доктором
Дженет Д.Тревел, особистим лікуючим лікарем американського
президента Дж. Ф. Кеннеді. Головним нововведенням в її роботах
була концепція міофасціального больового синдрому, який опи-
сується, як фокус зверхподразнення в м’язі, який здатний сильно
впливати на функції ЦНС (центральна нервова система). 

Утворення тригерних точок пояснюють з позиції впливу зайвого
навантаження на м’яз. Для найменшого руху необхідно скорочення
мільйонів саркомерів (скорочувальних волокон м’язів). Під впливом
надлишкової стимуляції саркомерів, коли вони не здатні вийти зі
скороченого стану, і з’являється тригерна точка — вузол в м’язовому
волокні, що складається з маси саркомерів в стані постійного скоро-
чення. Кровотік в прилеглій до критичної точки ділянці практично
припиняється. Наступаюче кисневе голодування і накопичення про-
дуктів розпаду подразнюють тригерну точку, і вона відповідає сигна-
лами болю. Розрізняють такі різновиди тригерних точок: 

– міофасціальні,
– шкірні,
– зв’язкові,
Міофасціальні тригерні точки поділяються на:
– активні — область підвищеної дратівливості проявляється
у вигляді болю.
– латентні — хворобливість проявляється тільки при пальпації.
– первинні — область активується при гострому або хронічно-
му перевантаженню м’яза.
– асоціативні — область підвищеної дратівливості в м’язі або
в його фасції:

– з’являються при перевантаженні цього м’яза від зайвої ак -
тивності — компенсації недостатньої активності іншого
м’яза,
– викликається активністю тригерної точки в іншому м’язі.
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Ішемічна компресія — це метод терапії, застосовуваний у ліку-
вальній фізкультурі, де блокування крові шляхом натискання на
ділянку тіла робиться навмисно, щоб після вивільнення відбулося
відновлення місцевого кровотоку.

Ще до недавнього часу вважалося, що хронічний біль в м’язах,
не обумовлений будь-якою органічною причиною, найчастіше
представляє собою м’язово-скелетний біль, в основі якого лежить
больова міофасціальна дисфункція. Проте, на певній стадії захво-
рювання виявляються структурні зміни в зонах хворобливих м’язо-
вих ущільнень. Були виявлені групи атрофованих м’язових воло-
кон, фіброзендомізія, а в більш пізніх стадіях — виражений фіброз. 

З позиції морфологічних даних можна виділити дві стадії фор-
мування ущільнень — больові (при світловій мікроскопії зміни не
виявляються) і тригерні (визначаються вазомоторні, вегетативні
зрушення, клінічно оборотні). Для позначення локальних ділянок
підвищення м’язового тонусу Г.А. Іванічевим був запропонований
термін «хворобливе м’язове ущільнення», ідентичний поняттю
«міофасціальна тригерна точка». Але найбільш чітко відображаю-
чим факт наявності болю, його походження, а також наслідків —
порушення функції м’язів, на думку В.А. Карлов є термін «больова
м’язово-фасціальна дисфункція». 

Причини виникнення міофасціальної больової дисфункції.
Міофасциальний біль виникає при поєднанні певних і провокую-
чих чинників. Перш за все це порушення рухового патерну, при
якому розвивається перенапруження різних груп м’язів. Найбільш
часто у пацієнтів з міофасціальним болем виявляються порушення
постави і ходи (сколіоз, що поєднується з кіфотичною деформаці-
єю грудної клітини і синдромом короткої ноги, плоскостопістю,
довгою другою плюсневою кісткою при вкороченні першої і т.п.).

ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Зосимчук Л. С.
IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Лікувальна фізична культура — це необхідна складова профілак-
тики і лікування захворювань органів дихання у дітей. ЛФК підтри-
мує нормальну життєдіяльність і покращує загальний стан організму.
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Займаючись ЛФК малюк видужує швидше. А якщо гімнастика ре -
гулярна, то зміцнюється імунітет і дитина захворює рідше. Особ -
ливо важливо використовувати ЛФК при лікуванні хронічних
захворювань органів дихання, які важко вилікувати медикаментоз-
ною і іншою терапією. Наприклад, певна форма бронхіальної
астми лікується виключно фізичними вправами.

ЛФК покращує роботу дихальних м’язів, бронхів і легенів.
У ре зультаті цього відновлюється їх функціональний стан, поруше-
ний хворобою. Гімнастичні вправи роблять дихання глибшим
і ритмічнішим, зміцнюють дихальні м’язи, покращують дренажну
функцію бронхів, підвищується вентиляція легенів, значно збіль-
шується газообмін і кров краще збагачується киснем. Тканина леге-
нів стає еластичнішою, легеневий кровообіг посилюється, полег-
шується робота серця. Потік крові у судинах прискорюється,
зростає кількість крові, циркулюючої в організмі і весь організм
краще забезпечується жи виль ними речовинами. У крові дитини
збільшується зміст еритроцитів.

ЛФК активізує вироблення біологічно активних речовин,
значно збільшує опірність організму до вірусів і бактерій. Крім
того, фізичні вправи підсилюють діяльність надниркових, що
виробляють протизапальні гормони, які значно зменшують чутли-
вість організму до дії різних алергенів.

Причинами багатьох застудних хвороб дітей дошкільного віку є
особливості будови органів дихання і неправильна постановка дихан-
ня. ЛФК допомагає поліпшити повітрообмін і кровопостачання леге-
нів, встановити правильний темп і ритм дихання. Початок захворю-
вання дихальних шляхів у дітей можна визначити за основними
ознаками: нежить, кашель, першить в горлі, зміна тембру голосу,
чхання, задуха. Нерідко цьому супроводить і підвищена температура.
Хвора дитина скаржиться на головний біль, швидку стомлюваність,
дратівливість. Часто у неї порушується постава. У дітей будь-яке
захворювання органів дихання швидко призводить до загальних роз-
ладів життєдіяльності організму, порушень функцій усіх систем і орга-
нів. Тому, застосовуючи дихальні вправи слід завжди враховувати, що
їх дія буде ефективна в тому випадку, якщо їх застосовуватимуть на тлі
загальнозміцнюючих фізичних вправ. Правильне використання
фізичних вправ з лікувальною метою — це поступове тренування
організму з урахуванням фізіологічних можливостей хворої дитини.
Засоби ЛФК включають не тільки дихальні вправи, але і лікувальний
масаж, загартування, повітряні й водні процедури.
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Форми проведення ЛФК у дітей із захворюваннями органів
дихання можуть бути самими різними: ранкова гігієнічна гімнасти-
ка, лікувальна гімнастика, комплекс спеціальних дихальних вправ,
рухливі ігри, дозовані прогулянки, ходьба, біг, плавання. У основі
терапевтичної дії ЛФК лежить строго дозоване тренування.

Отже, при захворюваннях органів дихання у дітей застосування
лікувальної фізичної культури переслідує наступні цілі: відновлен-
ня основних функцій центральної нервової системи, порушених
у результаті захворювання; боротьба з недостатністю дихання шля-
хом відновлення порушеного фізіологічного акту дихання, його
ритму, глибини і дихання носом; попередження змін у легенях
(спайок, злипливих процесів і інше); відновлення нормального
кровопостачання легенів і усунення застійних явищ у легеневій
тканині і дихальних шляхах.

Таким чином, правильне і регулярне застосування ЛФК у ліку-
ванні хворої дитини значно прискорює процес її одужання і попе-
реджає повторні рецидиви захворювання.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО 
ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ, ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА

Жарова Л. М.
IV курс, група ЗФР 16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач

Старіння — це природний біологічний процес, який проявляєть-
ся морфологічними і функціональними змінами організму. Він почи-
нається з перших днів життя людини і перебігає нерівномірно в окре-
мих клітинах і тканинах, органах і системах організму. Розрізняють
фізіологічне і передчасне, патологічне, старіння. Останнє виникає
внаслідок перенесення протягом життя різних захворювань, дії
несприятливих умов зовнішнього середовища, нераціонального спо-
собу життя, гіподинамії, шкідливих звичок та інших чинників.

Реабілітація літніх людей має кілька видів: медична — віднов-
лення втрачених функцій органів і систем; психологічна — віднов-
лення адекватної (сумірною) реакції пацієнта на зміни зовнішньо-
го і внутрішнього середовища; соціальна — відновлення здатності
до незалежного (самообслуговування) і гідного існування пацієнта
в суспільстві; трудова — відновлення здатності людини до праці
взагалі і професійного зокрема.
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Для людей похилого і старечого віку мінімальним завданням
реабілітації є відновлення здатності до самообслуговування, що
дозволяє відчувати себе незалежним, а максимальної — відновлен-
ня працездатності.

Хвороба Альцгеймера — прогресуюча форма сенільної деменції,
яка веде до повної втрати когнітивних здібностей, що розвивається
переважно після 60–65 років. Клінічно проявляється виникненням
поволі і постійно прогресуючим розладом когнітивних здібностей:
уваги, пам’яті, мови, праксису, гнозису, психомоторної координа-
ції, орієнтації і мислення. Діагностувати хворобу Альцгеймера
дозволяє ретельний збір анамнезу, ПЕТ головного мозку, виняток
інших типів деменції за допомогою ЕЕГ, КТ та ін.

У результаті проведеного аналізу науково-методичних джерел
було вивчено етіологію, клінічні прояви та вплив деменції на рухо-
ву діяльність людини. Аналіз іноземних літературних джерел пока-
зав, що у світі проводиться багато досліджень щодо впливу фізич-
ної активності на стан пацієнтів із деменцією, проте в Україні данна
тема висвітлена недостатньо.

Одним з основних напрямків діагностичного пошуку є збір
анамнезу і скарг. Оскільки сам пацієнт на ранніх стадіях захворю-
вання часто не помічає що відбуваються з ним зміни, а при розвит-
ку деменції не може адекватно оцінити свій стан, опитування має
проводитися серед його близьких.

З метою виключення інших захворювань, здатних привести до
розвитку деменції, невролог проводить неврологічний огляд, при-
значає додаткові обстеження: ЕЕГ, РЕГ, Ехо-ЕГ, КТ або МРТ голов-
ного мозку.

Одним із ефективних методів покращення стану хворого є
засоби ерготерапії.

Ерготерапія (від грец. еrgein — робити, діяти, і therapeutein —
лікувати) — комплекс реабілітаційних впливів, спрямованих на
максимально можливе відновлення здатності людини до незалеж-
ності і самостійності на соціально-побутовому і професійному рів-
нях (самообслуговування, продуктивна діяльність, відпочинок),
незалежно від виду обмеження життєдіяльності.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ
ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Житовоз М. П.
IV курс, аспірант, спеціальність «Фізична культура і спорт»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Аналіз даних спеціальної літератури вказує на те, що джерелом
пристосування людини з порушенням здоров’я до оточуючого
середовища є збережені функції. Функції порушеного аналізатора
компенсуються інтенсивним використанням збережених. Людина
з вадами слуху активніше, ніж інші, використовує зоровий і рухо-
вий аналізатори. Науковці відмічають, що при порушенні слуху є
можливість за допомогою залишкових аналізаторів регулювати
і здійснювати складні види рухів, комплексно або вибірково впли-
вати на ті чи інші функції.

Для фізичного виховання це важливо! Нами доведено, що
покращення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом
фізичних вправ говорить про компенсаторні можливості рухового
аналізатору. Наприклад, під впливом спеціально підібраних вправ
швидкість руху рук у юнаків і дівчат з порушенням слуху не тільки
досягає величин чуючих, але ж й перевищує їх.

В наших дослідженнях обгрунтовано ефективність фізичних
вправ, що визначається впливом: особливостей самих вправ, їх
складністю, новизною, емоційністю, навантаженням, а також
індивідуальними особливостями студентів з порушенням слуху:
віком, статтю, оперативним станом здоров’я, станом рухових мож-
ливостей, обмежених дефектом, супроводжуючими захворювання-
ми та вторинними порушеннями, станом збережених функцій
(рухових, сенсорних, інтелектуальних), руховим досвідом, здатніс-
тю до навчання та контактам, з врахуванням зовнішніх умов, таких,
як психологічний клімат на заняттях фізичного виховання, забез-
печеність місць занять технічним обладнанням та інвентарем, що
забезпечує особистий комфорт студентів.

Враховуючи, що студентська молодь з вадами слуху має обмеже-
ний лексичний запас навчання проводилося за дидактичною схе-
мою: формування уявлення щодо дефініцій спортивної термінології
і закріплення дефініцій спортивної термінології після їх викорис-
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тання. За основні методичні прийоми бралися: опис вправи і його
елементів, умови виконання, показ техніки вправ, люстрація їх за
допомогою різних наочних посібників, виконання вправ у полег-
шених умовах. Мовна інформація складалася з пояснення, мето-
дичних вказівок щодо назви і послідовності фаз виконання рухів,
дій ніг, рук, голови, тулубу, рекомендації для самоконтролю
і виправлення помилок. В процесі повідомлення використовують-
ся всі форми мови: усна, письмова, дотикова, жестова. 

Отримані результати досліджень свідчать про те, що такий під-
хід сприяє засвоєнню спортивної техніки, інтенсифікації навчаль-
но-тренувального процесу, корекції рухових помилок, осмислю-
вання рухової і мовленевої інформації, збагаченню спеціальною
лексикою і фразеологією, активацією інтелектуальної діяльності
студентської молоді з вадами слуху.

КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ 

Карчевська В. Є.
ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент
кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Масаж як оздоровчий та лікувально-профілактичний засіб був
відомий давно. Він зародився як засіб народної медицини і розви-
вався поруч з іншими видами лікування у багатьох племен і народів.
Час виникнення масажу губиться в джерелах стародавньої народної
медицини. 

Намагання філологів пояснити зміст слова «масаж» свідчить про
давність походження цього слова. Воно приблизно однаково звучить
і відображає зміст впливу арабською, грецькою, латинською, старо-
єврейською, французькою мовами: торкатися, натискувати, місити,
погладжувати, розм’якшувати. Про історію розвитку та виникнення
масажу розповідають старовинні літературні джерела, найвідоміші
з яких створені в країнах Далекого Сходу, в Єгипті, Греції, Римі. Уже
в VI столітті в медичних інститутах Китаю викладали масаж. Там існу-
вали лікарсько-гімнастичні школи для підготовки лікарів, які вико-
ристовували для лікування масаж та гімнастику. Масаж разом з нати-
ранням тіла оліями відвідуванням лазні прийшов з Єгипту. 
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В наш час спеціалісти європейських країн вважають, що історія
розвитку лікувального і спортивного масажу починаєтьсяз часів
Еллади. Батько Античної медицини Гіппократ (460 –377 рр. до н.е.)
писав з приводу лікування вивихів: «У багатьох речах лікар повинен
бути досвідченим, і не менше в масажі, бо масаж може зв’язати суг-
лоби занадто розслаблені і розм’якшити суглоб дуже тугий».

Найбільш поширений метод лікувального масажу — ручний
класичний масаж. Він є основним методом у лікувальному масажі,
тому що має різноманітні прийоми, дозволяє широко варіювати
дозування, за допомогою дотику і зору легко контролювати точність
виконання прийомів, оцінюючи їх результат, тощо. Особливо слід
відзначити велику ефективність ручного масажу, оскільки лише
руками масажист може виявити зміни в тканинах масованої ділянки,
визначити необхідні точки і цілеспрямовано впливати на них. Не
заперечуючи позитивного впливу апаратного масажу, в лікувальній
практиці все ж таки слід віддавати пере вагу використанню ручного.

Класичний масаж — це масаж, при виконанні якого викорис-
товують 4 основні класичні (за А.Ф. Вербовим) прийоми: поглад-
жування, розтирання, розминання, вібрацію. Крім основних при-
йомів, існують різні їх варіанти — допоміжні прийоми. Не завжди
в одній процедурі треба використовувати всі прийоми. їх можна
виконувати як однією рукою, так і обома.

Різноманіття використовуваних у масажі прийомів та їх сполу-
чень дозволяє здійснювати вплив на органи і системи організму
в широкому діапазоні — від дуже слабкого до досить сильного.
Органи і системи організму не залишаються байдужими до цього
впливу, вони реагують на нього різними функціональними змінами.

В основі механізму дії масажу лежать складні взаємозумовлені
рефлекторні, нейрогуморальні, нейроендокринні, обмінні проце-
си, регульовані ЦНС. Початковою ланкою у механізмі цих реакцій
є подразнення механорецепторів шкіри, які перетворюють енергію
механічних подразнень на специфічну активність нервової системи —
у сигнали, що несуть нервовим центрам інформацію.

Масаж спричинює місцеву реакцію на ділянці механічних ма -
сажних впливів, але, діючи рефлекторно, завжди зумовлює генера-
лізовані відповідні реакції з боку ЦНС, що сприяють нормалізації
регулювальної та координуючої її функції, зняттю або зменшенню
проявів парабіозу, стимуляції регенеративних процесів, підвищен-
ню реактивності організму і мобілізації захисно-пристосувальних
механізмів.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Кирилюк В. В.
ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

У процесі росту організму з різних несприятливих причин мо -
жуть виникати деформації хребта, ніг, стопи. Вони поділяються на
вроджені та набуті. Останні можуть бути наслідком травм, інфек-
цій, інтоксикацій, уражень нервової системи, хвороб обміну речо-
вин, порушень статики на фоні гіподинамії. Нерідко деформації
виникають внаслідок поєднання декількох чинників

Найчастішою деформацією є викривлення хребта. У нормі хре-
бет має чотири фізіологічні вигини. Два з них — шийний та попе-
рековий спрямовані опуклістю вперед (лордоз), а грудний і куприко-
вий — назад (кіфоз). Ці фізіологічні вигини формуються в процесі
росту і розвитку дитини, у новонародженого хребет практично пря-
мий. Шийний лордоз виникає, коли дитина починає піднімати
голову і зберігати цю позу; грудний кіфоз формується під час набуття
положення сидячи; поперековий лордоз та куприковий кіфоз з’яв ля -
ються в процесі оволодіння навичками стояння і ходьби. Виразність
фізіологічних вигинів залежить від кута нахилу таза, з яким хребет
нерухомо зчленований. Завдяки цим кривинам і амортизаційним
властивостям між хребцевих хрящів забезпечуються ресорні фун-
кції і рухливість хребта. 

Лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апа-
рату комплексне. Воно передбачає використання ЛФК разом з ма -
сажем, фізіотерапією, загартуванням, гігієнічними та оздоровчими
заходами у режимі навчання, праці та відпочинку. Головним діючим
чинником серед них є фізичні вправи. Необхідність їх застосування
зумовлюється багатостороннім впливом на організм. Насамперед
вони підвищують загальний тонус, активізують діяльність ЦНС,
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, стимулюють
обмінні процеси, забезпечують перерозподіл м’язового напружен-
ня, зміцнення м’язів, створення м’язового корсету. Систематичні
заняття фізичними вправами тренують людину, сприяють виник-
ненню і закріпленню нових умовних рефлексів, руйнують стерео-
тип неправильного утримання.

При тривалих статичних навантаженнях (перевантаженнях)
нижніх кінцівок, якщо м’язово-зв’язковий апарат, що забезпечує
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ортостатичне положення людини ослаблений, а нормальні умови
кровообігу в стопах порушені (тісне взуття, переохолодження ніг)
виникає стан, який називають функціональною недостатністю
стоп. Він проявляється деяким вальгусним положенням стоп при
навантаженні, важкістю в ногах, інколи больовими відчуттями
в різних відділах стопи, гомілки.

Профілактика і лікування функціональної недостатності
стоп — основний шлях до попередження вторинних змін в кістко-
во-зв’язковому апараті як проявів сформованої статичної плоскос-
топості того чи іншого ступеня.

Плоскостопість знаходиться в прямій залежності від маси тіла:
чим більша маса і, отже, навантаження на стопи, тим більш вира-
жена подовжня плоскостопість. Дана патологія має місце в основ-
ному в жінок. Поздовжня плоскостопість зустрічається найчастіше
у віці від 16 до 25 років, а поперечна — у 35–50.

По походженню плоскостопості розрізняють уроджену плоску
стопу, травматичну, паралітичну, рахітичну і статичну.

КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, 
ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ (ЧМТ)

Кириченко А. В.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Комплекс реабілітаційних дій в проміжному і віддаленому пе -
рі одах ЧМТ диференціюється залежно від ряду чинників, що ви -
значають характер реабілітаційних заходів і прогноз відновлення.
У зв’язку з рішенням задач реабілітації для проміжного і віддалено-
го періодів ЧМТ доцільно виділення наступних чотирьох клініко-
реабілітаційних груп хворих.

I клініко-реабілітаційна група — хворі в проміжному періоді
середньої важкості ЧМТ без явних порушень або з легенями невро-
зоподібними, психоподібними і вегетосудинними синдромами,
незалежно від преморбідного фону; хворі в проміжному періоді лег -
кої ЧМТ з неврозоподібними, вегетодистонічними і психопатопо-
дібні синдроми при обтяженому преморбідному анамнезі. Метою
реабілітації хворих I групи (звичайно амбулаторної) є попередження
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реальної загрози їх інвалідизації у віддаленому періоді ЧМТ. Серед
методів відновного лікування передбачені наступні: короткочасна
лікарська активізуюча терапія з використанням малих доз ноотроп-
них засобів, адаптогенів, комплексу вітамінів з амінокислотами, рос-
линних седативних препаратів; лікувальна фізкультура: групові
заняття, направлені на активізацію серцево-судинної, дихальної сис-
тем і підняття загального тонусу з включенням в комплекс простих
спортивних вправ і елементів ігор; теренкур; механотерапія з вико-
ристанням маятникових і блокових тренажерів; фізіотерапія: перло-
ві, кисневі, хвойні ванни (при давності ЧМТ більше одного місяця);
масаж — шийно-комірної зони; гідромасаж; психотерапія — за наяв-
ності неврозо і психоподібних синдромів; працетерапія: направлена
на адаптацію хворого до умов професійної праці, тому характер
робочих операцій підбирають з урахуванням професії хворого.

II клініко-реабілітаційна група — хворі в проміжному періоді
середньої важкості ЧМТ з вираженими неврозоподібними і сосудисто
дистонічними синдромами або із слабо вираженими дефіцитарними
синдромами. Мета реабілітації хворих II групи полягає в попе -
редженні виникнення інвалідності в проміжному періоді ЧМТ.
Використовують методи відновного лікування: лікарська терапія: пси-
хотерапія (аутогенне тренування, індивідуальні психотерапевтичні
заняття); лікувальна фізкультура; механотерапія з використанням бло-
кових і маятникових тренажерів; фізіотерапія і масаж; працетерапія.

ІII клініко-реабілітаційна група — хворі в проміжному періоді
важкої ЧМТ з вираженими дефіцитарними синдромами або після
нейрохірургічних операцій. Метою реабілітації для хворих III групи
є зниження тяжкості виниклої інвалідності. Відновне лікування
проводиться в умовах установи реабілітації, амбулаторної або ста-
ціонарної залежно від мобільності хворого. У завдання відновного
лікування цих пацієнтів входить адаптація хворих до повсякденних
фізичних навантажень, зменшення ступеня виражене ті рухових
і інших пост травматичних порушень; ліквідація артралгій; корек-
ція психопатологічних розладів; повне відновлення самообслугову-
вання і підвищення побутової активності. 

IV клініко-реабілітаційна група — хворі у віддаленому періоді
ЧМТ (будь-якого ступеня вираженості) з тими, що стійкими про-
гресують неврозоподібними, вегето-судинними, гіпертензіями,
вестибулярними синдромами, з пост травматичною епілепсією.
Метою реабілітації IV групи хворих є зниження тяжкості інвалід-
ності або її подолання. У завдання входить: стабілізація перебігу
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пост травматичної енцефалопатії, адаптація до повсякденних побу-
тових фізичних навантажень, зменшення ступеня вираженості вес-
тибулярного і гіпертензійного синдромів, вироблення замісних
компенсацій і пристосування до дефекту при дефіцитарних син-
дромах, купірування припадків при пост травматичній епілепсії. 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Кищук А. Ю.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач

Бронхіт гоcтрий. Виникає внаслідок охолодження і вдихання
холодного повітря,особливо при виключенні носового дихання.
Розвитку захворювання сприяють перевтома, нервове і фізичне
перенапруження.

Завдання масажу: нормалізувати кровообіг у бронхах, надати
протизапальну, спазмолітичну і розсмоктуючу дію, поліпшити від-
харкування мокротиння (за її наявності).

Методика масажу. У положенні хворого лежачи на животі
(ножний кінець піднятий) масажують спину, застосовуючи поглад-
жування, розтирання, розминання, потім роблять розтирання між
ребер`я. Масаж грудної клітини виконують в положенні хворого
лежачи на спині. Спочатку роблять погладжування грудної клітини
(ноги зігнуті в колінних і кульшових суглобах), потім розтирання
між ребер`я, розминання грудних м’язів, вібрацію грудної клітини.

На ніч рекомендується на грудну клітку зробити компрес із
розігріваючими мазями (фіналгон, дольник або слонц). Тривалість
масажу — 15–20 хв.

Бронхіальна астма.Бронхіальна астма характеризується напада-
ми задухи різної тривалості та частоти. Може протікати у вигляді
тривалих станів утрудненого дихання. Приступи задухи виникають
у зв’язку з підвищенням збудливості парасимпатичної нервової сис-
теми, що викликає спазм бронхіальної мускулатури і гіперсекрецію
бронхіальних слизових залоз. Під час нападу часто буває сухий
кашель, тахікардія. Масаж проводиться в період між приступами.

Методика масажу. Масажують коміркову область, спину, потім
грудну клітку, дихальну мускулатуру, масаж м’язів спини (особливо
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паравертебральних областей). Положення лежачи на канапі з під-
нятим ножним кінцем. 

Тривалість масажу 10–15 хв. Курс 15–20 процедур у поєднанні
з оксигенотерапією, ЛФК, прогулянками, їздою на велосипеді.
Масаж проводиться до виконання фізичних навантажень.

Емфізема легень. У розвитку її основне значення має фактор
порушення бронхіальної прохідності через катаральне запалення
бронхів і бронхоспазму. Має місце порушення кровообігу і іннерва-
ції легень. Емфізема легень веде до порушення газообміну між
легенями і кров’ю з розвитком гіпоксимії.

Методика масажу. Положення хворого лежачи на спині та
животі (з піднятим ножним кінцем кушетки). Проводиться масаж
м’язів надпліччя спини (до нижніх кутів лопаток), застосовуються
прийоми сегментарного впливу на паравертебральні області; маса-
жують дихальну мускулатурау, м’язи живота і нижні кінцівки.

Тривалість масажу 8–10 хв. Курс 15–20 процедур. Після масажу
показана оксигенотерапія (вдихання зволоженого кисню або при-
йом кисневого коктейлю). У рік проводять 2–3 профілактичних
курсу масажу.

Хронічні неспецифічні захворювання легенів включають хро-
нічну пневмонію і хронічний бронхіт. Під хронічною пневмонією слід
розуміти повторні інфекційні процеси в паренхімі легенів однієї
і тієї ж локалізації. Хронічна пневмонія, будучи обмеженим (сег-
мент, частка) чи поширеним запаленням бронхолегеневої системи,
клінічно характеризується кашлем з мокротою протягом багатьох
місяців (іноді років), задишкою спочатку при фізичному наванта-
женні, надалі у спокої, нерідко експіраторного характеру (астмоід-
ний синдром), періодичним посиленням цих симптомів, супровод-
жуються підвищенням температури тіла, болями в грудній клітці.
Хронічний бронхіт — дифузна поразка бронхіального дерева, в біль-
шості випадків характеризується гіперсекрецією і порушенням дре-
нажної функції повітряносних шляхів, що веде до прогресуючого
порушення бронхіальної прохідності і розвитку «легеневого серця». 

Лікувальний масаж є суттєвим засобом покращення стану
людини з захворюваннями дихальної системи.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Коваленко О. М.
IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Причини бурхливого зросту захворювань цукровим діабетом
пов’язані зі зміною способу життя людей, зниженням фізичної
активності, стреси, активні психоемоційні процеси в суспільстві,
наростанням ожиріння внаслідок калорійнішого харчування, вико-
ристання в харчовій промисловості різноманітних замінників
цукру та смакових стимуляторів, ГМО та інше. 

Небезпека такого бурхливого прогресування поширеності цук-
рового діабету криється в наростанні серцево-судинної летальності
людства, оскільки розвиток цукрового діабету супроводжується
2–3-разовим зростанням судинних ускладнень, таких як ретинопа-
тія, невропатія, нефропатія, інфаркти та інсульти.

Цукровий діабет 2 типу обумовлений зниженням чутливості
тканин до дії інсуліну (інсулінорезистентність), який на початко-
вих стадіях захворювання синтезується в нормальних або навіть
підвищених кількостях. Однак з плином захворювання виділення
інсуліну — клітинами підшлункової залози знижується, що робить
необхідними ін’єкції. Діабет 2 типу становить 85–90% від усіх ви -
падків захворювання і найбільш часто розвивається у людей стар ше
40 років, і, як правило, пов’язаний з ожирінням

Застосування системи лікувальної фізичної культури в компл-
ексній терапії хворих на цукровий діабет обумовлено стимулюю-
чим впливом фізичних вправ на тканинний обмін, утилізацію
цукру в організмі і відкладення його у м’язах. Встановлено, що під
впливом фізичних вправ знижується рівень цукру в крові іноді до
нормальних величин. Дозовані фізичні вправи, посилюючи дію
інсуліну, в ряді випадків дозволяють зменшувати його дозу. У хво-
рих з надмірною вагою під впливом фізичних вправ нормалізується
жировий обмін і зменшується жировідкладення. Фізичне тренуван-
ня допомагає боротися з адинамією і м’язовою слабкістю, що з’яв-
ляються у хворих на цукровий діабет, підвищує опірність організму
несприятливим факторам. 

При легкій формі цукрового діабету у заняттях лікувальною
фізичною культурою використовуються вправи для всіх м’язових
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груп. Рухи виконуються з великою амплітудою, у повільному і се -
редньому темпі, а для дрібних м’язових груп — у швидкому.
Поступово вводяться більш складні у координаційному відношенні
вправи, вправи з предметами, на снарядах (гімнастичній стінці,
лавці) і з обтяженнями. Тривалість заняття — 30–45 хв., Щільність
досить висока. Крім лікувальної гімнастики необхідно використо-
вувати дозовану ходьбу, поступово збільшуючи відстань з 5 до
10–12 км, спортивні вправи (ходьбу на лижах, катання на ковзанах,
плавання, веслування, біг), ігри (волейбол, бадмінтон, теніс) при
строгому самоконтролю в процесі занять. 

При діабеті середньої тяжкості заняття лікувальною фізичною
культурою і регламентація рухового режиму сприяють стабілізації
дозування лікарських препаратів. Застосовуються вправи помірної
і малої інтенсивності для всіх м’язових груп. Тривалість заняття
25–30 хв., Щільність невисока. Крім лікувальної гімнастики слід
широко застосовувати дозовану ходьбу на 2–7 км 

При важкій формі захворювання, а також при супутніх захво-
рюваннях серцево-судинної системи у людей середнього і літнього
віку перші заняття слід проводити за методикою, характерною для
хвороб серцево-судинної системи. Загальне навантаження на орга-
нізм невелике або помірне. Широко використовуються вправи для
дрібних і середніх м’язових груп. Вправи для великих груп м’язів
включаються поступово і обережно по мірі адаптації організму до
навантаження. 

При дозуванні навантаження необхідно враховувати, що три-
вало виконувані в повільному темпі фізичні вправи знижують вміст
цукру в крові, оскільки при цукровому діабет витрачається не тіль-
ки глікоген м’язів, але і цукор крові. 

Таким чином, терапевтична роль фізичних вправ полягає
в позитивному впливі їх на всі органи і системи, які страждають при
діабеті, і в підвищенні опірності організму несприятливим факторам. 

62

Секція 8 Сучасні технології 



63

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Ковальчук А. В.
IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту

На теперішній час процес соціалізації є предметом досліджен-
ня фахівців багатьох галузей наукового знання. Хоч проблема
соціалізації дітей, підлітків та дорослих з порушеннями психічного
та фізичного розвитку дуже актуальна і в теоретичному, і в прак-
тичному відношенні. 

Соціальна реабілітація дитини-інваліда — це комплекс заходів,
спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною
суспільних зв’язків та відносин. Метою соціальної реабілітації є
відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної
адаптації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності.
Неодмінною умовою соціальної реабілітації є культурна самоактуа-
лізація особистості, її активна робота над своєю соціальною доско-
налістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, її
результати залежать від активності самої особистості. Соціальна
реабілітація дітей з функціональними обмеженнями — це складний
процес, що потребує переорієнтації, і насамперед — у напрямі роз-
робки методології і методики соціально-педагогічної та психоло-
гічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого підходу викли-
кає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей-інвалідів, які
потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної під-
тримки і заходів реабілітації (медичної, професійної, соціально-
побутової), а й належних умов для актуалізації своїх здібностей,
розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному
і духовному самовдосконаленні. Цілісний, системний підхід дозво-
ляє сформулювати багаторівневу структуру проблем соціальної
реабілітації та допомоги. Згідно з цим необхідно вирішувати:

– проблеми дитини: підтримка фізичного здоров’я, формуван-
ня особистості, забезпечення емоційної підтримки, навчання,
задоволення соціальних потреб;

– проблеми сім’ї: забезпечення фінансової підтримки, житлові
умови, навички догляду та навчання дитини, вирішення емоційних
проблем, подолання соціальної ізоляції;
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– проблеми професіоналів: медики (профілактика та підтрим-
ка здоров’я), педагоги та психологи (розробка та впровадження
спеціальних методів освіти та виховання дітей та батьків), соціаль-
ні працівники (забезпечення допомоги, інформування про ресур-
си, сімейна та групова робота, захист інтересів дітей та сім ї, інтег-
рація зусиль професіоналів), інженери та виробники (розробка та
виготовлення спеціальних засобів для підтримки ефективної жит-
тєдіяльності та навчання дітей, створення спеціальних робочих
місць), юристи, представники законодавчої та виконавчої влади
(створення та впровадження відповідної системи захисту прав та
обов’язків інвалідів та їх сімей);

– проблема суспільства — зміна ставлення до інвалідів та сімей
з дітьми-інвалідами;

– проблеми фізичного середовища: зменшення впливів, що
зашкоджують здоров’ю та життєдіяльності людини, створення
дружнього для інвалідів простору.

Таким чином, діти-інваліди дуже часто не мають соціальної та
матеріальної підтримки, умов для розвитку своїх інтересів, здібнос-
тей, ще й приречені на інтелектуальну потворність. Здебільшого діти-
інваліди виховуються в неповних сім’ях. У складних соціальних умо-
вах боротьба за виживання, відсутність необхідних знань та вмінь не
дають матері змоги навчити дитину елементарних навичок соціальної
орієнтації, допомогти адаптуватися в сучасних умовах. У таких сім’ях
панує психологічна пригніченість, безперспективність, апатія, не -
впев неність у майбутньому. Матері часто втрачають професію, місце
роботи, змушені обмежувати свою участь у культурному житті.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ДЦП
ДЛЯ ПОКАРЩЕННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ

Ковальчук А. А.
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-
реабілітаційних технологій

На сьогоднішній день, в Україні частота ДЦП, в середньому
складає 2,7 випадків, а якщо брати по регіонам країни то коливаєть-
ся від 2,3 до 2,8 на 1000 дитячого населення, причому ці показники
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не мають тенденцію до зниження. Потрібно зазначити що спастич-
ні форми ДЦП значно переважають над іншими і складають 84,5%.

Лікування дуже тривале і складне. Результат залежить від сту-
пеня ураження нервової системи, точності діагностики і своєчас-
ності розпочатого лікування. Велике значення має комплексність
терапії і наполегливість батьків. Основний акцент не в медикамен-
тозному лікуванні, а в самій реабілітації.

Головну допомогу хворим на ДЦП надасть лікар, який розпише
схему реабілітаційних заходів і покаже, як потрібно виконувати ті
чи інші вправи. Не варто також забувати про масаж, фізіотерапію
і використання технічних засобів.

Методи реабілітації дітей з ДЦП:
– Бобат-терапія;
– метод Войта;
– навантажувальні костюми;
– «пневмокостюм».
Коли ці методи не дають позитивної динаміки, лікарі рекомен-

дують оперативне втручання, яке поверне нормальну структуру
тканин і забезпечить пластику сухожиль.

Для визначення ефективності використання реабілітаційного
комплексу з включенням діагональної гімнастики були прийняті
послідовні методи дослідження: клінічне спостереження для оці-
нювання сили і тонусу м’язів різних відділів тулуба, гнучкості кін-
цівок, особливості постави, положення стопи, стереотипу рухів,
статичної та динамічної рівновагі людини, реципрокність взаємодії
м’язів верхньої кінцівки. Рухові функції були обстеженні за допо-
могою можливості сидіння, вставання, перевертання, ходьби, бігу,
стрибків, лазання по гімнастичний драбині, повзання на колінах. 

Однак належний ефект буде досягатися лише при дотриманні
основних принципів ЛФК для дітей. По-перше, вправи треба вико-
нувати регулярно, не допускаючи тривалих перерв. Другий при-
нцип — поступове збільшення навантаження. Залежно від важкос-
ті стану фахівець розробить спеціальний комплекс вправ для
конкретної дитини, які будуть спрямовані на поліпшення коорди-
нації рухів, управління групами м’язів тіла.

Так чи інакше ми повинні позитивно вплинути на життя дити-
ни з ДЦП. Навчити її основним соціально — побутовим навичкам
(особиста гігієна, самообслуговування, розвиток навичок, які
забезпечують можливість самостійного життя);
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Опанування навичок захисту власних прав та інтересів, само-
аналізу, отримання позитивного сприйняття себе та оточуючих, на -
вичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у сус-
пільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального
супроводу, денною зайнятістю та інше.

І в результаті ми не тільки покращимо життя дитини, але її рід-
ним. В батьків з’явиться більше вільного часу, дитина буде в змозі
самостійно себе обслуговувати без допомоги дорослих. Дитина буде
формуватись як особистість, матиме змогу зайнятись творчою
діяльністю влаштуватись на роботу, та покращити свій соціально —
психологічний стан.

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Коломієць О. О.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач

Лікувальна фізична культура.
У лікарняний період лікувальну фізичну культуру призначають

у постільному (розширеному постільному) режимі, який поділяєть-
ся на А (2а) і Б (26). Протипоказана вона у суворо постільному
режимі, при серйозних порушеннях серцевої діяльності і дихання,
коматозному стані. Однак з перших днів, коли тонус м’язів ураже-
них кінцівок не понижений і він не перейшов у спастику, застосо-
вують лікування положенням, що має велике значення у боротьбі
з контрактурами ноги і руки, що формуються. Паралізованим кін-
цівкам надають положення, що протилежне позі Верніке-Манна.
Укладання уражених кінцівок проводять в положенні лежачи на
спині і здоровому боці і через кожні 1,5–2 год змінюють розгиналь-
не положення кінцівки на згинальне і навпаки. Лікування поло-
женням переривається під час їди, сну, масажу і лікувальної гімнас-
тики. Його припиняють при появі болю і підвищенні еластичності
м’язів. Разом з лікуванням положенням на 3–4-й день хвороби
у розширеному постільному режимі 2а розпочинають заняття ЛФК.

Комплекси лікувальної гімнастики складаються з простих ак -
тивних і пасивних вправ для здорових і пасивних — уражених кін-
цівок, а також з дихальних вправ, на розслаблення, пауз для відпо-
чинку. Пасивні рухи починають з проксимальних відділів кінцівок,
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поступово переходячи до дистальних (плечовий — ліктьовий —
променево-п’ястковий суглоби й суглоби пальців; кульшовий —
колінний — гомілковостопний суглоби й суглоби пальців).
Виконують вправи у повільному темпі, плавно з максимально мож-
ливою амплітудою, суворо ізольовано у кожному суглобі і повторю-
ють спочатку 3–4 рази, а згодом — 6–10 разів.

Розширений постільний режим 2б призначається орієнтовно на
третьому тижні захворювання. Комплекси лікувальної гімнастики
складають з вправ для здорових частин тіла, пасивних рухів паретич-
ними кінцівками, вправ на розслаблення, дихальних вправ, пауз для
відпочинку. Виконують вправи з вихідних положень лежачи на спині,
животі, боці. Заняття починають з вправ для здорових кінцівок, чер-
гуючи їх з пасивними для паретичних. Особливої ува ги приділяють
таким пасивним рухам: згинанню і супінації плеча; розгинанню і супі-
нації передпліччя; розгинанню кисті і пальців; відведенню і протис-
тавленню великого пальця руки; згинанню і ротації стегна; згинанню
гомілки при розігнутому стегні; тильному згинанню і пронації стопи.
Дія пасивних рухів краще, коли окремим сегментам кінцівок надають
спеціальних вихідних положень. Так, пальці легше розгинаються,
якщо кисть зігнута; розгинання передпліччя ефективніше при приве-
деному плечі, супінація передпліччя буде повноціннішою, якщо
лікоть зігнутий, а відведення стегна повнішим у зігнутому положенні.
Під час занять слід виявляти початкові довільні рухи. Для цього засто-
совують зручні і полегшені вихідні положення з використанням ліж-
кових рам, блоків, гамачків для підтримання паретичної кінцівки.

Напівпостільний режим призначають наприкінці першого
місяця і початку другого. У комплексах застосовують пасивні,
активно-пасивні, активні вправи, лікування положенням. Активні
вправи в уражених кінцівках виконують в одній площині і одному
напрямку — до опрацювання якісного руху в окремих суглобах,
а потім — у різних площинах і напрямках. Реабілітологу слід підмі-
чати найменші покращання рухової здатності хворих, що підбадьо-
рює і підвищує їх психоемоційний стан, сповнює надією на повне
видужання і уникнення інвалідності та стимулює заняття фізични-
ми вправами. З кожним днем збільшується час сидіння і хворому
дозволяють пересунутися на стілець. Після адаптації хворого до
положення сидячи його навчають вставати. 

Вільний режим триває 2–5 тиж. Завдання ЛФК у цьому режимі:
подальше покращання нервово-психічного стану хворого, відновлен-
ня активних рухів в уражених кінцівках, зниження в них м’язового
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тонусу і підвищення його в ослаблених м’язах; протидія контракгу-
рам, синкінезіям; закріплення навички правильної ходьби з опорою
і без неї, навчання ходьби по східцях; відновлення прикладно-
побутових рухів. Застосовують ранкову гігієнічну і лікувальну гім-
настику самостійні заняття, лікувальну ходьбу. Лікувальну гімнас-
тику доповнюють вправами з опором, предметами, еластичними
тягами. При ходьбі увагу хворого звертають на рівномірність кро-
ків, правильність перенесення і ставлення ураженої ноги.
Застосовують ходьбу по слідовій доріжці з невеликими брусочками,
для подолання яких хворому слід піднімати хвору ногу. Його навча-
ють ходити по спеціальних східцях з двома поручнями. Рух почина-
ють здоровою ногою, приставляючи до неї хвору. Пацієнт здоровою
рукою тримається за поручень, а уражена знаходиться у пов’язці-
косинці у коригованому положенні.

Одночасно з лікуванням положенням при відсутності протипо-
казань застосовують масаж. Масаж призначають для зниження
тонусу ригідних м’язів, поліпшення їх живлення, зміцнення паре-
гичних м’язів стопи. Протипоказані ударні прийоми: поплескуван-
ня, рубання, биття і т.д.

Слід зазначити, що масаж є додатковим методом лікування,
тоді як до основного відносяться лікування положенням (спеціаль-
ні укладання) і лікувальна гімнастика.

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКОЛЯРІВ

Корбаньова Ю.
ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної

реабілітації та фізичного виховання

У сучасному світі надзвичайно актуальною є проблема форму-
вання у молоді здорового способу життя. Однак, як показує аналіз
робіт провідних вчених, ще зберігається тенденція до зниження рівня
здоров’я дітей та молоді. Це, зокрема, обумовлено великою втомою
школярів від значних навчальних навантажень, порушенням режиму
дня, поширенням в їх середовищі шкідливих звичок, зниженням
рівня рухової активності, що призводить до зростання захворюванос-
ті і психосоматичних розладів, які проявляються в їх поганому само-
почутті при відсутності структурних змін в здоров’я [1]. 
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Однією з головних суспільних потреб на всіх історичних етапах
розвитку людства є виховання здорового, працездатного підростаю-
чого покоління, формування у дітей та молоді здорового способу
життя. У цьому провідну роль відіграють засоби фізичної культури
і рухова активність, яка є невід’ємною частиною біологічної сутнос-
ті людини і визначальним фактором забезпечення його здоров’я.
Рухова активність є ефективним засобом подолання перевтоми
школярів, яка виникає внаслідок великих навчальних навантажень. 

Аналіз спеціальної наукової літератури показав, що термін
«психосоматичні розлади» — характеризується як порушення фун-
кцій органів і систем, які обумовлені розумовими перевантаження-
ми, атмосферою в родині, статусом в колективі. Вплив перерахова-
них чинників призводить до різних скарг учнів на стан здоров’я
(головний біль, порушення сну, запаморочення та ін.). Негативний
вплив на стан здоров’я надають навчальні навантаження, до яких
учні ще не адаптувалися. 

Фізичне виховання учнів школи здійснюється у формі навчаль-
них занять, самостійної роботи і позаурочних занять. Використання
різних форм і видів фізичного виховання дозволяє учням забезпечу-
вати загальний обсяг індивідуальної рухової активності в середньо-
му не менше 8–10 годин на тиждень [1]. Вибір засобів фізичного
виховання, спрямованих на профілактику психосоматичних захво-
рювань у школярів, визначається в залежності від характеру їх
захворювань. Так, дітям, які скаржаться на захворювання опорно-
рухового апарату, зору, невралгією корисно займатися гімнастикою
і спортивними іграми, заняття плаванням і легкою атлетикою під-
вищують функціональні можливості організму, позитивно вплива-
ють на роботу дихальної системи, є засобом загартовування і профі-
лактикою емфізематозних захворювань. Також в процесі фізичного
виховання необхідно приділяти увагу профілактиці порушень
постави, розвитку таких професійно-важливих фізичних якостей
школярів, як загальна і статична витривалість.

Результати аналізу спеціальної науково-методичної літератури
дозволили зробити висновки, що основними причинами психосо-
матичних розладів здоров’я у дітей стають емоційно-розумова пе -
ре втома, складність протікання процесів адаптації. Одним з ефек-
тивних шляхів профілактики зазначених негативних явищ є
залучення учнів до занять фізичною культурою і фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльністю.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ

Корсунський Є. С.
IV курс, група ЖР 16/1, спеціальність «Журналістика»

Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач

Актуальність теми: вивчення трудових процесів і фізіологічних
змін, що ними зумовлені й виникають в організмі особи, яка пра-
цює; вивчення працездатності людини і розробка фізіологічних
основ раціонального режиму праці та відпочинку. Вплив фізичних
та хімічних факторів виробничого середовища, а також виробничих
процесів, устаткування і матеріалів на організм працівників
з метою розробки гігієнічних заходів щодо усунення несприятли-
вих наслідків на стан здоров’я.

Мета: на основі вивчення особливостей виробничого середо-
вища і його впливу на організм працівників гігієна праці розробляє
гігієнічні вимоги до раціонального використання обладнання,
гігієнічні норми і правила в галузі оздоровлення умов праці, будови
та утримання промислових підприємств, заходи особистої гігієни,
пропозиції щодо раціональної організації умов праці та відпочинку.

Основний матеріал: з метою забезпечення сприятливих для здо-
ров’я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики
травматизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення
іншої можливої шкоди для здоров’я на підприємствах, в установах
і організаціях різних форм власності повинні встановлюватися
єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих проце-
сів, пов’язаних з діяльністю людей, а також до якості машин,
обладнання, будівель та інших об’єктів, які можуть мати шкідливий
вплив на здоров’я. Всі державні стандарти, технічні умови і про-
мислові зразки обов’язково погоджуються з органами охорони здо-
ров’я в порядку, встановленому законодавством. Власники і керів-
ники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити
в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої сані-
тарії та інших вимог щодо охорони здоров’я, передбачених законо-
давством, не допускати шкідливого впливу на здоров’я людей.
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Власник зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі
й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних
актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гаранто-
ваних чинним законодавством. З цією метою власник забезпечує
функціонування системи управління охороною здоров’я, для чого
створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються
службою охорони праці. Діє ця служба на підставі Типового поло-
ження, затвердженого наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці. Для нормального функціонування сис-
теми управління охороною здоров’я власник зобов’язаний розроб-
ляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти
про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлю-
ють правила виконання робіт і поведінки працівників на території
підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майдан-
чиках, робочих місцях. Ці правила повинні відповідати основним
вимогам, встановленим державними міжгалузевими і галузевими
нормативними актами про охорону праці.

Визначення основних понять, що застосовуються в галузі гігіє-
ни праці, наведені в Гігієнічному класифікаторі праці за показни-
ками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середо-
вища, важкості та напруженості трудового процесу.

Висновок: гігієна праці — це галузь профілактичної медицини,
що вивчає умови та характер праці, їх вплив на здоров’я, функціо-
нальний стан людини, розробляє наукові основи гігієнічної регла-
ментації факторів виробничого середовища і трудового процесу,
практичні заходи, спрямовані на профілактику шкідливої і небез-
печної їх дії на працюючих.

ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ СПА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Кузьменко Я. Р.
II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

У всьому світі ця методика отримала визнання і завоювала попу-
лярність, завдяки можливості швидко зняти напругу, вилікувати
стрес і відновити сили без медичної допомоги. Спа — це комплекс
розслаблюючих процедур, які спрямовані на омолодження та оздо-
ровлення організму людини: тілесного і душевного. Цей метод фізіо-
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терапії, пов’язаний з водою. Іноді використовується для позначення
таких понять, як водолікування, бальнеотерапія, таласотерапія.

Головна відмінність таласотерапії– наявність морської води та
інших дарів моря: водоростей, солі, мулу. Ефект процедур: детокси-
кація, очищення від шлаків, омолодження і оздоровлення всього
організму, боротьба з локальними жировими відкладеннями, лім-
фодренаж, схуднення і моделювання контурів тіла, підтяжка шкіри
і розгладження розтяжок, повний релакс. Показання до застосу-
вання таласотерапії: набряклість тканин, целюліт, в’яла шкіра, зни-
ження тонусу м’язів, виражена судинна сітка або наявність судин-
них зірочок на ногах, ламкість капілярів.

Озоно і карбокситерапія — «чудо кисню». Проблемні ділянки
обличчя і тіла за допомогою апаратної косметології насичуються
киснем: озоном або молекулярним вуглекислим газом CO2. Це
позитивно впливає на гормональний фон людини, обмінні проце-
си, знімає інтоксикацію, покращує циркуляцію крові, роботу лім-
фатичної системи, зменшує підшкірно-жировий шар.

Пілінг тіла очищує шкіру від ороговілих часток, омолоджує
і робить її більш гладкою. У складі пілінгу йдуть частинки різної
абразивності: перемелені кавові зерна, мінеральні солі, цукор.

Обгортання тіла. Залежно від основи (шоколад, водорості,
кокосове масло, лікувальні грязі, мед, глина і т.д.), обгортання
дають різний ефект: від насичення шкіри корисними речовинами
і поліпшення тонусу до спалювання підшкірного жиру, розглад-
ження целлюлітної скоринки, виведення зайвої рідини разом з ток-
синами і шлаками, і корекції фігури.

Пропарювання. Це фінська сауна, турецький хамам, лазня
і фітобочка. Розігрів тіла сприятливо впливає на шкіру і прискорює
обмінні процеси. Завдяки цьому поліпшується кровообіг, виводять-
ся токсини, шкіра стає чистішою і одразу стає помітним косметич-
ний ефект.

На сьогодні існує безліч популярних спа-програм для волосся,
обличчя, тіла, кінцівок.

Для голови часто замовляють гаряче обгортання і мінераліза-
цію. Ці процедури надають волоссю силу, відновлюють після фар-
бування. Популярні такі послуги: ламінування, пілінг шкіри голо-
ви і маски для стимулювання росту волосся.

У спа-салонах можна очистити шкіру обличчя скрабом, зроби-
ти маску з глини, спробувати різні апаратні корисні процедури
(ультразвукова чистка, термоліфтінг, вакуумно-роликовий масаж).
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Для догляду за руками пропонують сольові ванночки, втирають
зволожуючі олії, вітаміни, роблять обрізний і кислотний манікюр,
парафінотерапію.

Для ніг популярні водорослеве, грязьове і шоколадне обгортан-
ня. Особливо актуальні ці спа-процедури у людей з варикозним
розширенням вен. Вони добре допомагають від набряклості, зніма-
ють втому ніг.

У терапії використовуються морські водорості, спеціальні ліку-
вальні грязі, водні процедури. Це не просто косметичний догляд за
шкірою, а цілий ритуал зі звільнення тіла від шлаків і активізації
процесів обміну речовин в організмі. Після спа-процедур організм
омолоджується і набуває сяючого здорового вигляду.

ФІЗИЧНА РАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Курінна К. Г. 
IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Пневмонія (в побуті використовується термін «запалення леге-
нів») — це гостре захворювання дихальної системи, яке характери-
зується великим інфекційним ураженням легеневих тканин людини.

Загальні ознаки пневмонії:
– Сильний кашель при глибоких вдихах;
– Постійний кашель;
– Температура;
– Нежить;
– Простудні хвороби, котрі тривають вже понад 7 днів;
– Задишка;
– Не знижується температура при прийнятті жарознижувальних.
Всесвітня організація охорон здоров’я дає визначення, що реа-

білітація — це процес, спрямований на відновлення та компенса-
цію медичними та іншими методами функціональних можливостей
організму, порушених внаслідок вродженого дефекту, перенесених
захворювань і травм. 

Метою реабілітації є відновлення функцій на органному рівні
(відновлення органу або системи) і відновлення інтеграційних фун-
кцій цілісного організму.
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Лікувальну фізкультуру необхідно призначати на 2–3 день пе -
ре бування хворого в стаціонарі. 

Але, лікувальну фізичну культура протипоказана пацієнтам із
вираженою інтоксикацією, втратою свідомості, високою темпера-
турю тіла, дихальною недостатністю. 

Пацієнтам, котрі знаходяться на постільному режимі, лікуваль-
на фізи чна культура ставить за мету: покращити показники фун-
кції зовнішнього дихання, діяльність серцево-судинної, нервової,
травної та інших систем, зменшити дихальну недостатність, при-
скорити розсмоктування патологічного вогнища в легенях.

При суворому постільному режимі використовують статичні
дихальні вправи, при цьому щадять уражену легеню (не поглиблю-
ють дихання і не збільшують рухливість грудної клітки), елементар-
ні гімнастичні вправи малої інтенсивності для дрібних і середніх
м’язових груп верхніх та нижніх кінцівок. 

При лікувальній фізичній культурі, вправи виконуються лежа-
чи на спині або напівсидячи з високо піднятим узголів’ям. 

Ослабленим хворим, особливо літнього віку, рекомендують
погладжувальний масаж спини (щоб запобігти легеневим усклад-
ненням) у вихідному положенні лежачи на здоровому боці, а також
масаж нижніх та верхніх кінцівок. 

Заняття проводять індивідуально або малогруповим методом.
Вихідні положення (з частою їх зміною): лежачи на спині, на боці;
сидячи на ліжку, опустивши ноги. Процедуру лікувальної гімнасти-
ки починають із виконання статичних дихальних вправ, які розви-
вають фази вдиху і видиху, з поступовим поглибленням дихання. 

За допомогою фізичного реабілітолога пацієнт робить макси-
мально глибоких вдих та тривалий видих через губи, губи потрібно
скласти трубочкою, повторити 2–3 рази. Потім реабілітолог кладе
руку на верхні квадранти живота пацієнта (ділянка діафрагми)
і просить його під час глибокого вдиху максимально втягти живіт.

Після того як пацієнт навчився сам виконувати ці вправи, він
виконує їх самостійно не менше 5–6 разів протягом дня. Вони спри-
яють поліпшенню легеневої вентиляції, збільшенню глибини дихан-
ня та зменшенню його частоти, збільшенню рухливості діафрагми.

Рекомендують тренувальну ходьбу сходинками, яка почина-
ється з освоєння 11–13 сходинок і з кожним заняттям зростає на
3–5 сходинок. У перші дні рекомендують пройти 300–400 м у темпі
50–60 кроків/хв. Відстань щодня слід збільшувати на 100–200 м,
а темп ходьби — на 5– 7 кроків/хв. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ПІСЛЯ ПОРАНЕНЬ

Куц Г. В.
група ЗФР-19-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач 

В теперішній важкий час для України багато її героїв отриму-
ють поранення різного ступеня важкості під час ведення бойових
дій. Звичайно, їм надається перша медична допомога та кваліфіко-
вана і спеціалізована у військових госпіталях та спеціалізованих
медичних закладах. 

Пройшовши лікування в госпіталі, військовослужбовці стика-
ються з проблемою відновлення своєї функціональності. Адже на -
слідки поранень та тривала прикутість до ліжка з обмеженням рух-
ливості призводять до атрофії та ослаблення м’язів, формуються
контрактури, які не дають можливості повноцінно рухатись. Навіть
після врятування кінцівки, ефективної репозиціі кісткових уламків
чи фіксації переломів хребта необхідна реабілітація. Це дуже важ-
ливе завдання, без якого неможливе повноцінне повернення вій-
ськовослужбовця до мирного життя.

Реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривало-
го часу, який може тривати від 1–2 до 5–6 місяців і більше. Це по тре -
 бує терпіння й наполегливості не лише самого пораненого, а й профе-
сіоналізму, чуйності та терпіння медичного персоналу. При розробці
індивідуальних програм реабілітації потрібен систематичний кон-
троль адекватності та ефективності заходів і при необхідності від-
повідна корекція реабілітаційних програм. Загальнодоступними
критеріями адекватності фізичної реабілітації в ранньому післяопе-
раційному періоді є поліпшення самопочуття хворого, поступова
нормалізація показників діяльності серцево-судинної і дихальної
систем. У функціонально-тренувальному періоді ефективність реа-
білітації оцінюється за результатами функціональних проб індиві-
дуально при різних ушкодженнях. 

З метою відновлення рухливості у суглобах та сили м’язів трав-
мованої кінцівки рекомендується використовувати спеціальні
фізичні вправи для ушкодженої кінцівки. Застосовуються активні
і активно-пасивні (за допомогою здорової руки) вправи для усіх
суглобів ураженої кінцівки. Широко використовуються махові рухи
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в плечовому та ліктьовому суглобах з вихідного положення «стоячи
з нахилом тулуба вперед», ротаційні рухи, відведення таприведення
плеча і рухи в ліктьовому суглобі, супінація та пронація передпліч-
чя, пересування кисті в різних площинах, стискання, протистав-
лення пальців рук. Усі вправи виконуються з повною амплітудою,
у середньому темпі, 8–10–14 разів (по 8–10 разів — на початку пе -
ріоду). Фізичні вправи застосовуються з урахуванням об’єму пора-
нення та наступного хірургічного лікування м’язового та нервового
апарату кінцівки, а також фізіологічнобіомеханічних властивостей
уражених м’язів. До комплексу лікувальної гімнастики обов’язково
включаються вправи для відновлення самообслуговування. Під час
занять можна використовувати гімнастичні палиці, м’ячі, блочні
пристрої, наприкінці періоду — гумові стрічки, тренажери, гантелі,
еспандери. Рекомендуються самостійні заняття до 4–6 разів на
день. Хороший ефект дають заняття у басейні або у ванні, де впра-
ви виконуються у теплій воді. Застосовують ходьбу по парковій зоні
шпиталю. Тривалість ЛГ збільшується до 30–40 хв. Гімнастичні
вправи обов’язково чергуються з дихальними вправами і методами
релаксації груп м’язів, що беруть участь у тренуванні. У другій
половині 4-го періоду збільшується кількість вправ силового харак-
теру (вправи з опором, силові тренування в тренажерному залі),
запроваджуються вправи, що вимагають складних, точних за коор-
динацією рухів. Частіше використовують елементи спортивних
ігор, особливо з м’ячем (кидки, передача, ловля м’яча, і т. п).
Застосовуються гідрокінезотерапія в теплій воді з активними руха-
ми ураженої кінцівки, плавання. Велику увага приділяють вправам,
що сприяють професійній та побутовій реабілітації. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ

Ліплява С. О.
ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри 

фізичної реабілітації та фізичного виховання

Порушення опорно-рухового апарату посідають одне з перших
місць у соматичній патології дітей. За статистичними даними МОЗ
України, захворювання опорно-рухового апарату посідають третє
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місце після серцево-судинних й онкологічних захворювань [1]. Одним
з основних завдань фізичного виховання є зміцнення здоров’я, корек-
ція і профілактика захворювань; поліпшення функціонального стану
і попередження прогресу хвороби; зняття стомлення і підвищення
адаптаційних можливостей організму. Шкільний вік є сприятливим до
залучення дитини до постійних вправ з фізичного виховання, метою
яких є збереження стійкості до захворювань і деформації опорно-
рухового апарата. В медицині вивчення цього питання з реабілітацій-
ної точки зору є більш доцільним та ефективним.

Аналіз науково-дослідної літератури показав, що основними
причинами виникнення порушення постави автори вважають фіксо-
вані пози, неправильне положення тіла стоячи і сидячи, не відповід-
ність дошкільних, шкільних меблів гігієнічним нормам, асиметричне
розташування важких предметів в руках, гіподинамію, не інформова-
ність дітей та батьків щодо профілактики правильної постави. 

Під час підбору вправ потрібно дотримуватися певної послідов-
ності. Спочатку виконуються вправи, які вимагають меншої напру-
ги для розвитку м’язів плечового пояса, рук і спини, а потім вправи
з великою напругою для зміцнення м’язів ніг і живота. Такий підбір
вправ ефективний для зміцнення м’язів спини і живота в дітей, для
вироблення правильної постави. Систематичні заняття з дітьми
сприяють правильному формуванню стопи.У дітей з добрим зведен-
ням стоп значно раніше формуються різні рухові навички.

Важливою проблемою залишається правильний підбір кори-
гуючих вправ у поєднанні з додатковими реабілітаційними захода-
ми, такими, як: масаж, плавання, які підсилюють їх ефективність.
Підбір здійснюється з урахуванням виду порушень постави і фізіо-
логічної індивідуальності, їх дозування, а також облік помилок при
їх виконанні та їх виправлення. 

У процесі проведення корекційної програми слід дотримуватись
основних фізіологічно обумовлених педагогічних принципів: індиві-
дуального підходу; свідомого виконання вправ; поступового збіль-
шення фізичного навантаження; систематичності занять; новизни
й різноманітності засобів; поєднання загального та спеціального
впливу на весь організм дитини й на ослаблені м’язові групи, урахо-
вуючи клінічні особливості кожної ортопедичної патології.

Основні реабілітаційні заходи при захворюваннях ОРА включа-
ються в себе: ЛФК, лікувальній масаж та фізіотерапевтичні процеду-
ри. В загальному вигляді особливості реабілітації дітей є наступними:
ранній початок реабілітаційних заходів; комплексність використову-
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ваних методів і засобів відновлення; своєрідні етапи реабілітації; сис-
тема довгострокового планування, що включає реабілітаційний про-
гноз і терміни відновлення пацієнта; система точного дозування,
оперативного контролю та корекції фізичного навантаження; екс-
пертна оцінка ступеня клініко-функціонального стану дітей.

Література

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник. К.: Олімпійська
література, 2010. — 486 с.

МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Лабунський А. С.
II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

Останнім часом спостерігається зростання інтересу до ману-
альної терапії — виду терапії, спрямованого на лікування кістково-
м’язової системи та внутрішніх органів за допомогою дії рук.

Від звичайного масажу мануальну терапію відрізняють напря-
ми впливу й дозування сили такого впливу. Практично, мануальна
терапія є цілим комплексом механічного або біомеханічного впли-
ву на вражені тканини й сегменти опорно-рухового апарату.

Мануальна терапія полягає в декількох основних методах
впливу, серед яких необхідно виділити: мобілізацію (усунення фун-
кціональної блокади за допомогою повторення певних прийомів,
які знижують напруження у м’язах і покращують кровотік); маніпу-
ляцію (швидкі поштовхи в ділянці хребта, спрямовані на усунення
напруження та функціональної блокади) і релаксацію (масаж
і пасивне розтягування м’язів).

Показанням до використання різних видів мануальної терапії є
обмеження пасивної рухливості в межах нормальної фізіологічної
функції суглоба, так звана функціональна блокада. Найчастіше її
застосовують при остеохондрозі, функціональній блокаді суглоба
та вегетативно-вісцеральних порушеннях, що залежать від рівня
дегенеративно-дистрофічного ураження хребтового стовпа, про-
трузіях дисків.

Мануальна терапія протипоказана при інфекційних процесах,
перебіг яких відмічають у суглобах і хребті, при пухлинах та гострих
запальних процесах. головного і спинного мозку, внутрішніх орга-
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нів, свіжих травмах, хворобі Бехтєрева, дисковій мієлопатії, секвес-
трації дискової грижі, тяжких формах сколіозу, гострих захворю-
ваннях мозкового і вінцевого кровообігу.

За наявності протрузій у будь-якому відділі хребта, разом із тех-
ніками глибокого масажу, застосовуются техніки мануальної тера-
пії для усунення компресії хребців.

За допомогою постізометричної релаксації та наявності напру-
женого м’язу стає можливим через ще більше напруження розсла-
бити та розтягнути м’яз, надавши потрібного положення для про-
ведення постізометричної релаксації. 

За наявності у людини частих головних болей, які виклинані про-
трузіями у шийному відділі хребта та випинанням шийних хребців,
що стискають нервові закінчення, внаслідок чого виникає постійний
біль, гарно допомогає мануальна терапія, завдяки якій хребець вправ-
ляється, і, як наслідок, звільняється нервовий корінець.

Мануальна терапія досить успішно застосовується при при
сколіозі. Хребту повертається гнучкість, знімаються функціональні
блоки та стимулюються ослаблені м’язи.

При остеохондрозі дія на організм іде комплексно, завдяки
масажу та мануальній терапії. Головна ціль при роботі із остеохон-
дрозом — повернути правильну форму хребта та відновити оточую-
чі хребет тканини.

При кіфозі середнього ступеня мануальна терапія нагадує
масаж, оскільки лікар впливає на хребет та м’язи таки чином, щоб
хребці ставали на місце, а м’язи та зв’язки вирівнювалися та при-
ймали своє фізіологічне положення. Якщо в людини є фіксований
поперековий кіфоз, або вона перенесла компресійно-корінцевий
синдром, то можна застосовувати мануальну терапію, після роз-
слаблення масажем поперекового та грудного відділів хребта, щоб
мобілізувати поперековий відділ хребта.

Людям з порушеним кровообігом, особливо у судинах шиї та
голови, можна застосовувати техніку мануальної терапії, зазвичай
після масажу, аби знявши компресію нормалізувати кровообіг до
головного мозку.

За допомогою мануальної терапії можна зняти функціональні
блоки в тілі та суглобах, покращити загальний стан здоров’я. Таким
чином, неможливо не враховувати роль мануальної терапії у фізич-
ній реабілітації.
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КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ІНСУЛЬТУ

Луцюк Ю. Л.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Клінічно інсульт виявляється, так званими загальномозковими
і вогнищевими неврологічними симптомами. 

Загальномозкові симптоми інсульту бувають різні. Наприклад,
у вигляді порушення свідомості у вигляді оглушеності, сонливості
або, навпаки, збудження, а деколи короткочасної втрати свідомос-
ті на 1–2 хвилини. Сильний головний біль, якого раніше ніколи не
було, нерідко супроводжується нудотою або блювотою. Може
виникнути запаморочення з відчуттям «провалення», невагомості,
закладеності і шуму у вухах. Іноді змінюється емоційно-вольова
сфера, знижується пам’ять, увага, порушується мислення, людина
відчуває втрату орієнтування в часі і просторі. Можливі вегетативні
симптоми: відчуття жару, пітливості, серцебиття, сухість в роті. 

На тлі перерахованих вище загальномозкових симптомів інсуль-
ту з’являються вогнищеві симптоми ураження головного мозку.
Клінічна картина цих симптомів інсульту визначається тим, яка
ділянка мозку постраждала із-за пошкодження судин, що постача-
ють кров у мозок.

Якщо ділянка мозку забезпечує функцію руху, то розвивається
слабкість в руці або нозі аж до знерухомленості (паралічу). Втрата
сили в кінцівках може супроводжуватися зниженням в них чутли-
вості, порушенням мови, зору. Подібні вогнищеві симптоми
інсульту в основному пов’язані з пошкодженням ділянки мозку,
який кровопостачається сонною артерією. 

Окрім порушення чутливості половини тіла, однієї з кінцівок
або у вигляді ділянок — «плям», слабкості в м’язах (геміпарез),
порушення мови і вимови слів, характерний зниження зору на одне
око і пульсації сонної артерії на шиї з боку ураження. 

У ряді випадків з’являється хиткість ходи, втрата рівноваги,
блювота, запаморочення, особливо у випадках, коли страждають
судини, кровопостачаючі зони мозку, відповідальні за координацію
рухів і відчуття положення тіла в просторі. Така клінічна картина
розвивається при поразці судин, що проходять в порожнину черепа
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через спеціальний кістковий канал в шийному відділі хребта (пору-
шення вертебрально-базилярного кровообігу). Виникає «плямиста
ішемія» мозочка, потиличних доль і глибоких структур і стовбура
мозку. Спостерігаються напади запаморочення в яку-небудь сторо-
ну (управо або вліво), коли предмети обертаються навколо людини.
На цьому фоні можуть бути зорові і окорухові порушення (косоо-
кість, двоїння, зниження полий зір), хиткість і нестійкість, погір-
шення мови, рухів і чутливості.

Таким чином, клінічна картина інсульту різноманітна. Важ ли во
запам’ятати, що якщо раптово з’являються нові, раніше відчуття,
що ніколи не були, то потрібно обов’язково звертатися до лікаря,
не чекаючи розвитку паралічу. Багато хто думає, що інсульт пов’я -
заний тільки з паралічем, і при цьому, як видимий, помиляються.
Несвоєчасно звертаючись по медичну допомогу, людина ризикує
своїм здоров’ям.

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Малетич Я. В.
ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри 

фізичної реабілітації і фізичного виховання

Хвороби жовчовивідної системи належать до найпоширеніших
хвороб органів травлення. Вражаючи людей молодого, працездатно-
го віку, захворювання ЖВС схильні до рецидивів та хронізації, що
призводить до тривалої тимчасової непрацездатності. Тому пробле-
ма набуває не тільки медичного, а й соціального та економічного
значення. Констатуючи зростання кількості хворих із патологією
жовчного міхура, не можна не наголошувати на факторах ризику
виникнення холециститу та дискінезій жовчовивідних шляхів,
таких як: спадковість, перенесений вірусний гепатит та інфекцій-
ний мононуклеоз, сепсис, кишкові інфекції із затяжним перебігом,
лямбліоз кишечника, синдроми мальдигестії та мальабсорбції, ожи-
ріння, малорухливий спосіб життя, поєднаний із нераціональним
харчуванням; гемолітичні анемії; стійкий, нез’ясованого генезу [1]. 

Печінка і жовчні шляхи — єдина функціональна система, тісно
зв’язана як у фізіологічних, так і в патологічних станах з обміном
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речовин в організмі, кровообігом, диханням, травленням. Пору шен -
ня злагодженої діяльності цієї системи внаслідок ослаблення коорди-
нуючої ролі ЦНС і зв’язаними з нею нейрогуморальними змінами
в організмі. З огляду на те, що систематичне фізичне навантаження
сприяє удосконаленню функцій ЦНС, лікування хворих передбачає
використання засобів лікувальної фізкультури. У стадії загострення
захворювання воно повинне бути спрямоване на зменшення запаль-
ного процесу, поліпшення відтоку жовчі з печінки, жовчного міхура
і проток, нормалізацію обмінних процесів [1].

Засоби ЛФК використовують у комплексі як з лікувальним ре -
жимом, складовою частиною якого є руховий режим, так і з медика-
ментозною терапією, лікувальним харчуванням, природними і пере-
формованими фізичними факторами. До основних засобів ЛФК
відносяться активні гімнастичні вправи — загально-розвиваючі, без
снарядів, зі снарядами, на снарядах; спортивно-прикладні, ходьба;
ходьба на лижах, веслування, плавання й ін., ігри — бадмінтон, волей-
бол, теніс. Поряд з фізичними вправами використовують природні
фактори сонячну радіацію, повітря, повітряні ванни; воду — обтиран-
ня, душі, купання в річці, озері, морі. Також із зазначеними засобами
ЛФК при лікуванні хворих з захворюваннями жовчовивідних шляхів
необхідний раціонально організований режим відпочинку, харчуван-
ня, сну, дотримання правил особистої гігієни й ін.. З додаткових засо-
бів ЛФК застосовують масаж, теренкур, працетерапію [1].

Комплексна реабілітація хворих жовчнокам’яною хворобою
передбачає доцільність застосування лікувальної фізичної культури
на всіх етапах реабілітації. Застосування ЛФК передбачає дію на
центральні і периферичні нервові механізми регуляції функцій
жовчного міхура, поліпшення кровообігу в черевній порожнині,
створення умов для полегшення відтоку жовчі з жовчного міхура,
поліпшення функцій кишечнику, регрес суб’єктивних проявів
захворювання, вплив на організм хворого з метою відновлення
і збереження працездатності і підвищення рівня тренованості. 
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Дихальна система забезпечує надходження в організм кисню
і видалення вуглекислого газу. Захворюваннями дихальної системи
є: бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, емфіземія, гнійні захво-
рювання органів дихання, плеврит, туберкульоз легенів та інші. При -
чиною може бути інфекція, інтоксика ція, алергічний та запальний
процеси. Інтегральним проявом розладу функції органів дихання є
дихальна недо статність, при якій не забезпечується нормальний
газовий склад крові або він досягається за рахунок підсиленої робо-
ти апарату зовнішнього дихання. 

Захворювання органів дихання лікують комплексно із широ-
ким застосуванням фізичної реабілітації. Застосовують такі засоби:
ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапію, механотерапію, працете-
рапію. Лікувальну фізичну культуру при захворюваннях органів
дихання застосовують на всіх етапах реабілітації хворих. Лікувальна
дія фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних
механізмів, серед яких при розвитку дихальної недостатності на
перший план виступає механізм формування компенсації та тоні-
зуючого впливу, а у подальшому — механізм трофічної дії, нормалі-
зації функцій.Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, сприятливо
впливают на нервово-регуляторні механізми управління вегетатив-
ними функціями організму, підсилюють моторно-вісцеральні реф-
лекси, активізують органічні взаємозв’язки між рухом і диханням.
У тих випадках, коли в легенях є суттєві незворотні анатомічні
зміни, вправи забезпечують більш раціональну компенсацію, що
в результаті систематичних тренувань оптимального поєднання
дихання і рухів закріплюється й автоматизується.

Покращання нервово-гуморальної регуляції дихання, зміцнен-
ня дихальної мускулатури, зростання рухливості грудної клітки
і діафрагми нормалізують дихальний акт і забезпечують оптималь-
ну вентиляцію.

Особливістю методики ЛФК при захворюваннях органів дихан ня
є широке застосування спеціальних дихальних вправ. Викорис то -
вують вольове кероване статичне, динамічне і локалізоване дихання.
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Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже важливим є вибір
правильного вихідного положення хворого, що дозволяє посилити
вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній, нижній або середній її
частині.У випадку накопичення мокротиння і гною в бронхах засто-
совують дренажні положення, що сприяють відтоку вмісту бронхів
у трахею, звідки воно евакуюється під час відкашлювання. При побу-
дові комплексів лікувальної гімнастики і самостійних занять слід
передбачати вправи на зміцнення дихальних м’язів і розслаблення.

Лікувальний масаж застосовують на всіх етапах реабілітації
хворих. Його лікувальна дія проявляється трьома основними меха-
нізмами нервово-рефлекторним, гуморальним та механічним. При
захворюваннях органів дихання провідним є нервово-рефлектор-
ний механізм. Масаж урівноважує основні нервові процеси в ЦНС,
підвищує її рефлек торну функцію, рефлекторно впливає на процес
дихання, вентиляцію, газооб мін. При масажуванні ділянки носа та
носогубного трикутника стимулю ється носолегеневий рефлекс,
який сприяє розширенню бронхів та поглибленню дихання. Масаж
грудної клітки зміцнює дихальні м’язи, підвищує її рухливість
і еластичність,сприяє розсмоктуванню ексудату, ліквідації застій-
них явищ у легенях і зменшує ймовірність розвитку спайок та
інших легенево-плевраль них ускладнень.

Механотерапіюзастосовують у післялікарняних етапах реабілі-
тації у вигляді занять на тренажерах для підвищення функцій ди -
хальної і серцево-судинної систем та фізичної працездатності.

Працетерапію застосовують у післялікарняних етапах реабілітації. 
Використовують відновну працетерапію, а у разі необхіднос-

ті — професійну.

МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ 
ЯК ТОЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Михальська А. В.
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Аналіз науково-методичної літератури, що стосується пробле-
ми болю у спині, який виникає у спортсменів під час навчально-
тренувального процесу, показав, що причинами його можуть бути
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синдром міофасціальних тригерних точок (чи міофасціальний біль),
різні за нозологією нервово-м’язові захворювання, а також остео-
хондроз хребта, що нерідко проявляється пролапсом диску (ви ходом
студенистого ядра через тріщини фіброзного кільця з на ступним
утворенням грижі міжхребцевого диску) у молодому віці — від 10 до
18 років, встановлено, що основною причиною остеохондрозу хреб-
та у спортсменів є травми (40–50% усіх випадків) та ранні дегенера-
тивно-дистрофічні ушкодження диску, доведено і обґрунтовано
доцільність та ефективність використання прийомів мануальної
терапії у лікуванні та профілактиці остеохондрозу людей різного віку. 

Відзначимо, що мануальна терапія — це галузь медицини, що
вивчає діагностику та лікування опорно-рухових патологій з вико-
ристанням силового впливу рук мануального терапевта на її скла-
дові: кістки черепа, сегменти хребта, м’язи і т.п.

Мануальна терапія — найдавніша галузь медицини, яка засто-
совується для лікування болю в спині, шиї, кінцівках, безсонні
і інших станів. Перші згадки про прийоми мануальної терапії знай-
дені ще в працях Гіппократа, відомості про її використання є також
і в культурі Стародавнього Китаю. У наш же час мануальна терапія
є невід’ємною частиною традиційної медицини, що застосовується
в терапії функціональних, вікових, посттравматичних та інших
порушень роботи опорно-рухової системи.

Лікарі мануальні терапевти виділяють три основних техніки
мануального впливу на організм:

– постізіометрична релаксація м’язів — пасивне напруження
м’язів з їх наступним розслабленням, повторювані по черзі з метою
зниження м’язового тонусу;

– мобілізація (мануальна терапія суглоба) — полягає в пасив-
ному здійсненні суглобом ритмічних рухів, що слідують його фізіо-
логічній амплітуді руху;

– маніпуляція — поштовхоподібний рух, метою якого є змі-
щення порушеного стана суглоба або елемента хребта до його при-
родного анатомічного положення.

Окремо варто відзначити важливість техніки мануальної тера-
пії як точного діагностичного інструменту, який дозволяє визначи-
ти ослаблений м’яз, зв’язку, що є причиною розвитку деформації
сегмента опорно-рухової системи. Повною мірою розкрити мож-
ливості мануальної терапії вдалося після розробки унікальної
Системи інтегративної кінезітерапії (СІК). СІК — це методика без-
операційонного, немедикаментозного лікування ортопедичних
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і неврологічних захворювань, яка ґрунтується на інтегративному
підході шляхом об’єднання комплексної кінезіологічної діагности-
ки, корекції та кінезітерапевтичного впливу на організм людини.
Слід зазначити, що два перші етапи СІК з трьох реалізуються
з використанням техніки мануальної терапії.

СІК рекомендується для лікування таких захворювань як: ско-
ліоз, кіфоз та інші види викривлення хребта; міжхребцеві грижі;
зсув хребетних дисків; остеохондроз хребта; підвивих тазостегново-
го суглоба; плоскостопість, косолапість і інше.

КІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Михальков Д. І.
IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-
реабілітаційних технологій

Кінезотерапія — це методика лікування рухом. Має широкий
спектр засобів і методів лікування так, як базуються на застосуван-
ні рухових дій в якості основного лікувального впливу. Основним
інструментом в кінезотерапії є рух.

Вплив рухової дії на організм: тонізуючий (спрямований на
зміцнення, підсилення та вдосконалення функцій опорно-рухово-
го апарату; компенсуючий (спрямований на компенсацію тимчасо-
во втрачених або хронічно порушених функцій за рахунок здоро-
вих); трофічний (попередження дегенеративних і атрофічних
процесів, посилення відновлюваних процесів; відновлюваний
(спрямований на повне відновлення функцій, котрі буди втрачені);
тренувальний (повне відновлення втрачених функцій, загальне
зміцнення організму).

Основні методи пасивної кінезотерапії:
– Рухові дії;
– Розтягнення;
– Масаж.
Кінезотерапія показана при захворюваннях центральної та

периферичної нервової системи: (неврити та невралгії, нейропатії,
вегето-судинна дистонія, головокружінь, головні болі, мігрень, хво-
роба та синдром Паркінсона, порушення сну, тривожні розлади,
постінсультні стан, травми головного мозку, нейроінфекції, розсіяний
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склероз); при захворюваннях опорно-рухового апарату, хребта та
суглобів: (остеохондроз, протрузії міжхребцевих дисків,кили, не -
стабільність між хрецями, викривлення хребта — сколіоз та кіфоз,
порушення постави, артрози плечових та колінних суглобів, артри-
ти та періартрити). 

Протипоказання до застосування кінетотерапії (виникнення
або посилення болю при виконанні вправ, стани після операцій на
хребті з формування анкілозів, оперативні втручання на суглобах,
гострі травми з розривом сухожиль і м’язів, онкологічні захворю-
вання хребта і суглобів). 

Рухові дії при кінетотерапії бувають різного характеру, та різної
інтенсивності, виконуються за допомогою реабілітолога. 

Кінезотерапія належить до ефективних методів патогенного
впливу при різних захворюваннях, що досягається за допомогою
різних вправ. 

У комплексі реабілітаційних засобів використовують як основ-
ні так і додаткові засоби кінетотерапії. Форми кінезотерапії вклю-
чають в себе ранкову гімнастику лікувальну гімнастику індивіду-
альні завдання. 

Фізичні вправи — це спеціально підібрані та розділенні на час-
тини вправи котрі впливають на конкретні м’язи: 

– гімнастичні вправи (впливають не тільки на весь організм, а
й на конкретні групи м’язів);

– загально зміцнювальні вправи (спрямованні на оздоровлен-
ня всього організму).

За ознакою вправи поділяються на активні та пасивні. Активні
вправи пацієнт може виконувати самостійно. Пасивні вправи
виконуються за допомогою реабілітолога, та поліпшують крово-та
лімфо обіг. 

У кінетотерапії застосовують 3 методи проведення занять:
– гімнастичний (поступове збільшення навантаження та пря-

мий вплив на уражені ділянки); 
– спортивно-прикладний (доповнює гімнастичний метод

додаючи частково спортивних вправ);
– ігровий (рухлива або спортивна гра підвищує функціональну

активність організму та добре впливає на психоемоційних стан хво-
рого).

Отже, кінетотерапія має значний позитивний вплив на організм
людини, однак кінетотерапію як окремий метод назначають рідко,
тому реабілітація повинна бути комплексна та структурована. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ — ХВОРОБА ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ

Нігруца М. О.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта або, прості-
ше кажучи, остеохондроз не тільки вражає все більш кількість
дорослого населення нашої планети, а й значно молодшає. На сьо-
годнішній день більше 80% працездатного населення нашої плане-
ти періодично турбують болі в хребті.

Порушення в області шийного відділу хребта впливають на
роботу органів зору, слуху, розумову і психічну діяльність. У грудному
відділі — порушують роботу серцево-судинної системи, шлунко во-
кишкового тракту. А дегенеративно-дистрофічні зміни в попереко-
вому відділі ведуть до проблем органів малого таза, в тому числі
в сечостатевій сфері та нижніх кінцівок.

Остеохондроз спини розвивається в кілька етапів, загострення
чергуються з ремісіями. Виділяють такі стадії захворювання хребта:

1. Початкова. Прояви поки що незначні. Пацієнт відчуває біль
у хребті нахиляючись, повертаючись. Характерні спазми м’язів,
набряки. На міжхребцевих дисках при цій стадії остеохондрозу
з’являються ущільнення.

2. Друга. Постійний біль при навантаженнях, який послаблю-
ється в період ремісії остеохондрозу, але до кінця не проходить.
Періодично німіють кінцівки. Просвіт міжхребцевих дисків змен-
шується. М’язи постійно знаходяться в напрузі.

3. Третя. Сильні болі, оніміння рук і ніг. У людини змінюється хо -
да, рухливість істотно обмежена. При даній стадії остеохондрозу ура-
жаються не тільки хребці, але й нерви. Фіброзне кільце повністю руй-
нується. Починається утворення передніх, бокових або задніх гриж.

4. Остання. Тіла хребців на цій стадії остеохондрозу розроста-
ються, зруйнована тканина заміщується рубцевою, що веде до
пошкодження нервів спинного мозку або навіть повного перекрит-
тя каналів. Захворювання хребта, запущене до цього етапу, призво-
дить до величезної кількості ускладнень, деякі з них незворотні
і становлять серйозний ризик для життя.

Залежно від ділянки хребта, який вразила хвороба, виділяють-
ся наступні види остеохондрозу:
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– Шийний остеохондроз або остеохондроз шийного відділу
хребта;

– Грудний остеохондроз або остеохондроз грудного відділу хребта;
– Поперековий остеохондроз або остеохондроз попереково-

крижового відділу хребта;
– Поширений остеохондроз, це коли хвороба поширюється на

два або три відділи хребта одночасно.
Лікування остеохондрозу є комплексним і включає в себе різ-

номанітні заходи, а саме: медикаментозну терапію, ортопедичні
засоби, фізіотерапію, лікувальну гімнастику, витягування хребта та
використання народних методів.

Найбільш ефективними є: ультразвукове — вплив на пошкодже-
ну ділянку високочастотними звуковими хвилями. Ультразвук, як
відомо, надає болезаспокійливу, розсмоктуючу, протизапальну, спаз-
молітичну дію, прискорює регенеративні та репаративні процеси.

Магнітотерапія при остеохондрозі полягає у впливі постійним
або змінним низькочастотним магнітним полем на уражену ділян-
ку. В результаті проведення процедур поліпшується мікроциркуля-
ція крові, постачання киснем і живильними речовинами уражених
ділянок, стимулюється регенерація тканин, зменшується запален-
ня, і процес загоєння відбувається швидше.

Діадинамічні струми — метод лікувального впливу на організм
діадинамічними імпульсними струмами. Найбільш характерним
клінічним ефектом дії діадинамічних струмів є знеболювання.
Такий ефект пояснюється зменшенням тиску нервових стовбурів,
нормалізацією трофічних процесів і кровообігу, усуненням гіпоксії,
які спостерігаються в тканинах при дії диадинамических струмів.

Лазеротерапія. Одна з різновидів фототерапії. Лікувальний
ефект досягається шляхом впливу монохроматичного і когерентно-
го світла (використовується випромінювання в червоному та ближ-
ньому інфрачервоному діапазонах) на уражену ділянку. Низько
інтенсивне червоне випромінювання активує біосинтетичні і біо-
електричні процеси.

Детензор-терапія. Суть даного методу полягає в витяжці хребта
під впливом ваги тіла. Для проведення процедури використовуєть-
ся спеціальний матрац або мат з системою похилих ребер, спрямо-
ваних від центру в обидві сторони. Під дією ваги тіла ребра відхи-
ляються, витягаючи хребет.

Ударно-хвильова терапія. Процедура, яка використовує акус-
тичні хвилі. В процесі ударно-хвильової терапії високо інтенсивні
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ударні хвилі впливають на уражені тканини. В результаті зменшу-
ється хронічне запалення, стимулюється розкладання кальцію і від-
творення колагену.

Завданням системи ЛФК при остеохондрозі є стимуляція
крово- і лімфообігу і тканинного обміну в уражених кінцівках
і шийно-грудному відділі хребта; зменшення болю і збільшення
амплітуди рухів; збільшення сили м’язів тулуба і кінцівок і віднов-
лення їх тонусу; оздоровлення всього організму хворого.

ЛФК виконується максимально довго, роками, іноді все життя

МАСАЖ ПРИ ДЦП

Нісоловська А. В.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Масаж стимулює ріст і розвиток м’язової системи, підтримує
оптимальний тонус, являється подразником рецепторів шкіри та
глибоко лежачих тканин. Капілярна сітка шкіри у дітей сильно роз-
винута, після масажу швидко виникає гіперемія. Цим, враховуючи
підвищену чутливість нервової системи та наявність великого
числа рецепторів в шкірі, можна пояснити підвищену чутливість
дитини до дії масажу. 

При проведенні масажу слід враховувати ряд правил:
1. Масажні рухи проводять по ходу судин від периферії до цен-

тру, при ДЦП масаж слід починати зі спини, потім у відповідності
з кровотоком та лімфотоком починають з лівої нижньої кінцівки по
гіпотонічному типу.

2. В кімнаті повинно бути тепло, тихо та спокійно, для знижен-
ня кількості зовнішніх подразників.

3. Масаж поводиться в положенні лежачі на кушетці.
4. При проведенні масажу рухи рук повинні бути м’якими, ніж-

ними, без поштовхів (особливо в області печінки, нирок, наднир-
ників та хребта). 

5. При проведенні масажу дитині, хворій на ДЦП, прийоми
поплескування, поколочування, штрихування не застосовують.

Техніка масажу складається з використанням чотирьох основних
прийомів: погладжування, розтирання, розминка, вібрація. Серед
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допоміжних прийомів — «зрушення», сіпання і деякі інші. Прийоми
класичного масажу повинні слідувати один за одним без перерв, рухи
рук масажиста направлені у бік найближчих лімфатичних вузлів. 

Масаж починають зі спини. Рухи рук ідуть від поперекової
області до шиї (особливо ретельно з використанням сегментарного
і точкового масажу масажують паравертебральні області). Спочатку
проводять підготовчий масаж (поглажування, розтирання, неглибо-
ке розминання м’язів спини), а потім сегментарно-рефлекторний,
закінчуємо сеанс поглажуванням. Після масажу спини переходять
до масажу сідничних м’язів і нижніх кінцівок (нижні кінцівки маса-
жують з проксимальних відділів), потім масажують верхні кінцівки,
грудну клітку та живіт. Після масажу для зняття гіпертонусу тих чи
інших м’язів проводять вплив на моторні точки спазмованих м’язів.
Після кожного впливу на точку її зону необхідно розслабити. В ма -
саж грудної клітки включають прийоми активізації дихання. 

Прийоми рублення, поколачування, вижимання при ДЦП не
застосовуються. Не бажано використання ЛФК у ванній, оскільки
це призводить до переохолодження дитини і посилення спастики.
Якщо нема змін зі сторони серцево-судинної системи — показана
гіпертермічна ванна (температура води вище 38,5°С), але не потріб-
но використовувати стаціонарно або в умовах, що викликають
переохолодження. Після прийому ванни хворій дитині рекоменду-
ються різноманітні укладки (лікування положенням). При вико-
нанні масажу слід використовувати вправи на розтягнення м’язів. 

При ДЦП масаж за характером дії і задачам значно відрізняєть-
ся від масажу, виконуваного при соматичних захворюваннях.
Головна різниця полягає в тому, що майже всі прийоми та методи
впливу спрямовані на нормалізацію рефлекторної діяльності ЦНС. 

Таким чином, класичний лікувальний масаж вирішує задачі
покращення процесів метаболізму та дихання м’язової системи,
діяльності нервових елементів та рецепторів м’язів.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Новікова І. І.
ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент
кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Плоскостопість розрізняють на вроджену та набуту. Вроджена
плоскостопість зустрічається дуже рідко, а ось набуту досить часто. 

Розрізняють п’ять видів плоскостопості:
– вроджена;
– рахітичні;
– травматичну;
– статичну.
Причини захворювання на плоскостопість: надлишкова вага;

тривале стояння на ногах (люди, котрі мають професію, наприклад
пекаря, продавця, перукарі і т.п.); вагітність — потрібно зауважити
що жінки страждають плоскостопістю в 4 рази частіше ніж чолові-
ки; погано підібране взуття; ходьба на високих підборах; паралічі та
парези м’язів нижніх кінцівок; ускладнення після травматичних
ушкоджень; порушення кальцієво-фосфорого обміну; рахіт; гіпові-
таміноз D; поліомієліт. 

Основним завданням фізичної реабілітації є виправлення
деформації стопи (зменшення наявного ущільнення), зміцнення
м’язів стопи і гомілки. 

Пацієнтам котрі мають плоскостопість зазвичай призначають
лікувальну фізичну культуру. Спеціальні вправи для м’язів та стопи
на початку реабілітації потрібно виконувати як лежачи так і сидячи.
Вправи слід чередувати. Також під час ходьби. Вправи виконуються
при ходьбі (в русі) таким чином: ходьба на шкарпетках; ходьба на
зовнішніх краях стоп; ходьба в положенні шкарпетки всередину;
ходьба в положенні шкарпетки всередину, з почерговим підведен-
ням на шкарпетки; ходьба на шкарпетках напівзігнутих ніг; ходьба
на шкарпетках з високим підняттям колін; кроки з одночасним зги-
нанням пальців; ходьба по ребристій дошці; ходьба вниз, по похилій
площині; ходьба на шкарпетках вгору і вниз по похилій площині.

У ввідному періоді лікувального курсу рекомендується викону-
вати вправи для м’язів гомілки з полегшуючих початкових поло-
жень в чергуванні з розслабленням. 
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Статичне навантаження на м’язи гомілки і стопи протипоказа-
не. Спеціальні вправи слід чергувати з тими, що загально розвива-
ють для усіх м’язових груп. У цьому періоді лікування необхідно
добитися вирівнювання тонусу м’язів, що утримують стопу в пра-
вильному положенні, поліпшення координації рухів, підвищення
фізичної працездатності хворого. 

У основному періоді лікувального курсу основне завдання — до -
сягнення корекції положення стопи і закріплення цього положення.

Усі спеціальні вправи слід проводити у поєднанні з вправами,
спрямованими на виховання правильної осанки, загально розви-
ваючими вправами і відповідно до вікових особливостей. 

Масаж також є чудовим способом реабілітації при плоскосто-
пості. Завдяки масажу зменшується біль, покращується лімфо- і кро-
вообіг, зміцнюються ослаблені м’язи. Масаж проводиться в такій
послідовності: 

– масаж литкового м’яза.;
– масаж ахіллового сухожилля;
– масаж зовнішньої сторони гомілки;
– масаж тильної сторони стопи;
– масаж підошви. 
Лікувальна фізкультура грає величезну роль в лікуванні хворо-

го, особливого хворого плоскостопістю, бо, як відомо, ця форма
лікування є основною при цьому захворюванні. Окрім лікувальної
фізкультури існує, звичайно, і хірургічний спосіб лікування плос-
костопості, але він потрібний тільки на найважчих стадіях цього
захворювання. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛІМАТОТЕРАПІЇ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Осіпова О. А.
ІІ курс, група ФТ-18-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. і спорту, 
доцент кафедри

Питання кліматотерапії на сьогоднішній день стає все більш акту-
альнішим. За рахунок розвитку інфраструктури міст, повітря та кліма-
тичні умови зазнають значних змін. Повітря насичується дуже вели-
кою кількістю шкідливих мікроелементів та газів, які в подальшому
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впливають на здоров’я людини. Більшість людей уже звикли до тако-
го середовища та не пов’язують захворювання із поганою екологією.

До основним методів кліматотерапії відносять:
1. Аеротерапія — це метод кліматолікування, що ґрунтується на

впливі відкритого свіжого повітря. Може використовуватися в будь-
яких кліматичних районах, не тільки на курортах, в санаторіях
і будинках відпочинку, але і в поліклініках і лікарнях. На кліматичних
курортах зі сприятливими для організму умовами зовнішнього сере-
довища, аеротерапія є одним з основних методів. Повітряні ванни
(аеротерапія) — використання впливу відкритого свіжого повітря
з лікувальною і профілактичною метою. Аеротерапію можна прово-
дити під час прогулянок на свіжому повітрі, ігор, екскурсій. Ліку вальна
дія аеротерапії ґрунтується на дозованому і зростаючому охолод-
женні організму. Це покращує терморегуляцію, підвищує стійкість
до дії низьких температур, тобто гартує організм. Підвищений вміст
кисню в атмосферному повітрі сприяє поліпшенню окисних проце-
сів у тканинах організму.

2. Геліотерапія — застосування сонячного випромінювання
з лікувальною та профілактичною метою (загальні й місцеві соняч-
ні ванни). Лікувальні ефекти: пігментоутворюючий, вітаміноутво-
рюючий, імуностимулюючий, метаболічний, тонізуючий, вазоак-
тивний регенераторний, гіперпластичний, психоемоційний.

3. Спелеотерапія — вплив на хворого мікроклімату карстових
печер і соляних шахт. Методика лікування в умовах карстової пече-
ри полягає в тому, що в 1 й день хворий поміщається в печеру на
1 год., на другий день — на 2 год., а починаючи з 3-го дня і всі
наступні дні — на 3 год. Курс лікування 20–25 спелеопроцедур.
Основний діючий чинник — дрібнодисперсний аерозоль солей
натрію, кальцію, калію і магнію, а також негативних аероіонів.
Лікувальні ефекти: антибактеріальний, протизапальний, десенси-
білізуючий, бронходренуючий, седативний, гіпотензивний.

4. Таласотерапія в широкому розумінні — це використання
з метою загартування і лікування різних кліматичних, бальнеологн-
них і гідротерапевтичних чинників, пов’язаних з перебуванням
біля моря. У цьому розумінні таласотерапія по суті змикається
з кліматотерапією, оскільки в неї входять і аеро-, і геліотерапія.
використання з лікувальною і загартовуючою метою кліматичних,
бальнеологічних, гідротерапевтичних чинників, пов’язаних з пере-
буванням біля моря. Фізіологічна дія морських купань на організм
пов’язана з термічними, механічними і хімічними чинниками. Ве -
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лике значення має емоційний психічний вплив купання. Купання
ведуть до тренування нейрогуморальних, серцево-судинних і інших
механізмів терморегуляції, до стимуляції обміну речовин, дихаль-
ної функції, вони підвищують життєвий тонус організму, його адап-
таційну можливості, мають виражену загартовуючу дію. А також
тонізуючий, адаптогенний, метаболічний, трофічний актопротек-
торний, вазоактивний ефекти.

Отже, кліматотерапія як самостійних та ефективний метод лі -
кування та реабілітації хворих хронічними неінфекційними захво-
рюваннями знаходить все більш широке застосування як в санатор-
но-курортній практиці, так і в лікувально-оздоровчих центрах,
а також є одним із пріоритетних підходів в корекції та профілакти-
ці підвищеній метеочутливості. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ
ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА

Пашко Н. Є.
ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри 

фізичної реабілітації та фізичного виховання

Травми гомілковостопного суглоба в цілому відносяться до най-
більш розповсюджених ушкоджень і складають близько 10–20% всіх
паталогій опорно-рухового апарату [1]. Найчастіше зустрічаються
ушкодження капсульно-зв’язкового апарату та розтягнення і розри-
ви зв’язок. У зв’язку з великою розповсюдженістю даної патології
виникає ряд проблем із медико-реабілітаційним забезпеченням
осіб, які займаються фізкультурою і спортом. Зміцнення здоров’я,
підвищення фізичної працездатності, профілактика захворюваності
та травматизму вимагає більш послідовних і дієвих рішень. 

В умовах сьогодення питання профілактики спортивних травм
і відновлення після них засобами фізичної реабілітації знаходиться
в центрі уваги спеціалістів спортивної медицини, реабілітології та
тренерів. 

Відразу після отримання ушкодження і протягом 3 діб травмо-
ваним роблять кріомасаж (самостійний кріомасаж або холодові
аплікації) нижньої Ѕ гомілки протягом 10–25 хв. 2–3 рази на добу
залежно від терміну ушкодження, травми і об’єму м’язової маси.
Холодовий чинник сприяв зняттю болю, зменшенню запального
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набряку, ліквідації м’язового спазму. Умовний спокій травмованій
кінцівці надавався лише у першу добу після травми. Стискаючу
пов’язку поступово послаблюють з інтервалом у 5 днів. Щоб попе-
редити скупчення крові і рідини, яке викликане набряком і запа-
ленням, рекомендують якомога частіше піднімати травмовану кін-
цівку вище рівня голови протягом перших 2 діб після ушкодження. 

Окрім фізичних чинників травмованим для зменшення больо-
вих відчуттів і набряків можна застосовувати лікарський засіб, що
готується із суміші червоного меленого перцю з медом, соку шкур-
ки грецьких горіхів, спиртової витяжки часнику (або хріну), аналь-
гіну і новокаїну [2]. 

Основною особливістю застосування ЛФК є адекватність ЛГ із
застосуванням дозованих вправ, які відповідають спеціалізації
травмованого. Руховий режим потрібно побудувати так, щоб із пер-
ших днів попередити зниження загальної працездатності. 

Застосування основного комплексу ЛГ розпочинається з третьої
доби ушкодження і виконується 2–3 рази на день із урахуванням стану
травмованого, спеціалізації та принципів реабілітації. Окрім загаль-
ноприйнятих фізичних вправ акцент робимо на розвиток пропріоцеп-
тивної чутливості. Пропріоцепція порушується при ушкодженні, тому
що страждає зв’язок між ЦНС і м’язами, сухожилками, зв’язками.
Порушена пропріоцепція може призвести до неправильної техніки
або раптової втрати координації, що, в свою чергу, призведе до повтор-
них травм. Паралельно з фізичними вправами на 5–6 добу застосову-
ють місцево гідрокінезотерапію у хвойних ваннах з індеферентною
температурою (або не вище 37°С) протягом 10–15 хв.

Таким чином, ефективність фізреабілітаційних заходів при
ушкодженнях гомілковостопного суглоба визначається максималь-
но раннім застосуванням заходів відновлення специфічних рухових
навичок. Процес реабілітації травмованих необхідно спрямовувати
не тільки на завершення відновлення функцій ушкодженої кінців-
ки та організму в цілому, а і на покращення працездатності.
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НЕВРИТ СІДНИЧНОГО НЕРВА
ТА ПРИЧИНИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Пендюріна Д. В.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
«Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., канд. н. з фіз. вих. 
та спорту, доцент

Серед захворювань периферичної нервової системи, перш за
все, розрізняють неврити і невралгії. Про неврит говорять за наяв-
ності рухових, чутливих і вегетативних розладів, обумовлених пато-
морфологічними змінами в нерві, сплетенні або корінці.

Останніми роками термін «неврит» все частіше замінюють тер-
міном «невропатія», оскільки ураження різних відділів периферич-
ної нервової системи далеко не завжди носить запальний характер.
Залежно від локалізації ураження розрізняють неврит одного нерва
(мононеврит), багатьох нервів (поліневрит), сплетення (плексит),
спинномозкових корінців (радикуліт). 

На сьогоднішній день дедалі частіше зустрічаються випадки
невриту сідничного нерва. Нажаль разом із розвитком медицини роз-
виваються і захворювання. В наслідок забруднення екології, збіль-
шення шкідливої їжі, шкідливих звичок, малорухливого способу
життя та навантаження на хребет люди страждають на захворювання
хребтового стовба. Неправильна постава, зайва вага — ось вороги
нашої кісткової системи та м’язів. Всі ці проблеми світового рівня
підвищують вірогідність розвитку невропатій. Хребет потрібно берег-
ти, оскільки навіть незначні його травми можуть в подальшому житті
стати причиною защемлення сідничного нерва. 

Слід приділити велику увагу на первинні симптоми захворю-
вання, які проявляються болем різного ступеня в попереково-кри-
жовій ділянці або в сідниці, поширюючись на всю задню поверхню
стегна, гомілки і стопи. Від болю може страждати і одна нога, і від-
разу обидві. У деяких випадках болю при ішіасі може не бути,
а можуть бути такі неприємні відчуття, як печіння, поколювання,
стріляючий біль, оніміння. Але дуже часто, коли болить сідничний
нерв, людина не може стояти, сидіти, ходити і навіть спати.

Найчастіше причинами розвитку захворювання є віруси і бак-
терії. Перші проникають в організм при розвитку вірусної інфекції
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(грип, герпес і ряд інших). Другі накопичуються при отитах, ангінах,
циститах, бронхітах. Крім патогенних мікроорганізмів причиною
розвитку невриту можуть стати різні внутрішні і зовнішні чинники.

Запідозрити це стан можна за такими ознаками:
– Біль в сідничної м’язі і задньої поверхні нижньої кінцівки.

Болі найчастіше двосторонні, але вони дещо відрізняються. Ін тен -
сивніше вона буде з того боку, де протікає запальний процес.

– Рух болю — зверху вниз. Вона захоплює сідниці, стегна,
гомілку, поперек.

– Людині важко розігнутися, особливо якщо він нахилився
вперед. При нахилі болю стають менш інтенсивними.

– При спробі повернутися, неприємні відчуття стають більш
вираженими.

– Опора на ту кінцівку, в якій запалився сідничний нерв, стає
неможливою. При спробі наступити на неї людина відчуває гос-
трий біль.

– Іноді запалення супроводжується дефекацією або виділен-
ням сечі, яке відбувається мимоволі.

– Температура тіла найчастіше підвищується, але не перехо-
дить межі вище 38 градусів. Цей симптом виникає на тлі спазмів
і м’язових болів. Причому піднімається як температура тіла
в загальному, так і в місці запалення зокрема.

При появі цих симптомів необхідно звернутися за консультаці-
єю до фахівця. Лікар проведе обстеження і призначить лікування.
Лікування проводиться з урахуванням причини захворювання
і його стадії.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЗМІ
СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХОРТІНГОМ

Поліщук М. І.
IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Існує ряд причин, через які юні та більш досвідчені спортсме-
ни постійно травмуються. До таких причин можна віднести недолі-
ки і помилки в методиці проведення занять, організації занять
і змагань, в матеріально-технічному забезпеченні, несприятливі
метеорологічні і санітарні умови при проведенні тренувань і зма-
гань, порушення вимог лікарського контролю та недисциплінова-
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ність спортсменів. Також неправильно підібрані вправи для трену-
вань можуть стати причиною травматизму.

Причин, за яких можуть виникати різні травми, забої, безліч.
Але завжди вони пов’язані з неправильною діяльністю людини. Для
більшості видів спорту характерні пошкодження верхніх кінцівок.
Наприклад, це спортивна гімнастика (70% всіх травм). Також
можуть пошкоджуватися нижні кінцівки. Наприклад, це може бути
при заняттях легкою атлетикою (66%). Для спортсменів що займа-
ються хортінгом характерними є пошкодження обличчя та голови
(це відбувається більш ніж у 65% випадків). Баскетболісти і волей-
болісти нерідко пошкоджують пальці рук (80%). У тенісистів
страждає ліктьовий суглоб (у 70% випадків), у футболістів — колін-
ний суглоб (48% випадків).

У спортсменів, що займаються хортінгом можуть бути травми
різного ступеня тяжкості, різних частин тіла. 

Травми середньої тяжкості — це травми, які призводять до
виражених змін в організмі. У такому випадку без лікарської допо-
моги не обійтися (потрібно звернутися до травматолога). 

Важкі травми викликають серйозні і різко виражені зміни в орга-
нізмі, що призводять до втрати працездатності. В окрему класифіка-
цію можна виділити травми спортсменів, отримані під час тренуван-
ня чи змагань з хортінгу, а також професійно-набуті травми: 

– тендініти — запалення сухожиль. Дана проблема відрізняється
запальним процесом в сухожиллі, а також больовими відчуттями;

– розтягнення зв’язок і сухожиль. Найчастіше виникає внаслі-
док неправильно проведеної розминки перед тренуванням. Також
причиною можуть бути недоліковані травми або недостатній реабі-
літаційний період;

– бурсит — запалення суглобової сумки, яка містить синові-
альну рідину. Найчастіше зустрічаються бурсити плечового, ліктьо-
вого і колінного суглобів;

– суглобові миші — з’являються при частому зіткненні кісток,
що є причиною відділення невеликих частинок кістки або хряща.
Утворюється так звана суглобова миша, яка порушує роботу суглоба.

– перелом — виникає при різкому навантаженні на кістку. Су -
проводжується найчастіше розривом внутрішніх тканин. Найбільш
поширена причина перелому — неправильне падіння, а точніше —
неправильне приземлення під час падіння.

– забої з’являються внаслідок різкого сильного удару по м’язо-
вих тканинах. Супровідна симптоматика: набрякання в місці удару,
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синець і можливе подальше утворення синця. Найбільш болючим є
забій суглоба.

Від того наскільки швидко та якісно було надано першу медич-
ну допомогу після отримання травми та успішно проведено фізич-
ну терапію/реабілітацію залежить чи повернеться спортсмен до
занять спортом. Саме тому фізична терапія/реабілітація відіграє
таку значущу роль у житті спортсмена.

Розроблено комплексну програму фізичної терапії для віднов-
лення спортсменів після різного виду травм, набутих впродовж
змагального періоду тренування з хортінгу.

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ПРИ ДЦП 

Поповичук М. А.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Сучасний стан нашого суспільства вимагає гуманізації усіх сто-
рін його буття. У зв’язку з цим особливе місце повинно бути відве-
дено різноманітним напрямкам реабілітаційної роботи з неповнос-
правними людьми з метою забезпечення розвитку опорно-рухового
апарату, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності організму. 

Згідно зі статистикою, на сьогоднішній день в Україні нарахову-
ється більш ніж 150000 дітей-інвалідів. У зв’язку з тим, що інвалід-
ність пов’язана не лише з втратою працездатності, але і з обмеженням
рухової діяльності, дана категорія людей знаходиться у вимушених
умовах дефіциту рухової активності. В силу цих обставин неповнос-
правні особи в значній мірі підлягають негативному впливу факторів
гіподинамії та гіпокінезії. Повноцінна інтеграція таких дітей у сус-
пільство різноманітними засобами реабілітації є нагальним питанням
сьогодення. Правильна побудова та проведення комплексу заходів
фізичної реабілітації має найбільші можливості для корекції та вдос-
коналення моторики людей з особливими потребами.

Одним з чинників, що впливає на формування рухових розладів
при дитячому церебральному паралічі, є патологія афферентної
імпульсації. В нормі будь-який довільний рух є замкнутим рефлек-
торним актом, під час якого потік відцентрових імпульсів, що іннер-
вують м’язи та беруть участь в русі, поєднується з безперерв ним
потоком імпульсів, що йдуть від пропріорецепторів до різних відділів
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мозку. Ця безперервна пропріоцептивна інформація необхідна для
здійснення будь-якого цілеспрямованого руху, оскільки з її допомо-
гою проводиться корекція точності, швидкості, сили і інших чинни-
ків, що характеризують рух. Притік постійних імпульсів від глибоких
м’язових рецепторів є і в стані спокою. Завдяки ним відповідні
структури одержують інформацію про положення тіла в просторі,
регулюють постуральний тонус, антигравітаційну напругу м’язів.
В умовах патології, при ураженні вищих відділів рухового аналізато-
ра, безперервний потік пропріоцептивної імпульсації викликає
порушення тонусу м’язів, особливо м’язів-розгиначів, бере участь
у формуванні спастичності і гіперкінезів.

За даними більшості авторів, що займалися вивченням ДЦП,
розлади інтелекту зустрічаються у даної групи інвалідів достатньо
часто (А.П. Добровольська, 1991; П.Б. Льовченко, 1991; К.А. Се -
менова, 1984; Bowiey, Gardner, 1980).

Клінічна картина інтелектуальних розладів у інвалідів ДЦП
доповнюється особливостями характерологічного розвитку особи.
Так, наприклад, в підлітковому віці нерідко формуються затяжні
реактивні стани, пов’язані з переживаннями через свій фізичний
дефект. Ці реактивні стани виявляються в негативізмі (відмова від
процедур і т.п.) або в депресії (С. Г. Каліжнюк, О. П. Шевченко,
1995; А. Р. Кириченко, 1993). 

Клінічні прояви та проблеми, пов’язані з ДЦП можуть колива-
тися від дуже незначних до дуже виражених. Важкість проявів
пов’язана з масивністю пошкодження мозку. Ці прояви можуть
бути дуже незначними, помітними лише для професіоналів меди-
ків, або можуть бути ясними і очевидними для батьків та інших ото-
чуючих людей. 

ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПАТЕРНУ ДИХАННЯ
ПІД ЧАС ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ЛФК 

Просвірова О. О.
І курс, група ФР-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент

Найчастіша проблема з якою стикаються жінки після епізіото-
мії — рання післяпологова ЛФК виключає можливість працювати
з м’язами тазового дна, оскільки було хірургічне втручання, одночас-
но такі жінки, як і інші породіллі можуть мати проблеми з нетриман-
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ням сечі, пролапсом внутрішніх органів і навіть з нетриманням
калу. У випадку з фізіологічними пологами в ЛФК раннього періо-
ду використовуються вправи Кегеля, альтернативою після епізіото-
мії можуть бути дихальні вправи, при яких таз знаходиться вище
тулуба (можна використовувати ортопедичну подушку для поро-
діль), ноги зігнуті в колінах, разом. Глибокий вдих і видих. Слід
починати з простішого і поступово переходити, до більш складних
дихальних вправ: глибокий вдих, повний видих, затримка дихання
і фальш-вдих без повітря, розправляючи грудну клітину використо-
вуючи міжреберні м’язи. Головним завданням стає регулярність
виконання вправ, а не їх кількість. Таким чином працюючи з внут-
рішньочеревним тиском, завдяки роботі діафрагми і поперечного
м’яза живота, що приймає активну участь в акті дихання, м’язи
тазового дна матимуть помірне пасивне навантаження, покращен-
ня кровообігу, а шов після епізіотомії швидше загоїться. Схожі
методики дихання можна використовувати і у породіль без хірур-
гічного втручання, у поєднанні з вправами Кегеля, та іншим фізич-
ним навантаженням, виконуючи «напруження» м’язів тазового дна
і інших м’язів у момент видиху. Виконуючи дихальні вправи разом
з вправами Кегеля мозок запам’ятовує цей патерн руху і дихання
і у випадку, коли жінка буде чхати чи кашляти, мозок ввімкне
режим скорочення м’язів тазового дна, щоб уникнути підтікання
сечі, або калу. Поступово, починаючи з раннього післяпологового
періоду жінка має нарощувати кількість вправ поєднаних з дихан-
ням і виконувати їх щоденно по декілька разів, що сприятиме
швидкому відновленню м’язів тазового дна і постуральних м’язів.
Після фізичного навантаження найкращим варіантом відпочинку
будуть релаксаційні типи дихання, яким також слід навчити поро-
діллю. Релаксаційні типи дихання сповільнюють частоту і силу сер-
цевих скорочень, покращують перистальтику кишківника, та
покращують загальний психоемоційний фон, що сприятиме лакта-
ції, та зможуть частково зберегти жінку від післяпологової депресії.
Ці типи дихання можна використовувати у повсякденному житті
в стресових ситуаціях та перед відходом до сну. 
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ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Радько О. В.
IV курс, група ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Точковий масаж зародився в глибокій старовині. В процесі піз-
нання людини стародавні медики, спостерігаючи функціонування
людського організму, відзначили певні взаємозв’язки між явищами
природи, їх обумовленістю і людиною. Стародавні лікарі припусти-
ли, що організм людини живе і діє під впливом тих же сил, які пану-
ють в природі. Людський організм розглядався не як щось замкну-
те в собі і відокремлений від навколишнього світу, а як складна
система, тісно пов’язана з усіма явищами природи. Вважалося, що
при кожному захворюванні в болючий процес неминуче втягується
весь організм і що при зміні функції і діяльності одного органу
обов’язково змінюється функція всіх інших органів і систем.

Основними для точкового масажу є наступні принципи:
1. Комплексний підхід до лікування кожного захворювання.
2. Неспішність, ґрунтовність проведення всіх прийомів лікування.
3. Лікування кожного хворого має бути суто індивідуальним.
Вивчаючи роботу східних фахівців з точкового масажу, сучасні

дослідники прийшли до висновку, що «біологічно активних точок»
(БАТ) мають ряд специфічних особливостей:

– низьким електрошкірним опір;
– високим електричним потенціалом;
– високою шкірної температурою;
– високою больовою чутливістю;
– підвищеним поглинанням кисню;
– високим рівнем обмінних процесів.
Визначити місцезнаходження тієї чи іншої точки можна про-

стим натисканням кінчиками пальців на поверхню шкіри. При
попаданні на точку у людини виникає відчуття ломоти, оніміння,
навіть болю. 

Основними прийомами точкового масажу є: поглажування;
розтирання; розмивання; натискання; постукування; штовхання;
вібрація. 
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При процедурах точкового масажу застосовують дві методики:
гальмівна або стимулююча. 

При гальмівній методиці (плавні кругові поглажування як
переходять у розтирання та натискання, інтенсивність буде збіль-
шуватися. Також пацієнт буде переходити в стан спокою).

При стимулюючій (виконується шляхом обертання, поплеску-
вання, штовханням пальцем та вібрацією. При такій методиці орга-
нізм людини тонізується та збуджується.) 

Оптимальний час для точкового масажу — ранок, день, вечір.
Проміжок між активацією не повинен перевищувати 5 годин.
Вранці фахівці рекомендують сильніший тиск на шкіру. У денний
час — помірне. Перед сном — легкий і спокійний.

Зазвичай середня тривалість впливу для стимуляції кожної
точки 30—40 секунд. Можете коригувати час впливу за відчуттями,
наприклад, поки не відчуєте приємного тепла та зниження інтен-
сивності болю.

Для масажу можете використовувати ефірні олії. У разі голов-
ного болю найефективніші олії лимона, майорану, м’яти, лаванди,
ромашки, розмарину. 

Одним з достоїнств точкового масажу є те, що методика його
проведення досить проста, він не вимагає додаткового обладнання
і дорогих приладів. Крім того, зона впливу при точковому масажу
дуже мала. Точковий масаж може застосовуватися до надання спе-
ціальної медичної допомоги, а також в поєднанні з іншими метода-
ми лікування.

ВИКОРИСТАННЯ БАНОЧНОГО МАСАЖУ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Роговський В. В.
ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біол. н., доцент кафедри

Баночний масаж спини представляє собою процедуру, спрямо-
вану на збільшення припливу крові до спини за допомогою вико-
ристання банок. Використання латексних банок для масажу спини
дозволяє домогтися максимального розслаблення спинних м’язів,
зниження набряку в органах з порушеним кровообігом, а також є
хорошим іммуномоделятором організма. Баночний масаж спини
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вирішує ряд проблем, пов’язаних із захворюваннями в спині, попе-
реку, хребті і суглобах.

До початку процедури поверхню спини змащується масажним
маслом, вазеліном, або жирним кремом, які забезпечують легке
ковзання банки по шкірі. Перед застосуванням банок, усередині їх
створюється вакуум (розріджене повітря). При цьому якщо банки
скляні, то створення вакуумної середовища відбувається за допо-
могою палаючого, змоченого в спирті, тампона, який на 2 секунди
поміщається всередину банки. Після даних маніпуляцій банку
встановлюється на поверхню спини.

Потім необхідно обережно взяти банку двома пальцями, і, не
відриваючи її по поверхні спини, зробити плавні кругові, спіралепо-
дібні рухи у напрямку лімфатичних вузлів, або проти них. При цьому
самі лімфатичні вузли не повинні бути зачеплені. Під впливом вакуу-
му відбувається посилений приплив крові до клітин в області дотику
банки до поверхні шкіри, відбувається розслаблення м’язів спини,
активізується обмін речовин в клітинах. В ході процедури пацієнт
відчуває тепло і невелике печіння в місцях дотику банок.

Тривалість процедури становить 5–30 хвилин. Після того як
баночний масаж спини завершено, шкіра виглядає припухлою і є
роздратованість. Можливо також поява синців, які проходять про-
тягом декількох днів після завершення масажу спини.

Після процедури, баночний масаж спини діє на організм
наступним чином:

1. Зникають невеликі целюлітні відкладення в області спини,
вирівнюється рельєф шкіри.

2. Уже після першого сеансу знижуються болі в попереку.
3. Виявляється ліфтинговий ефект (підтяжка шкіри).
4. Вирівнюються контури тіла.
5. Підвищується імунітет.
6. Розгладжуються дрібні зморшки, шрами і рубці.
Особливості сучасного життя призводять до того, що рано чи

пізно багато хто стикається з проблемою болю в спині. Найчастіше це
прояви остеохондрозу, одного з найбільш частих захворювань в світі.
Симптоми можуть бути різними, від прострілів до головних болів.
Зіткнувшись з такою проблемою, люди шукають можливі шляхи її
вирішення. Але не всі знають, що одним з прекрасних дієвих засобів
боротьби з остеохондрозом є баночний (вакуумний) масаж. Вико рис -
тання банок має свою багату історію, лікарі давнину лікували ними
різні недуги і для кожного вибирали свій вигляд банок:
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Показання до застосування: підгостра форма остеохондрозу
і період ремісії; наявність болю в ділянці шиї, спини, попереку;
гострі і хронічні міозити; «Простріли» в області спини; невралгія
і неврит; радикуліт; бронхіальна астма і бронхіт; пневмонія; плев-
рит; стимуляція захисних властивостей організму. Як і будь-який
лікувальний дію, баночний масаж можна проводити не завжди і не
всім. Протипоказання: рак шкіри; присутність великих родимок
в зоні дії масажу; чутлива шкіра; схильність до кровотеч; туберку-
льоз; захворювання крові; 3 ступінь гіпертонічної хвороби; наяв-
ність порушень серцевого ритму; остеохондроз в гострій стадії;
схильність до судом; запальні захворювання шкіри; виснаження;
присутність злоякісної пухлини; вагітність. 

Варто пам’ятати, що масаж заборонено виконувати на хребті,
молочних залозах, серці та нирках. Освоїти методику проведення
масажу вакуумними банками буде корисно кожному, оскільки це
дуже ефективний засіб. Самомасаж в даному випадку не дуже зруч-
ний, тому скористайтеся сторонньою допомогою. 

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

ЛЮДИНИ

Родак М.
IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент

Питання реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч
в останні роки стає усе більш актуальним у зв’язку з високим роз-
повсюдженням в суспільстві захворювань центральної нервової сис-
теми. Традиційні методи обновленого лікування, що несуть у собі
загальноприйняті засоби лікувальної фізкультури, не можуть
повною мірою задовольнити зростаючі вимоги до ефективності реа-
білітації. При єдності комплексів лікувальної фізкультури для хво-
рих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) необхідно розробити
для кожної дитини індивідуальний комплекс з урахуванням особли-
востей його вегетативних можливостей, моторики й інтелекту.

В результаті проведення дослідження нами було виявлено
ефективні методи, що дозволяють визначити рівень впливу фіз-
культурно-оздоровчої діяльності на фізичний і психологічний стан
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дітей з наслідками ДЦП, а також шляхом багаторазового тестуван-
ня оцінено оздоровчий та реабілітаційний ефект впливу фізичних
вправ; вперше розроблено дозування фізичних вправ для дітей
з церебральним паралічем залежно від форми і стадії захворювання;

здійснено подальший розвиток положення про позитивний
корекційний вплив занять фізичними вправами на фізичний стан
дітей з церебральним паралічем,

виявлено зв’язок між розвитком фізичних здібностей і розвит-
ком навичок побутового самообслуговування у підлітків з ДЦП.
Доведено ефективність в реабілітації цієї недуги використання
масажу, іпотерапії, дельфінотерапії. 

Іпотерапія — це пасивна форма лікувально-верхової їзди, при
якій вершник сидить верхи і пристосовується до руху коня.
Відмінною рисою лікувально-верхової їзди є висока ефективність
і унікальність реабілітаційного впливу на фізичний статус і психое-
моційну сферу дитини. Позитивний ефект спостерігається у поліп-
шенні фізичного стану, який проявляється в поліпшенні загально-
го соматичного стану, у зменшенні спастики, у збільшенні обсягу
активних і пасивних рухів в кінцівках, часткове відновлення дріб-
ної моторики. У роботу включаються м’язи, які не діють, навіть не
будучи ураженими. Все це формує стереотип, котрий дитина пере-
носить з верхової їзди в життя.

Дельфінотерапія — це метод лікування, заснований на спілку-
ванні з дельфінами. Спілкування з дельфіном дозволяє допомогти
дитині вийти з полону самоізоляції, стимулювати розвиток інтер-
есу до зовнішнього світу, що стає умовою до встановлення, віднов-
лення, коректування, оптимізації соціальних відносин, активізува-
ти роботу мозкових структур і всього організму в цілому через
сенсорну стимуляцію, стимулювати вербальну експресію, сприяю-
чи мовному й сенсомоторному розвитку, створити умови для емо-
ційного відреагування. 

Отримані результати дослідження стали підґрунтям комплекс-
ної програми фізичної терапії хворих з наслідками ДЦП, в якій
поєднані традиційні та сучасні засоби та методи фізичної терапії,
що стимулюють розвиток інтересу до зовнішнього світу.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Розум А. О.
ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність « Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту, 
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Остеохондроз хребта являє собою захворювання, в основі якого
лежить дегенерація міжхребцевого диска з наступним залученням
в процесс тіла суміжних хребців, а також зміни в міжхребцевих суг-
лобах і зв’язковому апараті. Одним із методів лікування остеохон-
дрозу є фізична реабілітація.

Основні цілі фізичної реабілітації при остеохондрозі попереко-
во-крижового відділу хребта:

1. Усунення больового синдрому.
2. Стабілізація стану пацієнта.
3. Поліпшення м’язового тонусу.
4. Відновлення у пацієнта біомеханіки і рухливості хребта.
5. Відновлення функцій опорно-рухового апарату.
Фізична реабілітація хворих при остеохондрозі попереково-

крижового відділу хребта базується на принципах комплексного
лікування та спостереження за станом хворого. 

У відновний період всі призначення і процедури повинні про-
водитися під контролем невролога та фізичного реабілітолога. При
підборі процедур для хворого потрібно обов’язково враховувати
індивідуальні особливості пацієнта та враховувати період реабіліта-
ції. При профілактиці ранніх рецидивів гриж, потрібно поступово
збільшувати навантаження. 

Якщо фізична реабілітація буде правильно організована та
успішно проведена тоді буде ефективність лікування. 

Фізична реабілітація при остеохондрозі попереково-крижово-
го відділу хребта повинна включати в себе: 

– лікувальну фізичну культуру;
– кінезітерапію;
– масаж;
– кінезотейпування.
Корисні властивості кінезіотейпування допомагають збільши-

ти рухливість травмованого хребтового сегменту, покращує кровоо-
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біг, лімфовідтік, зменшує набряк та больовий синдром за рахунок
того, що еластична стрічка відтягує шкіру, котра за собою підтягує
фасцію та м’язи, тип самим бере на себе навантаження, не пере-
шкоджаючи нормальному руху тіла, на відміну від інших засобів.

До заняття з лікувальної гімнастики включаються загально -
зміцнюючі, дихальні, а також спеціальні вправи. Спочатку даються
елементарні вільні вправи без зусиль і з обмеженою амплітудою.
Поступово обсяг рухів, виконуваних ритмічно спочатку в повільно-
му, а потім середньому темпі, збільшується. 

Поряд із лікувальною фізкультурою хворим, що страждають на
попереково — крижовий остеохондроз хребта, можуть призначити
курс лікувального масажу. 

При вираженому больовому синдромі він носить розслаблюю-
чий характер: використовують прийоми погладжування, неглибо-
кого розминання та легкого розтирання. 

У міру стихання болю прийоми масажу носять більш інтенсив-
ний характер. Курс масажу складається з 12–15 процедур.

Можна зробити висновок що, використання засобів фізичної
реабілітації при остеохондрозі попереково-крижового відділу хреб-
та мають ефективну дію, звичайно вирішальну роль відіграють ран-
ній початок реабілітації, комплексність, етапність, індивідуальних
підхід до кожного пацієнта. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КОМПРЕСІЙНОМУ
ПЕРЕЛОМІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Сайдак Ю. Р.
IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент

Актуальність теми. Пошкодження хребта відносяться до числа
найбільш важких травм. Вони становлять 0,4 — 0,5% усіх переломів
кісток скелета. Значне число травмованих — молоді люди. 20–40%
закритих ушкоджень хребта ускладнюються пошкодженням спин-
ного мозку різного ступеня тяжкості. Зберігається значний відсо-
ток незадовільних результатом лікування. Інвалідність при усклад-
нених пошкодженнях хребта становить 95%. Летальність у цій групі
хворих — до 30%. Pеабілітаційні заходи спрямовані на поліпшення
стану працездатності, попередження післяопераційних ускладнень. 
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Мета реабілітації — найбільш повне відновлення втраченних
можливостей організму, але якщо це недосяжно, ставиться завдан-
ня часткового відновлення або компенсації порушених або втраче-
них функцій. Останнім часом відзначається зростання числа тяж-
кості травм, що пояснюється збільшенням кількості транспорту,
швидкості його руху, зростанням висотного будівництва та іншими
факторами. Проблема компенсації та відновлення функцій орга-
нізму є однією з актуальних біологічних, психологічних та соціаль-
них проблем, від своєчасного і правильного рішення яких залежить
відновлення особистого і соціального статусу хворих, зокрема,
з ускладненими ушкодженнями хребта та спинного мозку. Дані
пошкодження в основному пов’язані з травмами на виробництві та
на транспорті, падіння з висоти, здавлення важкими предметами,
дорожньо-транспортнв пригоди, пірнання в мілководдя і так далі.
Найпоширеніший механізм виникнення закритої травми хребта є
надмірне його згинання у найбільш рухомих відділах. Хірурги,
травматологи, ортопеди, iнструктори з лікувальної фізичної куль-
тури завжди виявляли особливу зацікавленість використання ліку-
вальної фізкультури, як допомiжного засобу лікування людини. 

Мета роботи — розробити програму фізичної реабілітації для
пацієнтів з компресійним переломом поперекового відділу хребта.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

– за даними науково-методичної літератури розглянути анато-
мічні особливості, механізми ушкодження, наслідки травм попере-
кового відділу хребта; 

– визначити основні завдання, методи, засоби фізичної реабі-
літації при компресійному переломі поперекового відділу хребта; 

– розробити програму фізичної реабілітації при компресійно-
му переломі поперекового відділу хребта. 

Практичне значення роботи полягає полягає у можливості
застосування програми фізичної реабілітації при компресійному
переломі поперекового відділу хребта у спеціалізованих лікуваль-
них, реабілітаційно-відновлювальних і санаторно-курортних
закладах, а також у навчальних курсах під час підготовки фахівців
з фізичної терапії.

Висновки і перспективи подальшого дослідження у данному на пря -
мі. Виявлено, що основними причинами переломів є різні падіння,
дорожньо-транспотрні пригоди, заняття спортом та інші. Пус ко вим
механізмом розвитку травматичної хвороби при переломах хребто-
вого стовпа являються больові відчуття в області пошкодження,
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важкі порушення анатомічної структури та функцій опорно-рухо-
вого апарату. Проаналізовано можливі методи лікування неусклад-
нених переломів хребетного стовпа та розкриті механізми лікуваль-
ної дії фізичних вправ, лікувального масажу та фізіотерапії на
функціональний стан різних систем та органів — трофічну дію,
тонізуючий ефект, формування тимчасових компенсацій поруше-
них рухової, опорної функції, нормалізації функцій рухів та опори.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ 
ПРИ ІНСУЛЬТІ У ДИСПАНСЕРНИЙ ПЕРІОД

РЕАБІЛІТАЦІЇ

Саприкіна В. А.
ІІІ курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кирилюк В. В., ст. викладач кафедри 

фізичної реабілітації та соціального забезпечення

В останнє десятиліття в Україні спостерігається ріст захворювань,
зумовлених психоемоційним перенапруженням. Несприятливий
вплив хронічного емоційного і психосоціального стресу підсилю-
ється шкідливими екологічними факторами і неправильним спосо-
бом життя (гіподинамія, паління, нераціональне харчування), що
у сукупності викликають передчасне старіння і розвиток патології. 

У розвитку серцево-судинної патології велику роль відіграють
стресові ушкодження серця і судин при інтенсивних і тривалих
психоемоційних навантаженнях. У зв’язку з цим усе більше значен-
ня набуває проблема підвищення стійкості організму до стресових
впливів.

Масаж призначають для зниження тонусу ригідних м’язів,
поліпшення їх живлення та зміцнення. Спочатку із середини дру-
гого тижня після крововиливу застосовують поверхневий масаж,
поступово підсилюючи його на паретичних м’язах. Зниження
м’язового тонусу досягають в основному погладжуванням, а також
легким разминанням і стряхуванням, причому всі прийоми вико-
нуються повільно. Масаж дистальних сегментів руки і ноги повин-
ний бути більш активним з охопленням усіх ділянок кисті і стопи.
Тривалість масажу поступово збільшують з 5 до 20–25 хв. 

Проводячи масаж, спрямований головним чином на зниження
підвищеного тонусу м’язів, необхідно використовувати пасивні
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рухи суглобів паретичних кінцівок і елементарні дихальні вправи.
Масаж роблять щодня, збільшуючи його тривалість від 10 до 20 хв,
на курс 30–40 сеансів, перерив між повторними курсами 2 тижні.

З погляду медицини, інсульт — це важке і небезпечне судинне
ураження центральної нервової системи. І якщо раніше інсульт
переважно спостерігався у людей похилого віку, то за останні роки
він різко «помолодів». У перший же місяць після інсульту почина-
ються реабілітаційні заходи. Чим раніше розпочате лікування, тим
кращим буде результат лікування хвороби! Успіх відновлення
в значній мірі визначається настроєм самого хворого, а також його
близьких. Оптимізм, прагнення досягти поставленої мети, різно-
бічні інтереси, активне відношення до життя допомагають пере-
могти хворобу навіть у більшій мірі, ніж лікарські препарати.
Зрозуміло, що лікування інсульту в спеціалізованому інсультному
відділенні поліпшує його клінічний результат. У таких відділеннях
застосовуються спеціально розроблені програми відбудовних про-
цедур і працюють фахівці різного профілю, у тому числі і досвідче-
ні масажисти і інструктори, що спеціалізуються саме на цьому
захворюванні. Але після того як хворого випишуть зі стаціонару,
з ним необхідно продовжувати заняття лікувальною гімнастикою
і робити масаж протягом багатьох місяців, а іноді і років.

У перші місяці після інсульту допускається лише місцевий
масаж із залученням паралізованих кінцівок, спини з поперековою
областю, грудини (на стороні ураження). Загальний масаж дозво-
ляється тільки в пізньому реабілітаційному періоді, тому що трива-
лий вплив може викликати перевтому хворого, що неприпустимо.

Масаж доцільно застосовувати при інсультах, оскільки він
сприяє: підвищенню загального тонусу організму; попередженню
вкорочення м’язів і збереження нормальної рухомості в суглобах;
відновленню об’єму, сили та якості руху; боротьбі з підвищеним
тонусом, зменшенню ригідності м’язів та синкінезій і боротьбі
з контрактурами.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ,
ХВОРИХ НА ДЦП 

Середа Л. І.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Сучасний стан нашого суспільства вимагає гуманізації усіх сторін
його буття. У звўязку з цим особливе місце повинно бути відведено
різноманітним напрямкам реабілітаційної роботи з неповносправни-
ми людьми з метою забезпечення розвитку опорно-рухового апарату,
зміцнення здоровўя, підвищення працездатності організму. 

Успіх реабілітації залежить не лише від правильного вибору про-
грами фізичної реабілітації, цілеспрямованості в її проведенні,
обўєктивності контролю, цілого ряду інших факторів, але і в значній
мірі від активності самого хворого, особливостей особистості,
а також змін психіки, що виникли в процесі захворювання. Психічна
сфера осіб з обмеженими можливостями, що має властивість реагу-
вати на найменші коливання внутрішнього середовища організму, не
залишається індиферентною в умовах соматичної катастрофи.
Психічні зміни, що спостерігаються у більшості випадків здійсню-
ють виразний вплив на перебіг основного патологічного процесу.
Тому проблема психологічної корекції пацієнтів з обмеженими мож-
ливостями є важливим питанням комплексної реабілітації.

Враховуючи високу поширеність та захворюваність ДЦП на
Україні з 100% інвалідизацією та великі соціальні, моральні, та мате-
ріальні втрати пов’язані з утриманням цієї категорії хворих, а також
низьку якість життя у хворих ДЦП, пошук своєчасних науково —
обґрунтованих та ефективних засобів і методів фізичної реабілітації
цієї групи хворих, складає актуальну, медико — соціальну проблему.

Застосування сучасних методів діагностики, визначення фун-
кціональних можливостей хворих на ДЦП, з визначенням їх реабіліта-
ційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу в розробці науково-
обґрунтованої програми реабілітації цієї групи хворих є визначальним
для складання реабілітаційної програми для цієї групи хворих.

Комплекс засобів кінезотерапії з використанням спеціальних
вправ для розвитку та корекції рухових навиків, спеціальних вправ
направлених на збільшення амплітуди руху та сили м’язів в уражених
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кінцівках, будується на основних принципах фізичної реабілітації —
принципу індивідуального підходу та адекватності фізичних впливів.

Слід зазначити, що важче піддаються реабілітаційному впливу
складно координовані, амплітудні рухи з ротацією та значним
обтяженням, коли краще відгукуються на реабілітаційну програму
з методикою використання сенсорного басейну м’язи згиначі та
розгиначі пальців, що беруть участь у дрібній моториці кисті,
в меншій мірі реагують м’язи пронатори та супінатори кисті. 

Таким чином, питання про проведення фізичної реабілітації
хворим з ураженням верхніх кінцівок в наслідок дитячого цереб-
рального параліччу актуальне, що потребує розробки нових ком-
плексів і методик реабілітації, направлених на усунення втрачених
функцій цілого організму.

ФІЗІОТЕРАПІЯ ПРИ ДЦП

Сінельніков Р. О.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Фізіотерапія дуже важливий етап реабілітації при ДЦП. Вона
дозволяє нормалізувати центральний і периферичний м’язевий
тонус, знизити спастичність і ригідність м’язів, послабити гіперкі-
нези, покращити кровоток, мікроциркуляцію, метаболічні процеси
мозку. На сьгоднішній день в відновлюючому лікуванні використо-
вуються такі сучасні методи, як мікрохвильова резонасна терапія
(МРТ), традиційні — лікування електричними токами, теплом і т.д.

Біомеханічна стимуляція м’язів була розроблена в кінці 70-х ро -
ків завдяки зусиллям білоруських вчених. Вони виявили, що не тіль-
ки серце, а і м’язи виковують роль «насосу», який доставляє кров по
капілярах до кожної клітини, організму, завдяки природним коли-
ванням (вібрації) м’язів. Крім того, було доказано, що під впливом
механічних коливань інтенсивність постачання м’язів кров’ю знач-
но підвищується. Цей ефект і придбав назву — біомеханічна стиму-
ляція (БМС).

БМС — це частий, періодичний, механічний вплив на м’язи
людини, на-правлений уздовж їх волокон, з метою управління
рядом фізіологічних функцій. Виявилося, що зміною частоти коли-
вань та навантаження можна розвивати деякі властивості м’язів:
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збільшити об’єм та силу, покращити еластичність та толерантність,
нормалізувати тонус, збільшити пасивну розтяжимість, величину
активних рухів в кінцівках та тулубі.

Біомеханічна стимуляція для лікування дітей з розладами нерво-
вої системи вперше була апробована в Українському медичному цен-
трі реабілітаціі дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ
України. БМС виконувалась на двох апаратах — «Юність» та «Гризлі».
В основу методики проведення біомеханічної стимуляції покладена
підсилена синусоїдальна стороння механічна стимуляція м’язів, яка
призводить до повздовжньої вібрації м’язових волокон, оптимізації
скорочувальної функції м’язів на рівні міофібрил, а також вторинно-
го впливу на периферичну систему кровопливу. Здатність БМС до
впорядкування та відновлення скорочувальної діяльності сакромерів
позитивно впливає на стан відновлення біомеханічних процесів
у м’язах. Вплив біомеханічної стимуляції також реалізується через
нейрогуморальні регуляторні механізми в організмі дитини.

Використовується вібраційний вплив в синусоїдальному ритмі
з частотою 20—25 Гц па відповідні групи м’язів. Поза дитини
повинна бути зручною, не викликати перевтомлення.

Протипоказання для призначення МЛТ: інфекційні та гострі
захворювання; доброякісні пухлини на місці впливу; епілепсія та
різні епілептичні стани; когнітивні рохіади помірного ступеня. При
проведенні процедур не визначалася негативна реакція на лікуван-
ня та не були отримані ускладнення.

Таким чином, ефективними в реабілітації при ДЦП є викорис-
тання масажу, гідрокінезотерапії, іпотерапії, бальнеотерапії, фізіоте-
рапії, працетерапії. Ефективність лікування буде залежати від таких
чинників — наскільки рано почато процес реабілітації, на скільки
важка форма ДЦП, регулярність застосування методів реабілітації.

ДІАГНОСТИКА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Сірик Л. Р.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Щоб встановити діагноз хворому з ураженням головного мозку
і призначити правильне лікування, лікар має насамперед з’ясувати,
чи це гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК), якщо так,
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то який характер інсульту — геморагічний чи ішемічний, і, відпо-
відно, локалізацію крововиливу чи басейн ураженої судини. Як
відомо, ГПМК стається внаслідок інфаркту мозку (близько 80%
випадків), внутрішньомозкового кровообігу (10%), субарахноїдаль-
гого крововиливу (5%), нез’ясована причина у 5% випадків. 

Діагностують ішемічний інсульт за: даними анамнезу, який
збирають зі слів родичів, оточуючих чи самого хворого. Раптовий та
гострий, на протязі кількох секунд чи хвилин, розвиток стійкого
неврологічного дефіциту у вигляді рухових, чутливих, мовних
порушень у осіб, як правило, старших 45 років на фоні значного
емоційного, фізичного напруження, одразу після сну або прийман-
ня гарячої ванни, при високому чи низькому артеріальному тиску
дозволяє досить точно поставити діагноз гострого порушення моз-
кового кровообігу. Додаткова інформація про наявність у хворого
будь-яких судинних захворювань (нещодавно перенесений інфаркт
міокарду, миготлива аритмія, атеросклероз судин нижніх кінцівок
і т. д.) чи факторів ризику роблять початковий діагноз більш досто-
вірним. — неврологічного обстеження. Неврологічний огляд хво-
рого при поступленні має бути стислим і включає в себе оцінку
рівня свідомості (шкала ступеню коми Глазго), стан зіниць і окору-
хових нервів, рухової, а якщо можливо, і чутливої сфери, мови. На
користь ішемічного інсульту свідчать різке зниження АТ нижче
робочих цифр, тахікардія, зниження пульсації периферичних
і магістральних артерій, асиметрія АТ на кінцівках, периферичні
шуми при аускультації магістральних артерій, блідий колір облич-
чя, спокійне дихання. Одразу ж після огляду проводиться КТ
головного мозку (тому хворих з ГПМК рекомендується госпіталізу-
вати в клініки з необхідною діагностичною апаратурою). 

Основні діагностичні заходи для хворих з ГПМК (незалежно
від характеру інсульту) складаються з лабораторного, інструмен-
тально-функціонального дослідження, консультацій терапевта,
офтальмолога ендокринолога.

Найважчим і відповідальним завданням є точна і швидка діаг-
ностика характеру інсульту (крововилив чи інфаркт мозку), оскіль-
ки в гострий період захворювання саме від цього залежить тактика
лікування. І, як свідчить практика, в середньому у кожного 4–5-го
хворого діагноз інсульту, виставлений навіть досвідченим лікарем
лише на підставі клінічних даних, виявляється помилковим. Тому
особливо корисними як у діагностиці, так і диференційній діагнос-
тиці і прогнозуванні захворювання є слідуючі методи: комп’ютерна
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томографія головного мозку (дозволяє відрізнити інфаркт від кро-
вовиливу); магнітно-резонансна томографія; транскраніальна
доплерографія (оцінює стан мозкового кровообігу); церебральна
ангіографія (особливо при хірургічному втручанні); сцинтиграфія
та позитронно-емісійна томографія (дозволяють оцінити мозковий
метаболізм, мають значення в стадії минучих порушень мозкового
кровообігу та на початку інсульту). 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ 
В ПЕРШИЙ ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ 

Смолкін С. М. 
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Причинами виникнення інсульту являються артеріальні гіпер-
тензії, атеросклероз, аневризмах судин головного мозку, васкулітах,
захворюваннях серця. Інсульти виникають через порушення кровоо-
бігу, зміни реактивності судин, порушення когуаляційних властивос-
тей, спазм судин, дистонія судин, коливання артеріального тиску.

Факторами ризику що стосуються інсульту являються різні біо-
хімічні, клінічні і інші характеристики що вказують на підвищену
вірогідність розвитку даної патології. Профілактична робота у всіх
напрямках спрямована на орієнтовний контроль факторів ризику
та їх корекцію, як у конкретних людей, так і в популяції.

Існує три основні види інсульту, це геморагічний інсульт, іше-
мічний інсульт та субарахноїдальний крововилив. За перебігом, виді-
ляють два види інсульту, геморагічний інсульт та ішемічний інсульт.
За даними міжнародних багатоцентрових досліджень, випадки гемо-
рагічного і ішемічного інсульту в середньому мають такі статистичні
показники: ішемічний інсульт 80–85% за частотою виникнення,
геморагічний інсульт 15–20% за частотою виникнення.

При початку відновлювального періоду потрібно проводити
стимуляцію, тобто тренувати нервово-м’язову систему. Щоб досяг-
ти максимального результату через найкоротші терміни які дозво-
ляє стан пацієнта призначають лікувальну гімнастику та масаж.
Масаж та лікувальна гімнастика дозволяють попередити патологічні
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процеси у центральній нервові системі. Відновлення після інсульту
довготривалий та скомбінований етап. Реабілітація може зайняти
місяці, роки, а в деяких випадках план реабілітації стає образом
життя. Ураження мозкового кровообігу в наслідок ішемічного чи
геморагічного інсультів призводить до порушення мовлення, зник-
нення деяких рухів, порушення чутливості та порушення інших
функцій. Центральні паралічі несуть за собою три види рухових
порушень: підвищений м’язевий тонус, паралічі або парези, гіпер-
флексії й мимовільні співдружні рухи, що утруднює виконання
активних рухів, іншими словами ці порушення блокують активні
рухи. Щоб усунути ці порушення застосовують різні методи й мето-
дики, наприклад такі: масаж, лікувальна гімнастика, лікування
положенням, фізіотерапію.

В ранньому відновлювальному періоді застосовують в основ-
ному метод лікування положенням в поєднанні із постільним ре -
жимом. Хворого потрібно розмістити в положення яке протилежне
контрактурам, таке положення називається Верніке-Мана. В тако-
му положенні спазмовані м’язи розтягуються, а точки прикріплен-
ні м’язів антагоністів навпаки наближені один до одного. За допо-
могою цього можна попередити розвиток стійких контрактур та
полегшити відновлення активних рухів. Лікування положення
також комбінуються із застосуванням двосегментних лонгет із м’я -
кими фіксаторами. 

Перше положення лежачи на спині із застосування щита, який
знаходиться під матрацом та положення яке коригується, тобто
протилежне контрактурі Верніке-Мана. Друге положення лежачи
на боці із зігнутою перетичною ногою в тазовому та колінному суг-
лобах, рука пряма та розміщено уздовж тулуба. Якщо з’являються
відчуття оніміння положення змінюють. При регулярному змінені
положення, знижується м’язовий тонус, покращується кровообіг та
попереджуються застійні явища в легенях.

Пасивні вправи потрібно виконувати плавно та повільно, щоб
не завдати болю хворому, Поступово збільшують амплітуду, при
вправах положення має бути протилежне контрактурі.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ 
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Сніцар Н. Я.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Черепно-мозкова травма посідає місце в структурі нейрохірур-
гічної патології і є найчастішою причиною смерті та інвалідності
населення віком до 45 років чоловіки становлять 70–80%, а у жінок
цього віку 28% вданий час є не тільки найважливішою медичною
проблемою, але і соціальною.

Повноцінність лікування хворого в гострому періоді ЧМТ має без-
перечне значення для попередження наслідків, що дезадаптують, і про-
гредієнтного перебігу травматичної хвороби головного мозку.
Тривалість гострого періоду при ЧМТ визначається взаємодією трав-
матичного субстрата, реакцій пошкодження і реакцій захисту, яке при-
водить у результаті до стабілізації на тому або іншому рівні порушених
загальномозкових і загальноорганізмових функцій. При струсі голов-
ного мозку зразкові терміни гострого періоду складають до 2-х тижнів;
при легкому ударі мозку — до 3-х тижнів; при середньоважкому ударі
мозку — до 4–5 тижнів; при важкому ударі мозку — до 6–8 тижнів; при
дифузному аксональному пошкодженні — до 8–10 тижнів; при здав-
ленні мозку — від 3 до 10 тиж нів (Ліхтерман Л.Б., Потапов А.А., 1998).

Реабілітаційні заходи починаються по мінова дії щонайгострі-
шого періоду, протягом якого реаніматологами і нейрохірургами
проводиться інтенсивна терапія і виконується необхідна нейрохі-
рургічна допомога, направлена на порятунок життя потерпілого.
У міру стабілізації вітальних функцій починається реабілітація.

Гострий період ЧМТ, особливо важкої, характеризується комбіна-
цією пірамідних, екстрапірамідних, стволових мозочків і вестибуляр-
них порушень, що виявляється в самих різних поєднаннях і формах
взаємодії. На тлі цих складних комбінацій патологічних симптомів
осередкового генезу спостерігаються загально соматичні порушення
і психічні розлади. Комплекс реабілітаційних заходів повинен про-
водитися з урахуванням такої поєднаної поразки. Реабілітологом
в гострому періоді ЧМТ розв’язуються наступні завдання: 

1) створення максимально сприятливих умов для перебігу реге-
неративних для реституції процесів в головному мозку; 
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2) профілактика і лікування ускладнень з боку дихальної, сер-
цево-судинної системи; 

3) профілактика вторинних контрактур паретичних кінцівок. 
Рішення цих задач забезпечується застосуванням медикамен-

тозної терапії, кінезотерапії і масажу, а також ретельним доглядом
за пацієнтом. 

При цьому медикаментозна терапія по суті є складовою части-
ною загального комплексу лікарських препаратів, що вводяться,
а кінезотерапевтичні відновні заходи повинні починатися якомога
раніше, але лише після того, як мине загроза для життя пацієнта, за
відсутності вітальних порушень. До реабілітаційних дій відносять
також психостимулотерапію — метод, направлений на відновлення
психічних процесів у хворих, що виходять з коматозного стану.

Треба зазначити, що дія фізичних вправ і масажу ґрунтується на
впливі на всі ланки нервової системи, лікувальна гімнастика пока-
зана при різних травмах і захворюваннях центральної нервової сис-
теми й периферичних нервів. Використання руху в процесі віднов-
лення ураженої системи дозволяє розвивати нервово-м’язові
механізми, тобто здійснювати завдання відновлювальної терапії
в неврологічній клініці.

РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ 
ТА В ПРОФІЛІКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

Соколов І. М. 
І курс, група ЗФТ 1-м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., доцент, к. мед. н.

В наш час, коли іде суцільна глобалізація та модернізація люди
стали осілими та ведуть мало рухливий спосіб життя: квартира-
ліфт-машина–робота. Це призводить до порушення життєдіяль-
ності організму, що веде до виникнення порушення роботи всіх
органів і систем організму. Здавалося б, що коли людина сидить то
нічого не відбувається, але це не так. Довга робота в пасивному
станi в організмі призводить до порушення гемодинаміки та цирку-
ляції крові, починаються венозні застої, оніміння нижніх кінцівок,
перетискання стегнових вен, що призводить до розвитку варикозу.
Також іде тиск на хребет та на хребтові артерії, які кровопостачають
головний мозок, що в кінцевому результаті призводить до гіпоксії
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та порушення артеріального тиску, головних болів та мігреней та
інших патологічних процесів. Тому фізичні вправи допомагають
покращити стан або стабілізувати самопочуття. Фізичні вправи можна
виконувати в різних положеннях (стоячи, лежачи, сидячи), умовах
(роботі, вдома, на вулиці, в парку). Фізичні вправи сприяють по -
кращенню трофічних процесів, розвитку дихальної системи, серце-
во-судинної системи, також завдяки фізичних вправ йде виділення
ендорфіну (гормон радості), який покращує загальний тонус та
самопочуття. Головна особливість та перевага фізичних вправ це те,
що вони сприяють профілактиці гіподинамії. 

В наш час в офісах повинні бути спецкімнати зі спортивним
обладнанням, які допомагатимуть працівникам активно відпочива-
ти, покращувати здоров’я та знижати рівень стресу. В офісах можна
встановити настільні ігри: теніс, хокей, футбол, також проводити
комплекси з гімнастики, йоги, пілатесу та проводити колективні
змагання між собою. Це все розвине краще командний дух, об’єднає
колектив та зніме напругу, що в свою чергу допоможе знизити рі -
вень холестерину, стабілізувати АТ, зміцнити серцевий м’яз. 

Отже, користь від фізичних вправ розкрито повністю. По пер ше
це позитивний ефект на весь організм, який стимулює всі життєво
важливі центри, зміцнює організм та сприяє профілактиці запаль-
них процесів. А по друге, що не потребує великих затрат, і практич-
но відсутні протипоказання.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
ПЛОСКОСТОПОСТІ

Соколюк О. О. 
IІІ курс, група ЗФР-17-2, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Плоскостопість — це патологія опорно-рухового апарату, при
якій стають більш щільними склепіння стоп. Її характерними озна-
ками є болі, дискомфорт і швидка стомлюваність ніг. При відсут-
ності лікування захворювання може ускладнюватися розвитком деге-
неративних процесів в хребті, колінних і тазостегнових суглобах.
Плоскостопістю страждає майже половина жителів планети, при-
чому найбільш часто воно виявляється у підлітків і дорослих людей. 
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Найпоширенішою патологією серед молоді є плоска стопа, або
плоскостопість: за даними з різних джерел, воно становить від 40 до
70 відсотків від загального числа різних дефектів стопи. Людей, яким
поставлений такий діагноз, цікавить, що таке плоскостопість, які
його причини і принцип лікування. Стопа утримує вагу тіла, не дає
людині впасти під час ходьби, грає роль амортизатора і підйомного
механізму. У виконанні всіх цих функцій велике значення мають
склепіння стопи — жорсткі і одночасно пружні освіти, в які вхо-
дять кістки стопи, її зв’язки і м’язи. Призначення склепінь стопи —
утримання рівноваги і запобігання тіла від струсів під час ходьби.

Згідно даних медичних досліджень до двох років у 25% дітей
спостерігається плоскостопість, до чотирьох років — у 35%, до шести
років — у 40%. Як відомо зміна форми стопи викликає зниження її
функціональних можливостей, змінює положення тазу, хребта,
а отже, дуже негативно впливає на поставу і загальний стан організму. 

Необхідно сказати, що особливим факторами плоскостопості є
неправильний підбір взуття, носіння неякісної, вузькою, тісного
взуття, а також високих підборів провокує порушення положення
ноги, генетична схильність, наявність надлишкової ваги (ожирін-
ня, збільшення у вазі під час вагітності), травми м’язово-зв’язково-
го апарату (переломи, удари), граничні фізичні навантаження (тре-
нування з дуже великою вагою, легка атлетика), слабкість м’язів
і зв’язок стопи, сидячий спосіб життя, захворювання, які сприяють
руйнуванню і витончення кісткової тканини (рахіт, остеопороз,
остеопенія, поліомієліт, ускладнення після інфекційних хвороб).

Виправити плоскостопість можливо тільки починаючи
з дитинства, оскільки скелет ще повністю не скостенів і порівняно
доволі гнучкий. Важливим методом лікування є те, що не слід
доношувати чуже взуття — так як розношене взуття буде розподіля-
ти неправильно навантаження на стопи. Слід зазначити,що при
покупці взуття треба звернути увагу на те, що у черевиках мають
бути щільні задник і носок та невеликий каблук — що допомагає
утримувати стопу в правильному положенні, а також не дає нозі
«завалюватися», коли м’язи втомлюються, надаючи стопі того ж
правильного положення. Ще одним важливим методом є здорове
харчування, так як важливим елементом є фосфорно-кальцієвий
обмін, наявність вітаміну D. Формування склепіння стопи потре-
бує постійного тренування, для цього добре підходять босоногі
прогулянки. Бажано, хоча б іноді ходити по піску, траві, камінцях та
іншим нерівностях.
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Саме через плоскостопість, може виникнути артроз і сколіоз,
а також варикозне розширення вен. Успіх лікування плоскостопос-
ті залежить від його стадії, віку та наявності системних захворювань
у пацієнта. У дітей і підлітків деформація добре піддається терапії
на перших двох стадіях.При цьому важливою порадою стане огляд
ортопеда. Лікар вивчить форму стопи, перевірить стан зв’язкового-
м’язового апарату. Проведе тести. При необхідності випише напря-
мок на рентген або МРТ. Плоскостопість піддається виключно
комплексному лікуванню: лікувальна фізкультура для стоп і всього
тіла, масаж стоп, ортопедичні інструменти (устілки, підкладки).

НЕВРАЛГІЯ, НЕВРОПАТІЯ 
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ НЕРВІВ

Сорокін А. О.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Невралгія і невропатія є хронічними захворюваннями і можуть
супроводжуватися гострим болем, яка йде по нерву через його
подразнення або пошкодження, мимовільними посмикуваннями
м’язів, зміною кольору шкіри (посинінням або почервонінням),
відсутністю рухливості будь-якої частини обличча, її перекосом.
Невралгія найбільш часто зустрічається у людей похилого віку, але
може з’явитися в будь-якому віці.Невралгія і невропатія можуть
виникнути в різних місцях і мати різні причини. У сучасній меди-
цині виділяють три основних типи невралгії: постгерпетична
невралгія; невралгія трійчастого нерва, язикоглоткова.

Основною причиною будь-якого виду невралгії або невропатії
є пошкодження нерва. Кожен нерв в нашому тілі захищений
покриттям під назвою мієлінова оболонка. Коли вона пошкоджена,
людина відчуває пронизливий біль, яка і є наслідком невралгії.
Загальновідомими причинами невралгії і невропатії є: інфекції, такі як
оперізуючий лишай, хвороба Лайма, ВІЛ, сифіліс; розсіяний скле-
роз; здавлення нерву (може виходити від кісток, зв’язок, кровонос-
ної судини або пухлини); цукровий діабет. Менш поширені причини:
хронічна ниркова недостатність;

порфірія (рідкісне захворювання крові); лікарські препарати,
такі як цисплатин, паклітаксел, або вінкристин (призначають пацієн-
там при онкологічних захворюваннях); травми, такі як, наприклад,
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викликані операцією; подразнення, які були отримані внаслідок
контакту з хімічними речовинами.

Серед безлічі симптомів, виділяють наступні основні: оніміння
та поколювання в кінцівках; пекучий біль; підвищена чутливість
навіть до легких дотиків; зміни стану шкіри і / або волосяного
покриву; частковий або повний параліч м’язів; чутливість до спеки
(якщо пошкоджені вегетативні нерви); проблеми з травленням,
сечовим міхуром; зміни артеріального тиску, в результаті чого мож-
ливе запаморочення.

Фізична реабілітація при невритах трійчастого нерва застосову-
ється у вигляді масажу, фізіотерапії та лікувальної фізичної культу-
ри. Реабілітація проводиться за трьома періодами: гострий, підгос-
трим та період залишкових явищ. 

Лікувальна фізична культура застосовується у формі лікуваль-
ної гімнастики, самостійних занять та ранкової гігієнічної гімнас-
тики. Лікувальна гімнастика починає проводитись з моменту знят-
тя гострого больового синдрому, приблизно на 4—7 день. Вправи,
переважно спрямовані на активізацію уражених м’язів, мають за
основну ціль нормалізацію м’язового тонусу. 

При потиличній невралгії, використовується також три періоди,
в першому з яких (гострому) реабілітація спрямована на зменшення
больового синдрому та релаксацію спазмованих м’язів. Підгострюй
період фізичної реабілітації ставить за мету нормалізацію м’язового
тонусу та активізацію уражених м’язів за допомогою фазотонічного
впливу. Резидуальний період реабілітації має на меті відновлення
всіх порушених функцій. У фізичній реабілітації потиличних нев -
ралгій використовують ЛФК, масаж та фізіотерапію. ЛФК по чинає
застосовуватись після припинення гострого больового синдрому
в наступних формах: ранкова гігієнічна гімнастика, лікування
положенням, лікувальна гімнастика, самостійні заняття. Лікуваль -
ний масаж використовується для комірцевої зони, голови обличчя
та у формі точкового масажу. 

При невритах лицевого нерву виконують лікувальну гімнастику
сидячи перед дзеркалом під контролем зору, оскільки при виконан-
ні вправ часто з’являються супутні рухи, на які необхідно вчасно
звернути увагу, щоб вони не закріпилися. Перед кожною вправою
необхідно повністю розслабити м’язи, особливо на здоровому боці.
Вправи необхідно виконувати м’яко, без ривків. 

Мімічна гімнастика швидко втомлює хворого, тому між впра-
вами слід відпочивати і злегка погладжувати м’язи, які беруть

124

Секція 8 Сучасні технології 



125

участь в роботі. Кожну вправу повторюють не більше 5–6 разів.
Заняття не має бути дуже важким, при щонайменших ознаках
втоми його слід припиняти. 

ПЛОСКОСТОПІСТЬ. ЛІКУВАННЯ 
ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПОСТІ

Ставська М. В. 
V курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету « Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н, доцент

Плоскостопість — характерна деформація стопи, при якій від-
бувається сплощення поздовжнього чи поперечного склепіння. 

Основна причина патології — слабкість зв’язкового-м’язового
апарату. Симптоми плоскостопості у дітей проявляються зміною
ходьби, що викликано зменшенням чи повною відсутністю склепін-
ня стопи в положенні стоячи. Стан вважають доброякісною педіат-
ричною плоскостопістю, якщо передню частину стопи можна вільно
переміщувати вгору/вниз, а вальгусний кут зникає, коли дитина
сидить чи стає навшпиньки. Як правило, діти переростають педіат-
ричну плоскостопість, тобто, дефект нівелюється у віці до п’яти років.
При жорсткій плостостопості склепіння відсутнє й тоді, коли дитина
сидить чи стоїть навшпиньках — такий стан потребує лікування.

Діагностика дитячої плоскостопості: у більшості дітей ця орто-
педична патологія не проявляється ніякими симптомами і дефект
помічають батьки чи лікар-ортопед. Інколи спостерігаються:

– біль і/чи судоми в ногах, особливо в ступнях;
– зміни в ходьбі;
– дискомфорт при ходьбі;
– нерівномірне зношування підборів;
– біль у ногах після занять спортом і/чи інших фізичних наван-
тажень.
Якщо у дитини виявляються будь-які з цих симптомів, слід

проконсультуватись з дитячим ортопедом. Для визначення ступе-
ню плоскостопості необхідно зробити рентгенівський знімок у двох
проекціях. Після виявлення дисфункції і точної оцінки рівня
деформації лікар призначає комплексне лікування.

Основні види профілактики:
– масаж;
– гімнастика;

зміцнення здоров’я людини Секція 8



– застосування ортопедичного взуття і устілок (супінаторів);
– гігієнічні заходи.
Масаж при плоскостопості у дітей сприяє нормалізації тонусу

м’язів, покращує кровообіг, зменшує біль. Слід не лише масувати
стопи дитини, але й застосовувати для цього спеціальні килимки,
валики, м’ячі. Корисною є ходьба босоніж по нерівній поверхні:
гальці, піску, килимкові з високим ворсом.

Вправи при плоскостопості у дітей допомагають укріпити
м’язи, стяги, сприяють формуванню правильної ходи. Гімнастику
слід проводити щоденно, виконуючи рекомендований лікарем-
ортопедом комплекс. Вправи прості: ходити навшпиньках, крутити
ступнями за і проти годинникової стрілки, підіймати ніжками
з підлоги дрібні предмети.

Профілактика плоскостопості у дітей дошкільного віку розпо-
чинається з вибору правильного взуття. Обов’язковою є наявність
м’якого супінатора, жорсткого задника, підбору висотою близько
0.5 см. Взуття має бути строго за розміром і чітко фіксувати ступню.

Псля з’ясування характеру та ступеню сплощення стопи фахівець
підбирає дитині ортопедичні коригуючі вкладки — це конструкції
з пронатором у передній частині і супінатором в п’ятковій ділянці. 

Лікування плоскостопості у дитини слід розглядати як основ-
ний спосіб профілактики ортопедичних та інших проблем. За від-
сутності терапії дитяча плостостопість у подальшому може при-
звести до змін ходи, артрозу суставів нижніх кінцівок (в т.ч. в першу
чергу самої ступні), варикозу, розвитку сколіозу або прогресирова-
ного остеохондрозу та больового синдрому хребта.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ 
ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

Табурчак Д. С.
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Сьогодні кожні 62 хвилини принаймні одна особа вмирає від
наслідків РХП. На жаль, через існуючі стереотипи та упередження
щодо того, як виглядають люди з розладами харчування, багато хто
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з них вчасно не звертається за кваліфікованою допомогою, якої
вони так гостро потребують.

Жити з розладами харчової поведінки (РХП) непросто — ці
порушення деструктивно впливають на здоров’я і вносять безлад
у спілкування з оточуючими людьми, та й просто ускладнюють
життя, тому лікування цих захворювань стало надзвичайно акту-
альним питанням сучасності. Згідно з даними наукових джерел,
у світі щонайменше 30 млн осіб будь-якого віку та статі стражда-
ють на РХП. Цей розлад притаманний усім расовим та етнічним
групам. Генетична схильність, особистісні характеристики та
середовищні чинники є одними з факторів ризику розвитку РХП.
На даний момент в Україні, бракує офіційних відомостей стосов-
но поширеності даної хвороби та можливих із ними проблем.
Тому в аналітико-статистичних довідниках інформація щодо
зазначених розладів об’єднано в класифікацію F 50–F 59 і не
винесено до окремої групи. Хоча на нашу думку, цьому могли б
приділити більшу увагу, та розглянути питання хвороби під новим
ракурсом. 

Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними розладами
та фізичними факторами, які містять:

F 50 — Розлади харчової поведінки
F 50.0 — Нервова анорексія
F 50.1 — Атипова нервова анорексія
F 50.2 — Нервова булімія
F 50.3 — Атипова нервова булімія
F 50.4 — Переїдання, пов’язане з іншими  психогенними пору-

шеннями
F 50.5 — Блювання, асоційоване з іншими  психогенними роз-

ладами
F 50.8 — Інші розлади харчової поведінки
F 50.9 — Розлади харчової поведінки не уточнені
Проблема харчової поведінки безпосередньо пов’язана з двома

дуже актуальними питаннями — питаннями здоров’я і краси. Адже
дотримання здорового харчування веде до збереження здоров’я
і краси людини, а порушення харчової поведінки здатні забрати як
перше, так і друге.

Загальне розуміння терміну «розлад харчової поведінки» має на
увазі порушення процесу прийняття їжі (переїдання, анорексія
і т.д.); це поведінковий розлад, обумовлений психогенними факто-
рами і пов’язаний з прийомом їжі.
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Звісно людям з нормальними баченням потрібності їжі не зро-
зуміти тих хто відчуває стрес лише від думки. Для хворих з розлада-
ми харчової поведінки характерно негативне ставлення до свого
тіла (яке інколи доходить до відрази до самого себе як особистості)
або спотворений образ тіла.

Оскільки задоволеності від власного вигляду немає, то людина
починає встановлювати для себе неймовірно високі стандарти, щоб
подолати це негативне ставлення до власного тіла. Але, через недо-
сяжності цих стандартів, хворий з харчовим розладом потерпає від
краху в досягненні бажаного, що, в свою чергу, зміцнює його гли-
бинне переконання у власній неповноцінності.

Таким чином, людина поміщає себе в «замкнуте коло»: нав’язли-
ві думки про те, як ти виглядаєш в очах інших або яку на скільки вона
погладшає від шматочка шоколаду, змушує людину сісти на сувору
дієту. Далі якщо відбувається відступ від дієти, напад переїдання.
Згодом це переростає в страх втратити контроль над своєю вагою
і хворий вживає заходи «виправлення становища» (посилення дієти,
вживання проносних засобів, посилення фізичних навантажень). Але
через «зрив» — хворий повертається до почуття власної неповноцін-
ності і надмірної стурбованості станом ваги (коло замикається).

ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ 
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Телестакова О. О.
IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач

Стенокардія є однією з основних форм ішемічної хвороби
серця і характеризується нападом гострого болю за грудиною або
в ділянці серця. Біль може ірадіювати (віддавати) в ліву руку, лопат-
ку або підлопаткову ділянку, в шию і нижню щелепу. Крім болю
напад стенокардії супроводжується загальною слабкістю, відчуттям
туги або почуттям страху смерті. Прийом таблеток нітрогліцерину
знімає біль через 1–3 хвилини.

Масаж при стенокардії. 
Показання: атеросклероз з первинним ураженням коронарних

судин. План масажу: вплив на паравертебральні зони шийного,
грудного і верхньопоперекових сегментів, масаж грудини, ділянки
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серця, міжлопаткової ділянки і лівого плеча, дихальні вправи,
масаж верхніх і нижніх кінцівок.

Використано масаж спини: площинне погладжування паравер-
тебральних зон від нижчерозташованих сегментів до вищерозташо-
ваних, тобто від поясної зони вверх до трапецеподібних м’язів,
задньої поверхні шиї і грудинно-ключично-сосковидних м’язів, зсу-
вання м’язів спини, переривчаста вібрація кінцями пальців, ніжне
поплескування долонею. Масаж верхньої частини грудини спереду,
ділянки серця, міжлопаткової ділянки і верхньої поверхні лівого
плеча у вигляді поверхневого і глибокого колового погладжування,
граблеподібного погладжування міжреберних проміжків від грудини
до хребта; розтирання ділянки серця, грудини, міжлопаткової ділян-
ки і міжреберних проміжків від грудини до хребта. Розминання вели-
ких грудних м’язів і валяння лівого плеча; погладжування міжлопат-
кової ділянки серця. Масаж нижніх і верхніх кінцівок проводять
в положенні пацієнта лежачи на спині. Застосовують прийоми
погладжування і розминання широкими штрихами. Тривалість про-
цедури 15–20 хвилин через день, курс лікування 10–12 сеансів.

Інфаркт міокарда — це гостре захворювання, обумовлене розвит-
ком осередків ішемічного некрозу в серцевому м’язі внаслідок пору-
шення його кровопостачання. Інфаркт виникає в результаті спазму
кровоносних судин, живлячих серце або тромбозу гілки коронарної
артерії. Найчастіше ранньою ознакою гострого інфаркту міокарда
є гострий біль інтенсивного тривалого характеру, який знімається ніт-
рогліцерином. Біль триває від 20–30 хвилин до доби і більше. Ви ни -
кає різка загальна слабкість, холодний піт, блідість шкіри. У пацієнта
з’являється відчуття страху смерті, збудження, неспокій.

Показання: масаж при поєднанні з лікувальною гімнастикою
показаний при різній локалізації і різній тяжкості захворювання.

Гіпертонічна хвороба — це хронічне захворювання, яке характе-
ризується постійним або майже постійним підвищенням артеріаль-
ного тиску.

Показання до масажу: перша і друга стадії гіпертонічної хворо-
би, якщо немає загострення, за відсутністю виражених склеротич-
них змін у внутрішніх органах і загальних протипоказань до маса-
жу. Як правило, проводиться масаж шийно-комірцової зони, тобто
задньої поверхні шиї, ділянки надпліччя, верхньої частини спини
до рівня 4-го грудного хребця і грудей до рівня 2-го ребра. Крім
масажу шийно-комірцової зони може також проводитись масаж спи -
ни, волосистої частини голови, обличчя, живота. Застосовуються
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в основному такі прийоми: погладжування, розтирання, розминан-
ня (з обмеженням). Дуже обережно повинен проводитись масаж
задньої поверхні шиї, особливо у осіб похилого і старечого віку із
супутньою патологією з боку серця.

Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації людей
з серцево-судинними захворюваннями з акцентованою увагою на
систему ЛФК.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Тичина А. М.
ІV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична терапія та ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мацегоріна Н. В., ст. викладач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Мета роботи полягала у вивченні та обґрунтуванні сучасних
методів фізичної реабілітації людини після інсульту. При інсульті від-
бувається кисневе голодування, що провокує часткову загибель ней-
ронів. У світовій практиці відновного лікування (реабілітації) займає
міждисциплінарний підхід: фізичного реабілітолога, який забезпечує
відновлення рухових функцій, ерготерапевта, мовного терапевта
(логопеда) (відновлення мови і ковтання), медичного психолога
(слідкує за психологічним станом пацієнта і не допускає депресії). 

Мозок людини характеризується природною здатністю до від-
новлення функцій завдяки утворенню нових зв’язків між здорови-
ми нейронами і формуванням нових інформаційних ланцюгів.
Психологічна реабілітація — основні моменти, на які треба зверну-
ти увагу: ставлення хворих до реабілітаційних заходів; особливості
особистості хворого і його ставлення до хвороби; згода або відмова
від реабілітаційних заходів. Основними принципами постінсуль-
тної реабілітації є: максимально ранній початок реабілітаційних
заходів, систематичність і тривалість, адекватність і комплексність.
Поступово розпочинають реабілітаційні заходи, які відіграють роль
у вирішенні наступних завдань: попередження розвитку контрак-
тур і пролежнів (використовують різні положення тіла і його біола-
нок), збереження рухливості в суглобах паралізованих кінцівок
і покращення трофіки ушкоджених ділянок (застосовують пасивні
фізичні вправи і активні вправи для контрлатеральних кінцівок),
сприяння відновленню вольових зусиль і рухів зняттям спастично-
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го підвищеного тонусу м’язів, приглушення патологічних рухових
синергій і полегшення активних вольових рухів (застосовують
фізичні вправи, заспокійливий масаж спастичних м’язів, гідро-
і кріо терапію, імпульсивні струми), покращення координації рухів
і засвоєння складних рухових дій — елементів основних рухів
(поряд з фізичними вправами використовують інгібірувальні пози
для приглушення патологічних рефлекторних синергій, а для
релаксації спастичних м’язів застосовують різновиди послідовної
індукції — техніки зі зміною антагоністів, а саме «повільне обер-
тання — затримка — релаксація» і »затримка — релаксація». Вод -
ночас із відновленням активних рухів в положенні лежачи і сидячи
потрібно навчати випрямлятися і балансувати тілом у вертикально-
му положенні (застосовують високий стілець і гімнастичну драби-
ну). Поступово, висоту стільця зменшують, допоки поза не прийме
звичайне сидяче положення. У подальшому випрямлення здійсню-
ють за допомогою турнікету. Наступним етапом є навчання ходьби.
Основним завданням при цьому є відновлення у хворого ритму
змінних рецепторних рухів, які є під час нормальної ходьби. Якщо
хворий завчить хибні патологічні рухи під час ходьби (під впливом
і з елементами синергій), у подальшому їх важко корегувати. Для по -
кращення дефіцитної дорсальної флексії стопи і побудови нормаль-
них рухових комбінацій доцільно застосовувати ходьбу на місці
з високим підніманням стегон. Поступово переходять до невелико-
го кроку з опорою на здорову ногу (краще за допомогою турнікета),
прогресивно збільшуючи довжину кроку до нормальної величини.
Коли хворий вже навчений здійснювати більш менш правильно
окремо махову й опорну фази, можна перейти до ходьби за допомо-
гою турнікета, а потім на рухомій проходці за допомогою палиці і,
наостанок, до самостійної ходьби. Наступний етап передбачає
навчання долати перешкоди, підніматися і спускатися сходами.
Одним з важливих завдань є навчання щоденним побутовим видам
діяльності і, в першу чергу, спрямованих на самообслуговування.
Основними принципами реабілітаційного процесу є індивідуаль-
ний підхід. Основним засобами фізичної реабілітації в постінсуль-
тному періоді є пози, пасивні й активні фізичні вправи, дихальна
гімнастика, масаж, гідрокінезітерапія, імпульсні струми, відновлю-
вальний масаж. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ХРЕБТА
ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕНЬ 

ТА ЗАХВОРЮВАНЬ СПОРТСМЕНІВ 

Урясьєв С. Л.
І курс магістратури, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор

Основні вікові та травматичні ефекти. Хребет, як і інші структури
тіла, схильний до старіння, захворювань, травм і дефіцитів розвитку.
Будь-який з структурних компонентів може торкнуться такими стана-
ми, однак травми і дегенеративні захворювання частіше спостеріга-
ються в областях, що піддаються найбільшому стресу. У нормі хребет
здатний витримувати значні навантаження, але якщо стрес виявляєть-
ся несподіваним, тривалим або надмірним, ймовірність травми збіль-
шується. Навіть відносно невеликі навантаження можуть викликати
пошкодження, якщо раніше цілісність структури була порушена.

Старіння. Старіння викликає зміни з структурі дисків і, відпо-
відно, в функції як самих дисків, так і пов’язаних з ними структур.
На думку ВеаШе, дегенерація міжхребцевого диска починається
з зносу кільця, що веде до втрати опори драглистого ядра. Ядро
втрачає рідину, набуває більш фіброзний вид, що зменшує його
висоту і звужує дисковий простір. Відповідно, знижується здатність
рухового сегменту нести вагу і стабілізуюча здатність фіброзного
кільця. Остеофіти можуть почати утворювати по краю тіл хребців.
Зменшення висоти диска зближує хребці і змінює зв’язку між зіга-
пофізарнимі суглобами. Звуження міжхребцевого простору при-
зводить до зростання компресійної навантаження на суглобові
поверхні. Втрата висоти призводить також до провисання задньої
зв’язкової системи. Недостатнє натяг задніх зв’язок сприяє більш
вільному згинання і збільшує протяжність нейтральної зони, змен-
шуючи, таким чином, стійкість хребта. Ці вікові зміни структури
диска проявляються у чоловіків і жінок по-різному

Пошкодження. Найбільш схильний до травм поперековий від-
діл, хоча часті ушкодження та інших відділів. Травма або пошкод-
ження відбувається тоді, коли навантаження перевищує міцність
конкретної тканини. Травми при повторних навантаженнях можуть
бути результатом або багаторазового впливу відносно низьких
навантажень, дії постійного навантаження протягом досить трива-
лого часу (тривале сидіння або нахил).
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Модель для визначення наслідків дефіцитів. Гіпотетичні наслід-
ки травми, старіння, захворювання або дефіциту розвитку можна
проаналізувати, приймаючи до уваги наступні моменти:

1. Нормальна функція, яку повинна виконувати пошкоджена
структура.

2. Стреси, які присутні в нормальних ситуаціях.
3. Анатомічні зв’язку структури з суміжними структурами.
4. Функціональні зв’язки структури з суміжними структурами.
Таким чином, розроблена модель аналізу ефектів зміни струк-

тури може використовуватися при будь-яких пошкодженнях струк-
тур організму. Нормальна функція, функціональні зв’язки і специ-
фіка певних травм і хвороб може бути визначена в результаті
взаємодії фахівців мультидисциплінарної групи, котра бере участь
у розробці і проведенні програми фізичної терапії пацієнта.

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В КОМПЛЕКСІ 

ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ

Федоренко М. В.
IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач

Актуальність роботи. Хронічні захворювання центральної нерво-
вої системи, при якому власні імунні клітини організму хворого ата-
кують мієлін, «ізолюючу оболонку», котра оточує нервові волокна.
Мієлінова оболонка відіграє вирішальну роль в роботі центральної
нервової системи. Це спеціалізована збагачена ліпідами мембрана,
яка забезпечує швидку й ефективну передачу електричних імпульсів.
При розсіяному склерозі автоімунна атака на мієлінову оболонку
спричиняє різні неврологічні розлади, в першу чергу втрату моторної
функції. При розсіяному склерозі відбувається одночасне ураження
відразу декількох відділів нервової системи, що в підсумку призво-
дить до появи найрізноманітніших неврологічних симптомів. Втрата
мієліну порушує зв’язок частин нервової системи, в результаті чого
виникає значна кількість ознак та симптомів, включаючи фізичні,
розумові, та, іноді, психічні проблеми. МС може мати кілька форм,
в яких нові симптоми проявляються окремими приступами (форми
з рецидивами) чи накопичуються з часом (прогресуючі форми). 
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Метою роботи є розроблення комплексної програми фізичної
реабілітації.

Згідно поставленої мети були сформульовані завдання дослі -
дження:

– розкрити клініко-фізіологічну характеристику демієлінізую-
чих захворювань;

– дослідити особливості фізичної реабілітації;
– розробити програму фізичної реабілітації для хворих на хро-

нічні демієлінізуючі захворювання.
Гіпотеза: можна припустити, що запропонована нами компл-

ексна програма фізичної реабілітації дозволить максимально
полегшити стан хворого, та покращити якість його життя.

Практичне значення. Практичне значення роботи полягає
в детальному описі аспектів комплексної програми фізичної при
хронічних демієлінізуючих захворюваннях. Запропонована програ-
ма фізичної реабілітації може використовуватись на практиці спе-
ціалістами з фізичної реабілітації, фізіотерапевтами, ерготерапев-
тами та у роботі реабілітаційних центрів.

Висновки і перспективи подальшого дослідження у даному напрямі:
Демієлінізуючі захворювання — хвороби нервової системи, при

яких пошкоджується мієлінова оболонка нейронів. Це пошкодження
погіршує провідність сигналів в уражених нервах. У свою чергу, зни-
ження провідності викликає зниження чутливості, рухової активнос-
ті, сприйняття тощо — в залежності від рівня й локалізації ураження.

Деякі демієлінізуючі захворювання генетично зумовлені, деякі
з них спричинюються інфекційними агентами, аутоімунними реак-
ціями, чи взагалі невідомими факторами. Окремо слід сказати про
хімічні агенти — промислові, побутові й навіть лікарські. Відомо,
що органічні фосфіти, клас хімічних речовин, активних інгредієн-
тів комерційних інсектицидів, гербіцидів, препаратів проти бліх
для домашніх тварин тощо, також демієлінізують нерви. Навіть
деякі психотропні препарати, наприклад, нейролептики також
можуть призвести до демієлінізації.
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РОЛЬ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Хмарський Л. Г.
ІІ курс, група ФТ-18-1 спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач

Зазвичай легко позитивно мислити по відношенню до пози-
тивних речей, подій, обставин в нашому житті. Проте, коли ста-
ються неприємні речі, чи вміємо ми з ними давати собі раду? Багато
хто зациклюється на негативі, починає все більше в нього занурю-
ватись, і кожен це робить по різному. Хтось вмикає сумну музику,
хтось дивиться фільми з елементами популізму, де тільки й іде мова
про те яке несправедливе життя. І, якшо людину в такому стані
запитати, навіщо вона це робить, досидь часто вона відповідає, що
їй і так погано, що ж ще робити. Це звучить настільки безглуздо, що
з такою людиною навіть не хочеться спілкуватись. Це схоже на те,
якби людина захворіла і пішла в прохолодну погоду на вулицю без
верхнього одягу, мотивуючи це тим що їй і так уже погано. Але ж ні,
люди зазвичай лікуються, стараються берегти себе, і завжди націле-
ні на позитивний результат, тобто в даному випадку на одужання.

Виходячи з даних слів постають питання, чому ж люди не хочуть
знайти щось хороше в кожній ситуації, чому вони не «лікують себе»
заряджаючи добрими, корисними емоціями? Ці питання залишать-
ся актуальними доти, доки ми не змінимо своє мислення і світогляд.

Бути позитивним не означає заперечувати реальність. Пози -
тивне мислення схоже на заняття спортом, де неможливо натрену-
ватися наперед, це заняття кожного дня, або хоча б декількох разів
на тиждень. Розвиток позитивного сприйняття — це маленькі
щоденні кроки до успіху, до реалізації власної цілі, що насправді
можуть змінити життя в кращий бік та допоможуть відчути всі барви
цього прекрасного світу, з його необмеженими можливостями.

Позитивні люди орієнтовані на результат, на вирішення конкрет-
них проблем, для них немає кордонів. Люди з протилежним, негатив-
ним світоглядом ніколи не досягають значних висот, і часто звинува-
чують інших у власних невдачах, та всі добре розуміють, що кожна
людина сама обирає свій шлях, і ситуація чи місце, в якому вона опи-
нилась є абсолютним результатом її старань. Позитивна психологія
дозволяє бачити ширше, опановувати нові можливості, знаходити
альтернативні і водночас креативні шляхи розв’язання проблем.
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Кожна людина навчається на своїх помилках. Людина з пози-
тивним мисленням обов’язково проаналізує свої дії і зробить вис -
новки. Вона скаже так мені потрібно було тепліше вдягатись, щоб
не захворіти, або мені дійсно варто було звернути увагу на ризики
в тому проекті, де я втратив гроші. Таким чином, людина аналізує
свою діяльність, робить висновки, набирається життєвого досвіду,
стає мудрішою і звісно вдячною за дані уроки.

Масштабне дослідження провели Бекка Леві та Авні Бавіші з Йєль -
ської школи громадського здоров’я. Вони працювали з 4000 осіб, вік
яких починався з 50 років. В учасників, які позитивно ставились до
свого старіння, це мало гарні наслідки для здоров’я і навіть для трива-
лості життя. Дослідники дійшли висновку, що на це могли впливати
два фактори: психологічний і фізіологічний. В психологічному аспек-
ті, люди, які мислили позитивно, більше вірили у власні можливості,
свій потенціал, легше переживали стрес і були більш схильні дотриму-
ватися здорових звичок. У фізіологічному аспекті, у тих, хто добре
сприймав власне старіння, був нижчий рівень С-реактивного білку,
концентрація якого підвищується при запаленні, викликаному стре-
сом. С-реактивний білок асоціюється з захворюваннями серця — атеро -
склерозом та гострим інфарктом міокарда. У людей, що зациклювалися
на негативних переживаннях рівень С-реактивного білку був вищий,
і це при тому, що дослідники врахували всі відмінності, включно із
віком, статтю, расою, рівнем освіти і станом здоров’я. Як виявилося,
люди які сприймали старіння як щось дійсно позитивне, жили довше.

Отже, вибір залишається за кожним, чи зациклюватись на
негативі, чи мислити позитивно, отримуючи від життя все найкра-
ще, досягаючи значних вершин та покращуючи власне здоров’я.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ — 
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Хмельовська Г. В.
ІV курс, група ЗФТ-17-2-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Троценко Н. О., ст. викладач кафедри

Здоровий спосіб життя є найбільш ефективним засобом і мето-
дом забезпечення здоров’я, первинної профілактики хвороб і задо-
волення життєво важливої потреби у здоров’ї. Здоровий спосіб
життя — спосіб життя окремої людини з метою профілактики хво-
роб і зміцнення здоров’я.
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Медико-біологічний сенс здорового способу життя полягає
в адаптаційних можливостях людини. У таке розуміння здорового
способу життя найчастіше вкладають поняття:

– виховання з раннього дитинства здорових звичок і навичок;
– безпечна і сприятлива для проживання навколишнє середо-

вище;
– знання про вплив навколишніх предметів на здоров’я;
– відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання наркоти-

ків, зловживання алкоголем);
– помірне, відповідне фізіологічним потребам харчування
– усвідомлений вибір продуктів;
– фізично активне життя, включаючи спеціальні вправи

(наприклад, фітнес);
– дотримання правил особистої та громадської гігієни;
– володіння навичками першої допомоги;
– загартовування.
З метою формування здорового способу життя застосовуються

різні соціальні технології. У системі заходів соціального захисту
населення все більшого значення набувають її активні форми,
більш ефективною з яких є реабілітація та соціальна адаптація засо-
бами фізичної культури і спорту. Науково обґрунтовано і доведено,
що фізична реабілітація не тільки складова частина соціально-
побутової, професійної, соціально-культурної, медичної, психоло-
гічної реабілітації, але і лежить в її основі.

Однією з популярних соціальних технологій визнана адаптив-
на фізична культура. Основне завдання — сформувати у займають-
ся усвідомлене ставлення до своїх сил, тверду впевненість в них,
усвідомлене ставлення до виконання необхідних фізичних наванта-
жень, а також потреби в систематичних заняттях фізичними впра-
вами і формування здорового способу життя.

Крім того, в системі соціального захисту населення застосову-
ються технології, спрямовані на підвищення рівня безпеки повсяк-
денного життя осіб похилого віку, інвалідів та інших слабозахищених
верств населення і включає в себе основні питання, пов’язані з жит-
тєдіяльністю маломобільних груп населення у сучасному суспільстві.

Здоров’я як характеристика здоров’я членів суспільства не є
ви  ключ но медичним поняттям, тому сучасні методи зміцнення
здоров’я орієнтуються на суспільне, соціально-політичне та еконо-
мічне здоров’я.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ
У ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ 

Хоменко Т. В. 
IV курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент 

Відносно часте і вельми складне захворювання — гіпертонія,
характерним для нього є підвищення артеріального тиску — 16090
мм. рт. ст. і вище. Основою її етіопатогенезу вважається порушення
вегето-судинної регуляції, в результаті чого підвищується тонус
м’язів, артерій а особливо артеріол. Клінічні прояви гіпертонії є
досить різноманітними. За ступенями тяжкості підрозділяють I, II
і III стадії. Залежно від стадії складаються реабілітаційні програми
та програми лікувальної фізичної культури.

Для успішної боротьби з хворобами серця і судин у жінок моло-
дого віку недостатньо лише загальнодержавних і медичних заходів.
Дуже важливе значення має також ознайомлення широких верст
населення з основними принципами фізичної реабілітації та при-
нципами профілактики даного захворювання. Фізичні вправи зай-
мають одне з найважливіших місць серед немедикаментозних
методів лікування та реабілітації при гіпертонічній хворобі. 

При регулярних заняттях фізичними вправами відбувається
зниження артеріального тиску, зменшення частоти серцевих скоро-
чень, збільшуються сила і продуктивність серцевого м’яза, ефек-
тивніше функціонують депресорні системи. Під впливом циклу
тренувальних навантажень наступає регулювання величин серце-
вого викиду і судинного опору кровотоку, яке закладено в основі
нормалізації артеріального тиску при гіпертонії.

Завдяки фізичним вправам додатково розкривається величезна
кількість резервних капілярів і артеріальний тиск може дещо зни-
зитися, оскільки зменшується периферійний опір і серцю достат-
ньо виконувати менший об’єм роботи. Фізичні вправи, будучи біо-
логічним стимулятором регулюючих систем, забезпечують активну
мобілізацію пристосувальних механізмів і підвищують пристосу-
вальні можливості організму і толерантність пацієнтів до фізичних
навантажень. Важливим є і те, що виконання фізичних вправ суп-
роводжується, як правило, виникненням певних емоцій, що також
позитивно впливає на протікання основних нервових процесів
в корі великих півкуль головного мозку.
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ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
УСКЛАДНЕНОГО ГРИЖЕЮ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ

НА РІВНІ S1–L5

Цалко Л. С.
ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Як би не було прикро усвідомлювати, але проблема остеохонд -
розу не тільки не втрачає своєї актуальності в наш час, але й на
навпаки, привертає увагу багатьох спеціалістів. Остеохондроз хреб-
та — це дегенеративний процес в міжхребцевих дисках, що у свою
чергу веде до вторинного розвитку компенсаторних змін в струк-
турному апараті хребта.

Ще 10–15 років тому ця хвороба більше стосувалася людей
похилого віку, а зараз все частіше зустрічається у підлітків та навіть
у дитячому віці. Сучасна людина веде сидячий або малорухомий
спосіб життя. Постійне перенапруження м’язів спостерігається
у осіб, професії яких пов’язані з довгою фіксацією робочої пози. 

Існує немало причин, які призводять до розвитку остеохондро-
зу поперекового відділу хребта. До них відносять: вродженні пору-
шення розвитку хребта, вікові зміни хрящової тканини і спадкову
схильність. В свою чергу, розвитку остеохондрозу сприяють травми
хребта, сутулість і неправильна постава, слабкість м’язів спини,
тривале перебування в незручній або неприродній позі. До розвит-
ку захворювання можуть призводити проблеми з обміном речовин,
а також дефіцит мікроелементів. 

Зазвичай хворі скаржаться на дискомфорт в різних відділах
хребта, на біль, що віддає в ноги, або ж в лопатку, плече, шиї і поти-
лиці. Біль може змінюватись від незначного, тупого до, часом,
інтенсивного і нестерпного. Частими є скарги на підвищену стом-
люваність при фізичній чи розумовій роботі, порушення чутливос-
ті в кінцівках і різних частинах тіла, мерзлякуватість рук або ніг.

Реабілітація при остеохондрозі хребта ускладненою грижею
включає: 

– лікувальну фізкультуру (до занять включаються загально-
зміцнювальні, дихальні, а також спеціальні вправи. Спочатку вико-
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нуються елементарні вправи без зусиль, з обмеженою амплітудою.
Поступово обсяг рухів і темп збільшується. При виникненні болю
призначають вправи на розслаблення м’язів); 

– кінезіотерапію (її слід розглядати як інтенсивну фізичну реа-
білітацію, при якій здійснюється інтенсивний розвиток силової ви -
тривалості м’язів всього тіла на спеціальних тренажерах. До компл-
ексної програми входять так звана суглобова гімнастика (вправи на
розтягування, розслаблення і силу м’язів), а також контрастні тем-
пературні впливи і масаж. Курс триває 3–4 місяці.

– кінезіотейпування (є одним із допоміжних методів відновно-
го лікування, даний метод фізичної терапії створює абсолютно
новий підхід у відновленні хворих з міжхребцевими грижами попе-
рекового відділу хребта).

Базовими принципами реабілітаційного процесу є індивідуаль-
ний підхід, підбір виду процедур залежно від періоду реабілітації.
Не менш важливими в досягненні гарного ефекту є систематич-
ність, поступове збільшення навантаження та комплексне спосте-
реження за пацієнтом.

Основні цілями, які ми ставимо перед реабілітаційною програ-
мою є: усунення больового синдрому, стабілізація стану пацієнта, усу-
нення обмежень у самообслуговуванні, відновлення рухливості хреб-
та і функцій опорно-рухового апарату, поліпшення м’язового тонусу.

Отже, можемо зробити висновок, що сучасні підходи до фізич-
ної реабілітації пацієнтів з врахуванням принципів реабілітаційно-
го процесу, правильно поставлених цілей та завдань дають змогу
хворим повернутись до життя без болю, відновити порушені фун-
кції та запобігти рецидивам. 

РОЛЬ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТА 
З ЮВЕНІЛЬНИМ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

Цирковняк О. О.
І курс магістратури, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор

Беручи до уваги той факт, що ювенільний ревматоїдний артрит
(ЮРА) є і залишається органним захворюванням (за даними МОЗ
України 0,36 випадків на 1000), при розробці індивідуальної про-
грами реабілітації (ІПР) такої дитини слід враховувати весь ком-
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плекс факторів, що впливатимуть на процес реалізації ІПР та забез-
печать максимальне відновлення втрачених функцій, або макси-
мальну підтримку існуючих.

Не залежно від тяжкості перебігу захворювання в процесі ство-
рення ІПР слід враховувати наступні фактори: 

– попередній функціональний стан та рівень незалежності, 
– актуальні функціональні обмеження та ступінь їх вираженос-

ті (бажано з графічною або фото фіксацією), 
– психосоматичний статус та мотивацію.
Ревматоїдний артрит значною мірою впливає на повсякденне

життя пацієнтів. Через непередбачуваність прогресуючої природи
захворювання, бачення хворими та їх родинами свого майбутнього
представляється у вигляді найгірших варіантів розвитку подій,
в яких, крім занепокоєння з приводу наростаючого обмеження рух-
ливості і побічних ефектів лікування, відзначений страх втрати
можливості обслуговувати себе. Також частими супутниками дано-
го захворювання є когнітивні порушення, астенія, тривожність,
депресія, порушення сну.

Найчастіше близькі люди відчувають не менший психологічний
стрес, спостерігаючи за стражданнями хворого і не маючи можли-
вості захистити свою дитину від фізичного та емоційного болю.

Батьки дітей, хворих на ревматоїдний артрит, переживають
почуття неповноцінності, порівнюючи себе з батьками здорових
дітей. Вони так само працюють і приймають участь в суспільному
житті, здатні вести «нормальне» сімейне життя, на яке, проте, тепер
накладені серйозні обмеження.

При ретельному дослідженні впливу сімейного стану на перебіг
і адаптацію до хвороби було виявлено, що благополучні шлюби
позитивно впливають на регуляцію хронічного болю, психологічну
неспроможність і функціональні обмеження пацієнтів з ревматоїд-
ним артритом.

Тому в процесі складання та впровадження ІПР хворих на ЮРА
необхідно брати до уваги соціально-економічний стан сім’ї в якій
проживає дитина, рівень психологічної підтримки в сім’ї, суб’єк-
тивну оцінку особистісних взаємодій та при необхідності акценту-
вати увагу на включення до роботи з родиною спеціаліста-психолога.
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ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ
ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Цирковняк О. О.
І курс магістратури, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дасюкевич О. Й., к. біол. н., пров. наук. спів.

Національний інститут раку

Щорічно у світі реєструється близько 6 мільйонів злоякісних но -
воутворень, причому в Україні цей показник сягає близько 160 тисяч. 

Реабілітаційний супровід онкологічних хворих є досить склад-
ною та актуальною проблемою сучасної онкології, вирішення якої
вимагає зваженого комплексного підходу. Нажаль, в реаліях сього-
дення, в Україні відсутній супровід онкологічного хворого із засто-
суванням методів, які б реально сприяли його реабілітації. 

До недавнього часу у лікарській спільноті домінувала думка,
що фізіотерапія та онкологія є несумісними. Проте, результати екс-
периментальних та клінічних досліджень останніх десятиліть пере-
конливо свідчать не тільки про можливість, але й про необхідність
застосування фізичних чинників в реабілітації онкологічних хво-
рих на різних стадіях захворювання.

Досить важливе і значуще місце в процесі реабілітації пацієнтів
займає метод системної фотодинамічної терапії, дія якої обумовлена
відомими механізмами лікувальної дії низько інтенсивного лазерно-
го випромінювання та фотосенсибілізатора. За останні роки накопи-
чено переконливі, науково обґрунтовані докази того, що застосуван-
ня методу фотодинамічної терапії (ФДТ) в реабілітації онкохворих
не призводить до стимуляції пухлинного процесу. Близько 50% хво-
рих на злоякісні новоутворення мають патологію системи гемостазу,
а при прогресуванні процесу цей показник збільшується до 90%.
Тромбоз є другою причиною смерті онкологічних хворих. Отже,
зміни системи гемостазу, які виникають у хворих із злоякісними пух-
линами, характеризуються розладами судинно-тромбоцитарної,
антикоагулянтної, фібринолітичної та прокоагулянтної ланок.

Доведено, що дія ФДТ призводить до швидкого стихання нега-
тивних супутніх запальних процесів в організмі хворого, поліпшує
мікроциркуляцію крові в органах та тканинах, нормалізує загаль-
ний імунітет, показники крові, пришвидшує репаративні процеси,
сприяє швидкому заживленню ран, має знеболюючу, седативну та
психотерапевтичну дію.
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Таким чином, застосування фотодинамічної терапії в процесі
реабілітації онкологічних хворих має величезні перспективи та
значний потенціал.
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ПРОФІЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Чижик В. В.
кандидат біологічних наук, доцент, професор, 

професор кафедри фізичної реабілітації
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Диференційований підхід у фізичному вихованні має вирішува-
ти питання підвищення мотивації, інтересу до занять фізичною
культурою, враховуючи при цьому, що учні розрізняється за віком
і статтю, соціальним положенням, і психічними особливостями,
руховими здібностями, функціональним і фізичним станом організ-
му, рівнем адаптації до фізичних навантажень. Урбанізація, клімато-
географічні, соціально-економічні та екологічні умови проживання
впливають на адаптацію людини до навколишнього середовища, на
її здоров’я та фізичний стан, що вимагає від теорії фізичного вихо-
вання розробки адекватних диференційованих методик проведення
занять, спрямованих на стимуляцію життєздатності та підвищення
резервів адаптації. Врахування всіх цих відмінностей у процесі
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фізичного виховання вимагає застосування диференційованого під-
ходу за широким спектром чинників і критеріїв.

Це визначає важливість оптимізації фізичного стану школярів,
на різних етапах їхнього розвитку, та при впливові різних зовнішніх
чинників через профільну та рівневу диференціацію фізичного
виховання. 

Під диференціацією розуміють спосіб організації навчального
процесу, для якого характерне врахування типологічних особливос-
тей учнів та об’єднанням їх у гомогенні групи (динамічні або сталі),
в яких різняться елементи дидактичної системи — мета, зміст, зав-
дання, методи, форми, критерії оцінки, результати.

В освіті загальноприйнятий поділ диференціації на внутрішню
(рівневу) та зовнішню (профільну). Роріняють і загальні чинники
диференціації: середовищні, соціальні, індивідуальні. 

Зовнішня, (профільна) диференціація це диференціація
навчання, яка передбачає надання учням можливості отримати
освіту в різних напрямках, за різними навчальними планами і про-
грамами. Під зовнішньою диференціацією розуміють таку органі-
зацію навчального процесу, за якої для врахування індивідуальних
особливостей учнів їх об’єднують у спеціальні диференційовані
навчальні групи. Зовнішню диференціацію поділяють на елективну
або гнучку (наприклад, факультативні заняття) та селективну. 

Критеріями селективної профільної диференціації можуть висту-
пати: навчальна спеціалізація (наприклад: правовий ліцей, військо-
вий ліцей, гімназії, реабілітаційні центри, спеціальні школи і т. п.);
екологічні впливи (наприклад: зони з підвищеним рівнем хімічно-
го та радіоактивного забруднення); урбанізація (сільські-міські
школярі); кліматогеографічні особливості (наприклад, північ-арід-
на зона, гори — рівнина і т п, спортивна спеціалізація (наприклад
спортивні школи, спортивні класи, класи з поглибленим вивчен-
ням фізичного виховання, секції), стать. Внутрішня (рівнева)
диференціація організовується за такими китеріями: психолого-
педагогічні (наприклад, інтереси, мотивація, інтелект і т.д.), соці-
альні (наприклад, соціальний статус, умови проживання, фінансо-
ві можливості і т. п.), медико-біологічні, (наприклад, біологічний
вік, фізичний стан, індивідуально-соматичні особливості організ-
му, стан здоров’я). 

Зміст профільної диференціації полягає в тому, що створюють-
ся, на основі певних ознак (інтересів, схильностей, досягнутих
результатів), відносно стабільні групи, у яких зміст освіти й вимоги
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до учнів відрізняються. За такою диференціацією освітній процес
має специфічну спрямованість у галузь стійких інтересів, схильнос-
тей і здібностей із метою їх максимального розвитку.

Зовнішню (профільну) диференціацію, своєю чергою, поділя-
ють за умовами вибору на елективну (гнучку) та селективну
(бар’єрну). До форм навчання елективної диференціації належать
факультативи з довільним вибором предметів на базі інваріативно-
го ядра, за селективної — профільні класи, класи з поглибленим
вивченням певного навчального предмета.

Диференціація фізичного виховання учнів покликана вирішува-
ти завдання формування особистості, здатної до самореалізації, про-
фесійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ 
ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Чучуй О. О.
ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна освіта»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фізичної

реабілітації та фізичного виховання

Варикозне розширення вен — захворювання, яке характеризу-
ється зміною форми, будови й функції венозної системи, порушен-
ням венозного кровотоку, прогресуючим протіканням і ускладнення-
ми. Патологія вен має глобальний характер: за різними джерелами
25–50% дорослого населення страждає хронічною венозною недос-
татністю. У 75% європейців віком 30–70 років діагностують телеан-
гіоектазії та ретикулярні вени, у 25 50% — варикозні вени,
у 10 15% — важкий варикоз, у 1% — венозні виразки. 

При консервативному лікуванні варикозної хвороби вен ниж-
ніх кінцівок основними провідними ланками є компресійна і меди-
каментозна терапія разом з фізіотерапією і лікувальною фізичною
культурою [1], що і зумовило узагальнити основні напрямки до
призначення сучасних фізіотерапевтичних методів лікування і про-
філактики ускладнень та рецидивів варикозної хвороби. 

Із широкого арсеналу фізіотерапевтичних чинників фізіотера-
певти і реабілітологи [2] рекомендують призначати хворим той чи
інший метод апаратної фізіотерапії та бальнеотерапії в залежності
від стадії варикозної хвороби, методу лікування, індивідуальних
особливостей хворої людини, супутньої соматичної патології та
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поставлених вищеперерахованих завдань. Серед фізіотерапевтич-
них чинників, які здатні покращувати та стимулювати мікроцирку-
ляцію, венозний відток крові та лімфоток, прискорювати регенера-
цію трофічних розладів та які можливо використовувати
в комплексі консервативного лікування.

Електричне поле УВЧ надає протизапальну бактерицидну, антис-
пастичну, трофічну, репаративну та імуностимулюючу дії [1]. Призна -
чають продольну і поперечну методики в оліготермічному дозуванні,
тривалістю процедури до 10 хв., на курс лікування 8–10 процедур [2]. 

Дослідження ряду авторів [1] вказують на позитивний вплив
ПМП на мікроциркуляцію, підвищення рівня вільного гепарину,
зменшення антигепаринової активності крові та прискорення фіб-
ринолізу під впливом ПМП. 

Призначають загальні радонові ванни з концентрацією
40–80 нкі/л при температурі води 35–35 с, тривалістю процедури
від 8 до 15 хв., на курс — 10–12 процедур [1]; — загальні мінеральні
хлоридно-натрієві ванни значно підвищують венозний тонус,
покращують окисні процеси у тканинах гомілки, посилюють кро-
вообіг, нормалізують діяльність ЦНС, справляють болезаспокійли-
ву, протизапальну, гіпосенсибілізивну дії [1]. Призначають хлорид-
но-натрієві ванни з розчином солі слабої (10–20 г/л) та середньої
(20–40 г/л) концентрації, тривалістю процедур 8–10 хв., на курс
10–15 процедур. Призначають радонові та хлориднонатрієві ванни
на початкових стадіях варикозної хвороби і в післяопераційному
віддаленому періоді для профілактики рецидиву. 

Аналіз сучасної науково-медичної літератури свідчить про
значне розповсюдження серед осіб працездатного віку варикозної
хвороби вен нижніх кінцівок, що потребує комплексного підходу
до призначення засобів фізичної реабілітації у лікуванні та профі-
лактики рецидиву захворювання. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Шипелик О. В.
к. мед. н.

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Протягом декількох місяців або років після інсульту багато клі-
тин мозку, які постраждали, можуть відновити деякі свої функції. У
той же час інші області мозку можуть взяти на себе інші функції,
зруйнованих клітин. Реабілітація після інсульту складає складний
процес досягнення оптимального рівня соціальної адаптації та
незалежності людини яка перенесла інсульт, наступними шляхами:
навчання новим навичкам; перенавчання навичок і здібностей;
адаптація до фізичних, емоційних і соціальних наслідків інсульту.

Реабілітації після інсульту допоможе повернути людину до само-
стійного життя. Реабілітація не ліквідує наслідки інсульту. Мета реа-
білітації після інсульту мобілізація сил і можливостей, придбання
впевненості, для продовження звичайної повсякденної діяльності,
направлена на здобуття незалежності людині яка перенесла інсульт.

В гострий період захворювання організація надання реабілітацій-
ної допомоги повинна бути спрямована на вирішення таких завдань:

– попередження і організацію лікуванню ускладнень, пов’яза-
них з імобілізацією, супутніми захворюваннями.

– визначення функціонального дефіциту і збереження можли-
востей пацієнта.

– покращення загального фізичного стану пацієнта.
– покращення порушення рухових, мовних, сенсорних функцій.
– виявлення психоемоційних порушень.
– відновлення самообслуговування і елементарних побутових

навичок.
– попередження повторного крововиливу.
Зменшення рухливості хворого в гострий період є причиною

розвитку багатьох ускладнень: відлежин, тромбозу глибоких вен,
пневмонії, депресії. Правильний догляд і рання активізація хворо-
го в більшості випадків сприяє попередженню цих явищ. В гострий
період часто виникають також проблеми, що пов’язані зі супутніми
захворюваннями (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артері-
альна гіпертонія та ін.). Наявність супутніх захворювань може сут-
тєво обмежувати можливості активної реабілітації, тому необхідні
своєчасні заходи, що до їх і лікування.
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Заходи щодо відновлення необхідно починати як можна рані-
ше, лише після того як мине загроза для життю пацієнта, при ста-
білізації життєво важливих функцій організму (в першу чергу —
гемодинамічних показників) і неврологічного статусу. При дотри-
манні цих умов використовують лікування положенням, масаж,
пасивну і дихальну гімнастку в перші дні, термін початку активних
реабілітаційних заходів (активні вправи, перехід у вертикальне
положення, вставання, статичні навантаження) дуже індивідуаль-
ний і залежить від характеру і вираженості порушення мозкового
кровообігу, супутніх захворювань. Лікування положенням — поля-
гає у надаванні паралізованій кінцівці правильного положення
впродовж того часу, поки хворий знаходиться у ліжку. 

Пасивні рухи — покращують кровообіг в ураженій кінцівці, мо -
жуть сприяти зниженню м’язового тонусу, і стимулює появу активних
рухів завдяки рефлекторному впливу еферентної імпульсації, виника -
ю чи у м’язах і суглобах паралізованої кінцівки. Пасивні рухи викону-
ються як на хворій такі на здоровій стороні, в повільному темпі (швид-
кий темп може спровокувати збільшення тонусу м’язів) плавно без
ривків. Активну гімнастику — при відсутності протипоказів починають
при ішемічному інсульті через 7–10 днів, при геморагічному ма сив но -
му крововиливі через 15–20 днів, від початку захворювання. Основна
вимога — строге дозування навантаження і поступове її збіль  шення.
Дозування навантажень здійснюється амплітудою, темпом і кількістю
повторювальних рухів і ступенем фізичного навантаження.

Крім кінезіотерапії і масажу при потребі реабілітолог викорис-
товує і інші засоби відновлювального лікування: фізіотерапія, бло-
кади, ортезування. 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПЕРЕЛОМУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

Шпаков Д. С.
ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Серед переломів нижньої кінцівки найчастіше зустрічаються
переломи кісток гомілки, рідше — стегнової кістки і кісток стопи.

Переломи стегнової кістки становлять близько 10% усіх пере-
ломів скелета і виникають внаслідок прямої і непрямої травми.
Розрізняють переломи проксимального кінця, діафізу і дистально-
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го кінця стегнової кістки. Переломи стегнової кістки належать до
тяжких травм, які часто супроводжуються травматичним шоком,
кровотечею, зокрема при відкритих переломах.

Переломи проксимального кінця стегнової кістки за локалізацією
ділять на переломи: 1) головки; 2) шийки (субкапітальний або епіфі-
зеоліз у дітей, трансцервікальний, базальний); 3) вертлюжної ділянки
(ізольовані переломи вертлюга, черезвертлюжні, міжвертлюжні).

Перелом шийки стегна — найпоширеніша травма у людей похи-
лого віку. Це пов’язано з остеопорозом та втратою еластичності кіст -
кової тканини. Якщо шийка зламалась біля голівки, такий перелом
називається субкапітальним, якщо біля вертлюга — латеральним.
Субкапітальні переломи шийки стегна зростаються набагато гірше, це
пов’язано з особливостями кровопостачання. При субкапітальному пе -
реломі навіть після зрощення часто буває асептичний некроз (відми -
рання) голівки, що є показом до ендопротезування суглобу. Шийку
стегна можна фіксувати канюльованими гвинтами, пластиною з ку -
том 130, системою Гамма та DHS. У людей похилого віку при субкапі-
тальних переломах у зв’язку з малою вірогідністю зрощення можна
одразу ендопротезувати суглоб. Це дозволяє повне навантаження од ра -
зу після операції, що дуже важливо для підтримання рухового режиму.

Переломи стегнової кістки, найкрупнішої кістки скелета вини-
кають внаслідок дії значної зовнішньої сили і відносяться до важ-
ких ушкоджень опорно-рухового апарату.

Вони супроводжуються обширними руйнуваннями м’яких тка-
нин, що часто спричиняє травматичний шок. 

Спостерігаються поперечні, косі, гвинтоподібні і осколкові
переломи діафіза стегна. 

Лікування таких переломів проводиться консервативним
і перативним методами лікування. 

Із консервативних методів здебільшого застосовують скелетне ви -
тягання за бугристість великогомілкової кістки або виростка стегна. 

З оперативних методів лікування найбільшого поширення
набув інтромодулярний метало-остеосинтез стрижнями, штифта-
ми, що вводяться у кістково-мозковий канал стегна і забезпечують
стійке (стабільне) з’єднання відламків. Це дозволяє не застосовува-
ти після операції зовнішню іммобілізацію і ушкоджену кінцівку
укладають на шину Белера. При інших методах остеосинтезу необ-
хідно накладати кокситну гіпсову пов’язку на 2–4 місяці. 

Отже, клінічні прояви переломів стегнової кістки вимагають три-
валої фізичної реабілітації, що вбачається в подальшому дослідженні. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛГІМНАСТИКИ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Юр В. В.
ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри

Впровадження фізично-оздоровчих реабілітаційних технологій
майбутніми фахівцями є дуже важливим показником ефективності
роботи Однією із ефективних фізично-оздоровчих реабілітаційних
технологій є фітболгімнастика, тобто гімнастика з використанням
великих пружних корекційних м’ячів або фітболів.

Фітболгімнастика — це одна з нетрадиційних спеціально-орга-
нізованих форм роботи, яка є унікальною за механізмом дії на орга-
нізм людини, що викликає великий інтерес як у дітей, так і дорос-
лих. Саме вправи на м’ячах володіють оздоровчим ефектом, який
підтверджено досвідом роботи спеціалізованих корекційних та реа-
білітаційних медичних центрів Європи.

Взагалі, з найдавніших часів в культурі будь-якого народу м’яч
служив предметом для ігор і розваг. Гімнастичні м’ячі великого роз-
міру з’явилися порівняно нещодавно в різних країнах. Фітбол був
винайдений у 1960 році, але тільки у 1996 році в Італії відбувся пер-
ший міжнародний семінар з фітбол-тренувань. Вперше його поча-
ли використовувати швейцарські лікарі як пристосування для
фізичної реабілітації.

Вправи на м’ячах доступні всім, незалежно від віку та стану
здоров’я. Практично, це єдиний вид аеробіки, де під час виконан-
ня фізичних вправ одночасно включаються руховий, вестибуляр-
ний, зоровий і тактильний аналізатори, що в геометричній прогре-
сії посилює позитивний ефект від занять.

Підвищити ефективність виконання фізичних вправ на м’ячах
можливо також за рахунок використання музичного супроводу, що
розвиває почуття ритміки, координацію, рівновагу, поставу,
а також викликає емоційний підйом, почуття радості й задоволен-
ня. Крім того, на позитивному емоційному фоні швидше й ефек-
тивніше проходить процес навчання руховим умінням та навичкам.

На відміну від загальноприйнятих методик гімнастика на фітболі:
– Дає унікальну можливість для тренування рухового контро-

лю та рівноваги;

150

Секція 8 Сучасні технології 



151

– Знімає навантаження з хребта, перерозподіляє тонус всіх
груп м’язів;

– Тренує правильну поставу, дає відчуття природної координа-
ції тіла;

– Одночасно тренує м’язи спини і черевного преса.
Завдяки впровадженню даної технології в практику роботи оп ти -

мізовується система фізкультурно-оздоровчої роботи. Слід визна чити
атмосферу емоційного комфорту фізкультурних занять з викорис-
танням фітболу; емоційну чуйність під час виконання вправ, отри-
мання задоволення від занять та бажання і потребу ведення здоро-
вого способу життя. Позитивні зрушення в показниках розвитку
дозволяють стверджувати про доцільність впровадження фітбол-
гімнастики у навчальний процес фізичного виховання в вищому
навчальному закладі.

Саме впровадження фітболгімнастики як нетрадиційної фізич-
но-оздоровчої реабілітаційної технології майбутніми фахівцями
допомагають не тільки запобігти розвитку ускладнень з боку різних
органів та систем, але й повірити у свої сили, набути навички само-
стійних занять фізичними вправами, укріпити своє здоров’я та під-
готуватись до належного виконання своїх професійних обов’язків.

Таким чином, фітболгімнастика, є сучасною інноваційною та
фізично-оздоровчою реабілітаційною технологією в інклюзивній
освіті, що поєднує в собі всі необхідні компоненти для гармонійно-
го розвитку організму людини.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ярошук Н. В. 
IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

У нашій країні якість життя осіб з інвалідністю, як правило,
нижче решти населення, що обумовлено недостатністю в нашому
суспільстві гуманізму і милосердя по відношенню до даної категорії
населення; нерозвиненістю і непристосованістю соціальної інфра -
структури міст і сільських населених пунктів з урахуванням задово-
лення основних потреб; низьким рівнем матеріального забезпечення

зміцнення здоров’я людини Секція 8



і соціального обслуговування, їх недостатньою гнучкістю; низькою
якістю чи відсутністю технічних засобів і пристосувань, необхідних
для обслуговування, пересування і праці; наявністю значних труд-
нощів в отриманні якісної професійної, особливо вищої освіти,
в задоволенні духовних потреб.

Реабілітація осіб з інвалідністю — система і процес повного або
часткового відновлення здібностей інвалідів до побутової, суспіль-
ної, професійної та іншої діяльності. Абілітація осіб з інвалідністю —
система і процес формування відсутніх у осіб з інвалідністю здібнос-
тей до побутової, суспільної, професійної та іншої діяльності.

У листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені змі -
ни до ст.26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
які передбачають запровадження нового механізму забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації.

Відповідно до прийнятих змін, інвалід сам має право обирати
підприємство для отримання протезно-ортопедичних послуг, на
якому за результатами індивідуального обстеження буде оформле-
не індивідуальне замовлення, визначено тип технічного засобу реа-
білітації, що відповідають вимогам цього інваліда.

Встановлено, що порядок забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, перелік таких засобів, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321
(далі — Порядок). Цей Порядок визначає механізм безоплатного
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших окремих
категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;
безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали
індивідуальні заявки осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Реабілітація та абілітація осіб з інвалідністю спрямовані на усу-
нення або можливо більш повну компенсацію обмежень життєді-
яльності осіб з інвалідністю з метою їх соціальної адаптації, вклю-
чаючи досягнення ними матеріальної незалежності та інтеграції
у суспільстві. Щоб досягти такого результату існує необхідність тех-
нічних засобів реабілітації, реабілітаційні технології або допоміжні
технології — засоби для полегшення повсякденного життя осіб
з інвалідністю.
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СЕКЦІЯ IX

СОЦІАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЛФК ПОСЕРЕДНИКА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА У РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ 

У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бабій А. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Людина — суспільна істота, а там є люди, там обов’язково є
конфлікти, оскільки вони є незмінними супутниками існування та
розвитку людства. Конфлікти є частиною повсякденного життя
кожної людини без виключення, вони супроводжують нас у сім’ї,
у навчанні, роботі та ін., і це вимагає від людини знання їх законів
для ефективного уникнення та виходу з конфліктних ситуацій.
Студентський колектив не є виключенням. 

У закладі вищої освіти студенти дуже часто не в змозі самостій-
но вирішити міжособистісні конфлікти і потребують сторонньої
допомоги нейтральної третьої особи, якою і може виступити соці-
альний працівник.

У педагогічній практиці [1] основними видами міжособистіс-
них конфліктів у вузі є: конфлікти «студент-студент»; конфлікти
«студент-викладач»; конфлікти «студент-адміністрація».

Основні причини конфліктів серед студентів-юнаків — «їх
прагнення зайняти панівне становище у мікрогрупі, студентській
групі, агресивність і жорстокість (джерелами яких виступають ано-
малії сімейних відносин і тип взаємодії викладачів зі студентами),
а також особливості віку студента» [2, с. 359]. 



Механізм посередництва (медіаторства) полягає у тому, що
наявність третього, стороннього учасника дозволяє перенести на
нього, як на посередника, частину непродуктивних моментів кон-
флікту, емоційної напруги, зняти неприязнь конфліктуючих сторін.

Зміст посередницької функції полягає у тому, щоб організувати
процес так, щоб допомогти конфліктуючим віднайти вихід зі
складної ситуації та вміло зберегти нейтральну позицію. Функції
посередника в конфлікті відрізняються від функцій арбітра, радни-
ка і від функцій емпатійного партнера в діалогічному спілкуванні,
що вимагає особливого обліку при організації навчання даної тех-
нології розв’язання конфлікту.

Студенти, здебільшого, звертаються до медіаторів, безуспішно
втративши всі аргументи, сили та засоби для розв’язання конфлік-
ту, коли в позиціях, які вони відстоюють, не вдається знайти спіль-
не, по-різному тлумачать головні для вирішення конфлікту критерії,
або вважають конче необхідним зовнішній контроль за дотриман-
ням проміжних тимчасових угод. Буває, що сторони дорожать
добрими відносинами, але за певних обставин не можуть порозумі-
тися і тоді вдаються до послуг медіатора.

Посередник (соціальний працівник) стимулює конструктивне
обговорення суперечливих питань і сприяє взаємо порозумінню
сторін (студентів), перш за все, через упровадження певних проце-
дурних правил, формування розкладу переговорів, вплив на психо-
логічну атмосферу самих переговорів і клімату в студентській групі.

Отже, медіаторська діяльність соціальних працівників як медіато-
рів в умовах середовища закладу вищої освіти є досить ефективним
засобом формування соціального досвіду безконфліктної поведінки
в студентів. Організовуючи роботу як медіатора, соціальний праців-
ник має дотримуватися ідеї про те, що в процесі вирішення конфлікту
за допомогою медіації, сторони повинні налаштуватися на співробіт-
ництво, і це є головною задачею медіатора — спеціально підготовле-
ного посередника у вирішенні конфліктів, який однаково підтримує
обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення.

Література

1. Маріна О. В. Конфлікти і шляхи їх попередження у коективі акаде -
міч ної групи студентів-першокурсників. Харківський національний уні -
верситет імені Г. С. Сковороди, 2014. С. 15–25.

2. Федосєєва І. О. Психологічні особливості формування комуніка тив -
ної толерантності у студентів. Гуманітарний вісник. Переяслав-Хмель -
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ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї

Баглай Т. М.
ІІ курс, група СРз-2.1, спеціальність «Соціальна робота»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач

У Законі України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» (від 7 грудня 2017 року № 2229-VII) домашнє насильство
визначається як «діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуаль-
ного, психологічного або економічного насильства, що вчиняють-
ся в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між
колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які
спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебува-
ють (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою,
незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила
домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа,
а також погрози вчинення таких діянь».

Сімейне насильство відрізняється від інших агресивних актів тим,
що воно не є прикрим епізодом — це дії, які раз у раз повторюють-
ся і відбуваються у стосунках між близькими людьми. З цього ви пли -
ває, що насильство в сім’ї — це примусовий контроль одного члена
сім’ї над іншим, реальна дія чи загроза фізичної, психологічної, еко-
номічної, сексуальної образи — моральної, емоційної, вербальної.

Насильство в сім’ї як взаємодія її членів виражається в трьох
основних проявах:

1) поведінка, базована на вчиненні «неявного» насильства, тобто
не усвідомлюваного суб’єктом як насильницьке, у формах «педаго-
гічного», «соціалізаційного», «інформаційного» примусу. Такі форми
насильства пояснюють конструктивну функцію насильства в сім’ї
(задля культурної спадкоємності); 2) поведінка, пов’язана з механіз-
мами визнання агресивних дій насильницькими за своєю сутністю;
3) насильство-імітація на рівні внутрішньосімейних відносин,
пов’язане з дискримінаційною поведінкою членів сім’ї. 

Досить важко провести чітку межу між різними формами до -
машнього насильства. Так, одні дослідники відносять позбавлення
сну до психологічного насильства, інші — до фізичного. Таким чи -
ном, домашнє насильство є складним феноменом, наслідки якого,
зазвичай, охоплюють кілька сфер: фізичну (соматичне здоров’я),
емоційну, економічну, сексуальну. 

в контексті соціальної роботи Секція 9



Щодо змісту соціальної роботи, спрямованої на вирішення про -
блеми домашнього насильства, то його можна презентувати як
сукупність чотирьох основних елементів: 

– профілактика сімейного насильства; 
– робота із сім’ями та окремими категоріями, де сукупність

мак ро- та мікрофакторів створює/може створити підвищений ри -
зик жорстокого поводження;

– надання підтримки та допомоги жертвам, свідкам насильства
та особам, які знаходяться у ризику насильства; 

– проведення корекційної роботи з кривдниками.
За кількісними характеристиками компонент «робота с крив-

дниками» передбачає порівняно невелику групу отримувачів соці-
альних послуг. Значно ширшою є група жертв насильства, тому що,
по-перше, один кривдник може завдавати шкоди декільком особам
одночасно чи впродовж певного терміну часу, а, по-друге, ця група
значно зростає, з огляду на те, що на кожний зафіксований випадок
насильства припадає декілька випадків, коли насильство не здійс-
нилося, але може стати реальністю.

Щодо попередження насильства, то цей напрям передбачає охоп -
лення як населення загалом (потенційно кожна людина, незважаю-
чи на стать, вік, соціальний і професійний статус, місце проживан-
ня може стати жертвою насильства), так і цілеспрямовану роботу
з окремими цільовими групами і підгрупами, з урахуванням особ-
ливостей кожної з них.

До вищезазначеного, слід додати, що багатоаспектність про-
блеми вимагає комплексних дій різних інституцій, і не лише соці-
альної сфери.

КАРАНТИН ЯК БУДЕННЕ ЯВИЩЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Базиленко А. К.
к. психол. н., завідуюча кафедри cоціальної роботи та педагогіки

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Анотація. Ми розглядаємо ізоляцію людей з інвалідністю як комп -
лексне явище, спричинене недоступністю соціальної інфраструк-
тури, неготовністю суспільства загалом до повноцінного включен-
ня людей з інвалідністю, що спричинює самоізоляцію таких людей.
В умовах сучасної ситуації у світі загалом, і в Україні, зокрема,
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а саме в умовах вимушеної ізоляції, викликаної пандемією короно-
вірусу практично таку ж сукупність психологічних відчуттів пере-
живають усі громадяни України. Дана ситуація дозволяє нам краще
зрозуміти відчуття значної кількості людей з інвалідністю та у май-
бутньому, на нашу думку, може стати підґрунтям соціально-полі-
тичних змін у даному контексті. 

Summary. We view the isolation of people with disabilities as a com-
plex phenomenon caused by the inaccessibility of social infrastructure, the
unpreparedness of society as a whole to the full inclusion of people with
disabilities, which causes self-isolation of such people. Today in the world
and in Ukraine in conditions of forced isolation caused by the coronary
pandemic, almost all citizens of Ukraine experience the same set of psyc-
hological sensations. This situation allows us to better understand the fee-
lings of a significant number of people with disabilities and in the future,
in our opinion, may underlie social and political changes in this context.

Сучасна світова та українська ситуація, викликана небезпекою
зараження короновірусами та відповідно соціальною ізоляцією лю -
дей, створює психологічно обтяжуючі обставини для усього суспіль-
ства. Проте, на жаль, у нашому суспільстві є категорії населення які
повсякчас змушені переживати подібні відчуття, серед них: люди
з інвалідністю, сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю та сім’ї, де
батьки мають інвалідність. Ці люди не зі своєї волі, а через сукуп-
ність обставин вимушені практично все життя перебувати в певній
(повній або частковій) ізоляції. 

Ізоляція людей з інвалідністю пов’язана, в першу чергу, із фі -
зичними бар’єрами та з непристосованою інфраструктурою. У да -
ному контексті також доцільно розглядати термін самоізоляція, або
ж «відчуження». Це явище виникає тоді, коли серед перепон до пов -
ноцінної участі у суспільному житті окрім фізичних додаються ще
й психологічні, як то: неприйняття, жалість, приниження тощо.
Самоізоляція — це системна, інтегральна якість особистості, що
виявляється в критичній життєвій ситуації [1].

Зазвичай люди з інвалідністю мають менше соціальних контак-
тів, що призводить до менш розвинених соціальних компетентнос-
тей та, у багатьох випадках, викликає відчуття самотності. Навіть
якщо люди з інвалідністю ведуть соціально активний стиль життя,
то часто відчувають недостатність близьких відносин. Адже серед
основних потреб людини є потреби в любові, прийнятті, ідентифі-
кації, приналежності, а такі близькі відносини вимагають психоло-
гічної готовності підпустити когось до себе близько і при цьому не
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втратити власну самостійність, незалежність. Потреба в особистіс-
ному зростанні в умовах ізоляції стає ще більш вагомою, адже вона
безпосередньо пов’язана з пошуком сенсу життя і відчуттями своєї
значимості. Для того, щоб самотужки людина з інвалідністю могла
долати такі обставини, вона має бути сильною, сформованою та
цілеспрямованою особистістю. Значний вплив на адаптаційні мож-
ливості людини мають її: сімейне оточення, міжособистісні відно-
сини з дитинства, особливості побуту, місця проживання тощо.

У психологічній літературі ми знаходимо багато рекомендацій лю -
дям з інвалідністю для зменшення впливу негативних психологічних
наслідків ізоляції, зокрема: фізична активність (робота по домогоспо-
дарству, на ділянці, фізичні вправи), відверті розмови про свої пере-
живання, «відпускання» ситуацій, які людина не можете змінити, до -
статній відпочинок, здорове харчування, турбота про оточуючих,
включення у план дня розваг та тих заходів, що дозволяють відпочити
[2]. Наразі, ми можемо стверджувати, що ці ж рекомендації є актуаль-
ними для всіх людей в умовах вимушеного карантину під час пандемії.
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В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Баранівська Г. Л.
ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Тимошенко В. І, к. іст. н., старший викладач 

Військові дії на сході України — показовий приклад надзвичайної
ситуації військового характеру, перебування в якій суттєво впли ває
на психіку людини і викликає зміни в життєдіяльності й поведінці
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особистості. Виконання складних бойових завдань у військовослуж-
бовців, як правило, супроводжується зниженням психологічних
резервів організму, призводить до порушень життєдіяльності, не -
сприятливих особистісних змін, які в подальшому негативно
позначаються на загальному стані здоров’я. 

Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у бойових діях, ви -
магають підвищеної соціальної уваги, організації системи компл-
ексної реабілітації. Як свідчать статистичні дані, за роки війни на
Донбасі в Україні з’явилося більше, ніж 320 тисяч ветеранів, які
потребують комплексної допомоги, щоб інтегруватися знову у сус-
пільство. Процес їхньої інтеграції вимагає створення такої системи
реабілітації, яка б передбачала поєднання медичної, соціальної,
психологічної та інших її видів.

Під час проведення лікувально-реабілітаційної роботи з учасни-
ками бойових дій, які мають психоемоційні розлади і стреси, особли-
ве місце займає арт-терапія — технологія лікування засобами образот-
ворчого мистецтва — малюнком, графікою, живописом, скульптурою
для гармонійного розвитку особистості з різними допоміжними тех-
нологіями — ігровою, пісочною, театральною, танцювально-руховою,
музико-, казко-, вибір яких був обумовлений діагностувальними, роз-
вивальними, коректувальними та терапевтичними можливостями при
проведенні комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників
бойових дій. Важливим чинником системи організації та здійснення
комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій
є організаційно-педагогічні умови, до яких віднесено: здійснення
комплексної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій
з виокремленням ключового виду та врахуванням «індивідуального
випадку»; організація і здійснення учасників бойових дій командою
фахівців; проведення ранньої діагностики психоемоційного стану
учасників бойових дій; розробка індивідуальної програми реабіліта-
ційних заходів для них; соціально-психологічний супровід учасників
бойових дій у постреабілітаційний період. Перша організаційно-педа-
гогічна умова базується на тому, що реабілітаційна робота має декіль-
ка складових — медичну/фізичну, психологічну, соціальну та педаго-
гічну; вона передбачає здійснення комплексної реабілітації учасників
бойових дій. Друга організаційно-педагогічна умова спрямована на
організацію і здійснення реабілітації командою фахівців — соціальним
працівником, психологом, медичним працівником, волонтерами.
Третя організаційно-педагогічна умова націлює на проведення ран-
ньої діагностики психоемоційного стану військовослужбовців (згідно
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розробленої комплексної програми — методики підбиралися таким
чином, щоб вони охоплювали всі зміни, які відбулися під час участі
військовослужбовців у бойових діях). Четверта організаційно-педаго-
гічна умова передбачає комплексну діагностику й врахування поетап-
ності загальних реабілітаційних заходів: первинної психопрофілактики;
заходів медико-психологічної реабілітації в районі проведення бойо-
вих дій; медико-психологічної реабілітації в лікувально-профілактич-
них закладах, які здійснюють первинну, вторинну (спеціалізовану),
третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. П’ята організа-
ційно-педагогічна умова спрямована на організацію соціально-психо-
логічного супроводу у постреабілітаційний період, що передбачає
спостереження за військовослужбовцями, їх консультування та надан-
ня додаткової психологічної допомоги після комплексної реабілітації.

ВИБІР ОСОБИСТІСТЮ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

Барсук Т. Б.
IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри

Особистість — це феномен суспільного розвитку, соціальний ін -
дивід, суб’єкт суспільних відносин, діяльності й спілкування. Отже,
можна сказати, що людина стає особистістю у процесі соціальної
взаємодії. 

Як правило, соціальний розвиток людини, в першу чергу, відбу-
вається в родині, яка є основним провідником знань, цінностей, від -
носин, ролей і звичаїв від покоління до покоління. Найбільш важ-
ливими факторами, що впливають на соціальний розвиток дитини,
є атмосфера в сім’ї, наявність емоційного контакту дитини з батька-
ми, позиція дитини в структурі сім’ї, стиль виховання. Те, як відбу-
вається спілкування батьків з дітьми, багато в чому залежить від
стилю виховання, який, у свою чергу, визначається цінностями, які
прийняті в сім’ї і які батьки прагнуть передати своїм дітям. 

Я вважаю, що у тих випадках, коли дитина більшу частину часу
проводить у дитячому садку, в процес його соціалізації включаються
вихователі та інші співробітники дошкільного освітнього закладу.
В одних випадках мова дорослих, в інших — їх приклад впливають
на формування особистості дитини, стиль його мислення і поведін-
ки. Таким чином, дитина пристосовується до життя у спільноті,
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засвоює навички взаємодії і спілкування з іншими людьми. Цей про-
цес відбувається, з одного боку, у формі прямих інструкцій, які дорос-
лі дають дітям, з іншого — у формі контролю за їх поведінкою, який
дорослі часто здійснюють за допомогою заборон чи покарань. У до -
шкільному віці у дітей ще слабко розвинені функції самоконтролю,
тому для їх соціального розвитку велике значення має, які засоби
і методи дорослі використовують для контролю за поведінкою дітей.

Наступний етап соціального розвитку людини — це перехід до
особистісної формі спілкування. На даному етапі дорослий є в очах
дитини всемогутнім, тобто прикладом для наслідування. Дуже важли-
во відчути цей момент і надати маляті необхідну допомогу і підтрим-
ку, особливо якщо він у чомусь сумнівається або переживає з якої-
небудь причини. У цьому віці у дитини починає формуватися свій
власний стиль поведінки, правда, поки за аналогією з образом дій
дорослого, який знаходиться поруч. Тому дуже важливо, хто перебу-
ває з малюком в даний момент, — він надзвичайно схильний до впли-
ву і гнучкий як пластилін. У віці 6–7 років йому життєво необхідне
спілкування з ровесниками: у цьому випадку соціальний розвиток
дитини протікає більш гармонійно і рівно. Соціалізація малюків
повинна проходити найбільш безболісно, і відповідну атмосферу для
цього процесу повинен створити дорослий — вчитель або вихователь.
Так кожен в колективі буде почувати себе частиною єдиного цілого
і одночасно зможе зберегти свою індивідуальність.

Найпростіше діти адаптуються до соціального середовища під час
ігор. Варто звернути увагу на характер маніпуляцій, вироблених діть-
ми: найчастіше це дії, що копіюють поведінку дорослих. Малюк ство-
рює уявну ситуацію, приміряючи на себе життєві ролі батьків, вчите-
лів, лікарів, тим самим несвідомо готуючи себе до входу у великий світ.
Звичайно, ігрова діяльність не єдиний фактор, який сприяє соціаль-
ний розвиток дітей. Дуже важливі заняття і вправи, що дозволяють
розвивати кругозір, обов’язкові знайомство з літературою і музикою і,
звичайно ж, довірчі бесіди з батьками та педагогами, в ході яких
у малюків з’являється можливість обговорити вчинки і думки.

На мою думку, однією з найбільш поширених форм активності
особистості виступає її соціальна активність, тобто спосіб існування
і розвитку особистості як суб’єкта суспільного життя, заснований
на її свідомому і несвідомому прагненні до зміни соціальних умов
і формуванню власних якостей (здібностей, установок, ціннісних
орієнтацій). Кожна особистість спочатку визначає характер своєї
участі в суспільному житті, міру (ступінь) інтенсивності своєї діяль-
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ності, а вже потім займає ту чи іншу соціальну позицію. Вибір осо-
бистістю активної життєвої позиції обумовлений причинами як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бацман О. С.
в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Особливості соціалізації і соціально-психологічної адаптації
людей похилого віку є на даний час однією з найактуальніших про-
блем не лише для психологічної науки, але і для суспільства в цілому.
Дослідження особливостей протікання кризи літнього віку у людей,
що знаходяться у різних соціальних ситуацій, дозволяє виявити новіт-
ні, не відомі до цього часу причини і закономірності генезису психіки. 

Не дивлячись на існування багатьох визначень поняття «адап-
тація», об’єктивно існує декілька форм прояву цього феномену, які
дозволяють стверджувати, що адаптація, з одного боку — динаміч-
на якість, безпосередній процес пристосування до умов зовнішньо-
го се ре довища, а з іншого — якість будь-якої живої саморегулятив-
ної системи, подальша її стійкість до умов зовнішнього середовища
(що яв ляє собою наявність визначеного рівня розвитку адаптивних
здібностей).

Аналіз загальних закономірностей соціальної адаптації людей
похилого віку спонукає до серйозного визначення цього поняття
і співвідношення його з близьким поняттям соціалізації. 

Вдала соціалізація людей похилого віку — одна з головних умов
підтримки високого рівня їх життя. Складність полягає у тому, що,
якщо економічні і медичні питання можуть вирішуватися централі-
зовано і стандартно для всіх людей певної вікової групи, то трудно-
щі психологічні необхідно вирішувати індивідуально, на базі осо-
бистих властивостей людини похилого віку і соціальної ситуації.

Дослідження, що проводяться ученими: психологами, соціоло-
гами і геронтологами, які відповідають за роботу з літніми людьми,
з’ясували, що серед принципових аспектів, пов’язаних з підвищен-
ням рівня свого життя, люди похилого віку відзначають самоту,
стан здоров’я та економічні труднощі. Таким чином, не дивлячись
на актуальність медичного обслуговування і доходів, фактично всіх
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людей похилого віку непокоять психологічні труднощі: порушення
звичного способу життя, відсутність уваги з боку суспільства
і близьких, самотність.

Дослідження показують, що існує декілька способів компенсації
тієї емоційної напруги, у якій знаходяться люди похилого віку, підви-
щення рівня їх соціально-психологічної адаптації. Це спілкування
з природою, захоплення мистецтвом (як у плані творчості, так і в плані
сприйняття), поява нової важливої діяльності, новітніх інтересів, пер-
спективи (це особливо принципово для людей старших 70 років).
Емпіричні дані свідчать про те, що спілкування з природою, домашні-
ми тваринами (кішками, собаками і іншими), догляд за кімнатними
квітами, садом і городом значно знижують рівень напруженості, ком-
пенсують брак спілкування людини похилого віку. У людей, які багато
часу проводять на природі, менш виражений жах самоти, нижче
рівень злості і фактично не спостерігається депресивний стан. 

Виділяють дві особливості стилю життя осіб поважного віку.
Перша відзначається тим, що життя людини бідне на різноманітні
події, проте ті, які є, займають увесь її простір та час. Події гіпер-
трофуються, розтягуються. Друга особливість характеризується
своєрідним відчуттям часу: минуле, актуальні пригадування, але
людина живе теперішнім і майбутнім 

Таким чином, ті психологічні зміни, які відбуваються у проце-
сі старіння, ставлять як першочергове завдання дослідження їх
динаміки і особливостей соціальної поведінки літніх людей.
Оскільки одним з провідних механізмів, що забезпечують ціліс-
ність особи і передбачуваність її діяльності, є соціальна адаптація,
ця проблема виходить в центр дослідницьких інтересів.

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бех Н. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.

Проблема трудової міграції існує в Україні вже багато років.
Але до останнього часу не вважалося такою масштабною пробле-
мою. Водночас, від’їзд одного з подружжя з метою працевлашту-
вання за кордон призводить до негативних процесів, створюючи
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сімейні конфлікти, подружні зради та ніші соціально-економічні про -
блеми. Особливо гостро від’їзд батьків переживають діти. У зв’язку
із цією складною сімейною проблемою, яка переростає у соціальну,
є виховання дітей трудових мігрантів, особливо у випадках тривалої
відсутності обох батьків. 

На початковому етапі трудова міграція мала переважно форму
поїздок у сусідні країни з метою торгівлі. Так звані човники, тобто
дрібні торгівці, які власноруч перевозили невеликі партії товарів,
заробляли на різниці цін та обмінних курсів. Однак набутий ними
досвід, встановлені зв’язки сприяли виходу українських громадян
на міжнародний, зокрема європейський, ринок праці. За даними
фірм-посередників із працевлаштування за кордоном, обсяги
послуг, наданих ними громадянам України, постійно зростають.
У 1996 р. в іноземного роботодавця було працевлаштовано 11,8 тис.
громадян, а в 2008 р. — 80 тис., тобто майже у 7,5 разів більше.
У 2009 кризовому році кількість працевлаштованих зменшилася
незначно — 75,3 тис., проте вже у 2010 р. досягла докризового
рівня — 80,4 тис. осіб, а у 2019 р. — становить близько 4 млн. осіб.

Ці цифри, однак, навіть приблизно не відображають масштабів
заробітчанства, оскільки значна частина мігрантів працює за кор-
доном на власний страх і ризик та статистично не обліковується.
Тому обсяги трудової міграції визначаються за допомогою оцінок,
здійснених на основі різних обстежень [1]. 

У структурі трудової міграції громадянин України за ступенем
легальності можна виділити якісно відмінні рівні: 1) офіційна тру-
дова міграція — переміщення українських громадян, які, виїж-
джаючи за кордон, декларують участь у трудовій діяльності як мету
виїзду і є легальними трудовими мігрантами в приймаючих країнах
(саме їх і фіксує офіційна статистика); 2) неофіційна легальна міг-
рація — поїздки наших співвітчизників за кордон з декларованою
метою туризму, відвідування родичів тощо, з подальшим працев-
лаштуванням та реєстрацією в країні-реципієнті; учасники таких
поїздок не можуть бути відстежені вітчизняною статистикою, але
при цьому стають цілком легальними трудовими мігрантами в краї-
нах-реципієнтах; 3) успішна нелегальна міграція — поїздки за кор-
дон, пов’язані з незареєстрованою зайнятістю видами діяльності,
дозволеними законодавством відповідних країн; 4) міграція жертв
злочинних угруповань — торгівля людьми та інші випадки перебу-
вання громадян України в нелюдських умовах або зайнятість про-
типравною діяльністю за кордоном не з власної волі; 5) до трудової
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міграції також потрібно віднести виїзд українських жінок, які зай-
маються проституцією в країнах ЄС, Близького Сходу та Росії [2];
6) особливо потрібно виділити міграцію українських військовиків
як найманців за кордон відповідно до свого фаху.

Отже, можна зробити такі висновки: трудова міграція в Україні є
об’єктивним і невід’ємним чинником ринку праці. Якщо розглядати
цей процес у динаміці, то він має тенденцію до зростання; трудови-
ми мігрантами є особи, які характеризуються мобільністю і прагнен-
ням до пошуку роботи, яка їх задовольняє за різними ознаками.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З СУЧАСНИМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Бородіна О. С.
к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Новітні інформаційні технології впевнено крокують нашим
життя і встигли заполонити майже весь світ. Мабуть, не знайдеться
серед сучасних людей тих хто не знайомий з сучасними інформа-
ційними технологіями і продуктами їхньої діяльності. Відкриття
в галузі інформаційних технологій створює справжній фурор. Їхня
поява зробила людське життя, в дечому, набагато простішим, зруч-
нішим і комфортнішим. 

Проте, не розумне використання сучасних інформаційних тех-
нологій знижує якість соціальної адаптації особистості. Свого часу
вивченням питання соціальної адаптації особистості займались
Виготський Л., Лазурський А., Лебедєв В., Петровський А., Пет -
ровська Л. та інші.

Сьогодні для того щоб придбати товар, оплатити рахунки та
багато іншого, навіть не потрібно вставати з дивану. Приготування
їжі, прибирання в будинку теж не обходяться без сучасних інфор-
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маційних технологій. В результаті чого виникає низка проблем зі
здоров’ям: це і гіподинамія, і зайва вага тощо. 

Сучасні інформаційні технології увійшли не лише в повсякден-
не життя кожного з нас, а й зайняли своє почесне місце на підпри-
ємствах, заводах, фірмах тощо. Замінивши, тим самим, значну
кількість людських робочих рук. Автоматизовані машини і програ-
ми, як продукт діяльності сучасних інформаційних технологій, зав-
дяки своїй мультифункціональності, здатні виконувати набагато
важчу працю і набагато більший обсяг роботи, порівняно з людьми.
В результаті чого відбуваються звільнення і пошук нового робочого
місця, що не рідко вибиває особистість з колії, порушуючи, тим
самим, її соціальну адаптацію. 

Теж саме стосується і комунікативної сфери, проводячи значну
частину життя за спілкуванням в соціальних мережах, молодь, не
рід ко перебуваючи поза ними в реальному житті, не знає з чого
почати розмову, як правильно висловити і відстоювати власну
думку, як взаємодіяти з іншими людьми, вирішувати реальні кон-
флікти. Вірту альний світ швидко «затягує» в тенета Всесвітньої
мережі Інтернет. Відбувається порушення соціальної адаптації до
навколишнього світу. Цей процес проходить настільки швидко, що
часто не встигаєш озирнутись, а в людини сформувалась стійка
залежність, вийти з якої, без допомоги (рідних, друзів, фахівців),
стає не можливим.

Необхідне вибудовування чітких меж роботи з інформаційни-
ми технологіями, встановлення часових норм, дотримання гігієніч-
них аспектів, достатня увага повинна приділятися саме міжособис-
тісному спілкуванню.

Звичайно, порушення цих факторів буде призводити до нега-
тивного впливу на розвиток соціальної адаптації особистості, але за
умови виконання, вище перерахованих факторів, негативний
вплив можна по можливості скоректувати або мінімізувати.

Безсумнівно, користування соціальними мережами, як і іншими
сучасними інформаційними технологіями потрібно, та й світ дик-
тує такі вимоги, що без цього не можливо обійтись. Та й людство
сьогодні вже не здатне нормально функціонувати без комп’ютерів
та електронних мереж.

Але при цьому потрібно не забувати про існування реального
світу, реальних людей, подій тощо. Адже сучасні інформаційні тех-
нології для того і створені, щоб полегшувати життя і покращувати
його рівень, а не заміщувати віртуальним світом реальний. 
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Правильне і розумне поєднання сучасних інформаційних тех-
нологій і реального світу не лише не буде призводити до хаосу
у міжособистісній взаємодії,а й створить умови для покращення
соціальної адаптації особистості.

Більшу емоційну силу особистість повинна отримувати від
«живого» спілкування, при цьому ніхто не заперечує користь
інформаційних технологій, проте їх використання повинно відбу-
ватися з розумом.

ДОСВІД, СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, 

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ДИТЯЧИХ УСТАНОВАХ

Будько Ю. С.
студентка магістратури, спеціальності «Соціальна робота»
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н.

Анотація. У тезах представлено підходи США, Великобританії,
Швеції, Австрії, Білорусі, України щодо розвитку альтернативних
форм виховання дітей. Підтверджено світову тенденцію переходу
від утримання дитячих будинків до підтримки сімейних форм
влаштування дітей.

Summary. In this thesis the USA, Great Britain, Sweden, Austria,
Belarus, Ukraine development of alternatives of children’s whirling in
children’s establishments are presented. The global tendency to move
from the maintenance of orphanages to the support of family forms of
childcare has been confirmed.

В більшості країн світу в останні 20 років спостерігається тен-
денція до відмови від великих дитячих установ і організації підтрим-
ки дітей в природному для них (сімейному) середовищі проживання.

Сьогодні у західних країнах, зокрема у США та Великобританії
[1, с. 39], не залишилося дитячих будинків у традиційному розумін-
ні. Для дітей же, які зазнали тяжких психологічних травм та потре-
бують тимчасового або тривалого відокремлення від родини, існує
можливість перебування у закладах типу «групових будинків».

У Швеції система піклування про дітей пройшла у своєму роз-
витку два етапи: перший (40–80-ті рр. XX ст.) — закриття дитячих
будинків; другий (90-ті рр.) — введення родини в установи з догля-
ду за дітьми.
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В Білорусії [3, с. 10–11] у дитячих будинках сімейного типу сьо-
годні виховується 8 тис. дітей різного віку. У цих родинах (їх зараз
29) — 200 прийомних дітей, 60 — рідних. Також, у міс ті Коб -
рине Брестської області за підтримки представників Німеччини
побудоване дитяче селище — це один з варіантів дитячого будинку
сімейного типу. Воно складається з триповерхових котеджів, розта-
шованих в мальовничій місцевості, де проживають 12 матерів-
виховательок і 120 дітей від 1 до 15 років.

Найбільшим дитячим селищем в Європі вважається сели ще
Хінтербрюль (Австрія). У ньому 24 будинки. В інших — 14–16 сі -
мейних будинків [2].

Створення в Україні прийомних сімей як сімейної форми
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, розпочато у 1998 p. у рамках експерименту. У Законі України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня» та у Положенні про прийомну сім’ю зазначено, що прийомна
сім’я — це сім’я, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що
добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від
1 до 4 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Серед прийомних сімей виокремлюють такі типи: «невідкладного
влаштування», «тимчасового влаштування», «тривалого перебуван-
ня», «перехідного поселення».

Прийомні батьки влаштовують дитину на власну житлову
площу, ніяких пільг щодо поліпшення житлових умов при офор-
мленні прийомної сім’ї законодавством не передбачено.

Дитячий будинок сімейного типу — окрема сім’я, що створю-
ється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває
у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як
5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна
кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не має перевищу-
вати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. Дитячий будинок сімейного
типу відрізняється від інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування тим, що держава надає сім’ї
матеріальну та соціальну підтримку. Однією з умов створення ДБСТ
є надання родині житлової площі, що дозволяє забезпечити гармо-
нійний розвиток дітей, гарантує кожному вихованцю, а також рід-
ним дітям батьків-вихователів нормальні умови проживання.

Таким чином, у багатьох країнах розвиваються альтернативні
форми виховання дітей, які проживають в дитячих установах.
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Перехід від дитячих будинків до безперервного виховання в роди-
ні — найважливіша світова тенденція.
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ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
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Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., 
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Змістовне конструювання гендеру детерміновано суспільними
цінностями сучасного соціуму, що характеризується суперечливістю,
відтворенням ґендерних стереотипів поряд з еґалітарними на ста -
новленнями. 

Процес гендерної соціалізації обумовлюється і спрямовується різ -
ними соціальними і культурними чинниками. Первинна соціа лі зація
по в’язана з несвідомими та пасивними механізмами засвоєння куль ту -
ри. Групи та окремі особистості, які найбільше впливають на фор  му вання
норм і цінностей молоді, називаються інститутами соціалізації. До них
належать сім’я, школа, позашкільні громадські та релігійні організації,
однолітки, засоби масової інформації. Процес гендерної соціалізації
особистості триває до тих пір, доки продов жу ється її спілкування,
соціальне пізнання, соціальна актив ність. Зрозуміло, що в молоді роки
цей процес значно інтен сивніший, ніж у старшому віці. 

Традиційно сім’я вважається основним і найважливішим аген -
том гендерної соціалізації, оскільки світосприймання маленької
ди  тини формується спочатку переважно в її межах. Саме в сім’ї фор -
муються перші уявлення про місце і роль чоловіка і жінки в сучасному
світі, трансформується субкультурна диференціація статей і стате -
во рольових ідентичностей.
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Підліткова стадія гендерної соціалізації виявляється вирі шаль -
ною у формуванні гендерного типу особистості. Це обумовлюється
тим, що у підлітковий період формується зріла гендерна ідентичність
як усвідомлення індивідом своєї статевої належності, як суб’єктивне
осмислення, переживання статевої ролі, яке виявляється у єдності
статевого усвідомлення та поведінки. Особливістю підліткового
періоду є те, що до сім’ї приєднується такий інститут гендерної
соціалізації, як школа, а провідною діяльністю стає спілкування
з однолітками. В період статевого дозрівання посилюється гендерна
сегрегація, яка загострює почуття належності до групи однолітків
певної статі. В процесі спілкування в таких групах відбувається
самоствердження підлітків та формування їх статевого Я. 

Середовищу однолітків як фактору гендерної соціалізації при -
діляється дещо менше уваги, ніж впливу сім’ї та школи. Разом з тим
очевидно, що підлітки намагаються бути прийнятими не лише
батьками, але і однолітками, а це в свою чергу безпосередньо пов’язане
із засвоєнням поширених в тій чи іншій групі гендерних стереотипів
і норм. В підлітковому віці, коли авторитет батьків знижується,
однолітки стають найбільш важливими об’єктами для наслідування.
Підлітки шукають соціальних контактів, щоб отримати більше
інформації про поведінку, що відповідає їх статі. В процесі спілкування
з однолітками розвиваються і закріплюються вимоги, очікування та
нормативи поведінки, необхідні чоловікам і жінкам у дорослому світі.

Серед позасімейних інститутів гендерної соціалізації також ви ді -
ляють засоби масової інформації (ЗМІ). Вже багато десятиліть
література виступає незмінним супутником соціалізації підрос та ю чого
покоління. Як відомо, в кожному суспільстві одним із значимих
аспектів ідеології виступають домінуючі соціальні приписи, адресовані
особам жіночої і чоловічої статі, які прийнято називати гендерними
нормами і стандартами. Тому цілком закономірно, що подібна
інформація відображається і в дитячій літературі, даючи читачам уроки
гендерних відносин, передаючи в «зашифрованому» вигляді поширені
в суспільстві гендерні стереотипи, що лежать в основі процесу
конструювання відмінностей між статями, і сприяючи їх засвоєнню.

В результаті взаємодії вище вказаних інститутів гендерної
соціалізації до юнацького віку формується індивід, який не просто
ідентифікує себе з чоловіком або жінкою, але і впевнений в тому як
він повинен поводитися в різних ситуаціях (і як повинні ставитися до
нього представники протилежної статі) в якості чоловіка або жінки.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
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І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Розвиток сучасного українського суспільства характеризується
постійними змінами у соціально-економічній, демографічній та
політичній сферах, що знаходить своє відображення у життєдіяль-
ності українських родин. Наразі тривожним сигналом для україн-
ського суспільства є те, що значна частина сімей потребує соціаль-
но-психологічної та педагогічної допомоги через проблеми, які
виникають між членами сім’ї, так і між сім’єю та її зовнішнім ото-
ченням. Сучасний стан сім’ї можна охарактеризувати як кризовий.

Сім’ї даної категорії потребують особливої підтримки з боку
соціальних працівників та розвиненої державної політики, яка має
бути спрямована на постійне удосконалення умов для реалізації
економічного та духовного потенціалу сім’ї. Саме у Законі України
«Про соціальні послуги» визначено сім’ю, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, як окрему категорію [1].

Під час здійснення соціально-педагогічної роботи з сім’ями,
які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний педа-
гог надає цілий комплекс спеціалізованих послуг, до основних з них
відносяться:

– інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме:
про види, соціальних виплат; надання контактів служб або установ,
куди необхідно звернутися по відповідну допомогу; про заклади, які
можуть надати послуги, умови отримання соціальних послуг тощо;

– психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована
на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості;
наданні консультацій з питань психологічного здоров’я та поліп-
шення взаємин: навколишнім середовищем; 

– соціально-педагогічні послуги: планування спільно із сім’єю
чи особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили
складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих
дій; родини; просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного
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стосунків; навчання батьків ефективним методам виховання, мобілі-
зації власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем надалі; допомога
батькам у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання;
педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проб -
лем сім’ї та її членів; влаштування дитини в клуб, секцію, гурток тощо;

– соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні про-
філактичних, лікувально-оздоровчих заходів: консультації з питань
збереження і зміцнення здоров’я; формування ідеології здорового
способу життя й подолання шкідливих звичок; формування сек-
суальної культури і навичок захищених статевих відносин; профі-
лактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; спри-
яння в підтримці та охороні здоров’я тощо;

– юридичні послуги: надання консультацій з питань чинного
законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та інтер-
есів сім’ї чи особи; захист прав дитини;

– соціально-економічні послуги: допомога в залученні додат-
кових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб
сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги;
допомога в оздоровленні сприяння в отриманні державних соціаль-
них допомог, у наданні грошової допомоги, а також допомоги
у вигляді грошових компенсацій інформування з питань працев-
лаштування та сприяння цьому, навчання: посередництво в надан-
ні гуманітарної допомоги тощо.
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ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, 
ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Вознесенська Я. В.
ІV курс, група ЗПЛ-16-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М. А., ст. викладач

Жорстоке ставлення до дітей визнано однією з найбільш роз-
повсюджених форм порушення прав людини у світі. Без подолання
цього згубного явища неможливо створити умови для повноцінно-
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го розвитку дитини, реалізації її особистості. Прояв жорстокості до
дитини і нехтування її інтересами можуть мати різні види і форми,
але їх наслідками завжди є серйозний збиток для здоров’я, розвит-
ку і соціалізації дитини, нерідко й загроза її життю.

Не існує єдиного, універсального опису дитини — жертви на -
сильства, а отже, немає і готового рецепту для надання цим дітям
психологічної допомоги. Водночас можна говорити про основні
принципи роботи з дітьми, що пережили насильство: втручання
повинне бути усестороннім (психолог повинен бути здатний працю-
вати із широким спектром проблемної поведінки); орієнтоване на
розвиток дитини; спрямоване на наслідки, що виявляються в роз-
витку; втручання повинне враховувати рівень розвитку дитини.

Організація психосоціальної допомоги дитині повинна здійс-
нюватися групою фахівців (соціальний педагог, психолог, психо-
невролог, нейропсихолог, логопед). Водночас на етапі діагностики
первинну роботу проводять, насамперед, психолог і соціальний
педагог. Вона може бути спрямована на виявлення ознак (фактів)
зловживання або зневаги дітьми та діагностику наслідків насиль-
ства для розвитку дитини — пізнавальної сфери особистості, емо-
ційно-особистісних відносин, характеру і психічних відхилень.

На практичному етапі пропонується використовувати низку
методів роботи з дітьми — жертвами сімейного насильства.

Клієнтоцентрована ігрова терапія. В рамках цього підходу зі всіх
можливих видів ігрової терапії використовується так звана вільна
гра, яка допускає велику гнучкість і свободу дій, що, у свою чергу,
сприяє більш активному самопізнанню дитини. Саме в грі дитина
може продемонструвати за допомогою конкретних предметів, які
виступають як символи, те, що вона коли-небудь прямим або не -
прямим чином відчувала. 

Іншим ефективним методом, доцільним у роботі з дітьми,
котрі пережили насильство, є пісочна терапія, яку потрібно відріз-
няти від ігрової терапії з використанням піску. Гра з піском надає
дитині можливість позбулися психологічних травм за допомогою
екстеріоризації фантазій і формування відчуття зв’язку і контролю
над своїми внутрішніми спонуками. Встановлення зв’язку з несві-
домими спонуками та їх вираз у символічній формі полегшують
здорове функціонування психіки.

Серійне малювання є терапевтичним підходом, у рамках якого
психолог регулярно зустрічається з дитиною і просить її «просто нама-
лювати картинку». в процесі цих зустрічей формуються терапевтичні

в контексті соціальної роботи Секція 9



взаємостосунки між психологом і дитиною, проблеми знаходять
символічний вираз у малюнках і в результаті виникає можливість
зцілення та вирішення внутрішніх конфліктів.

Важливе місце в роботі з дітьми, котрі пережили насильство,
має використовування казок та історій. Це зумовлено тим, що казка
може допомогти у встановленні контакту з дитиною або групою
дітей. У казці герой максимально наближений до дитини, з якою
належить працювати. Схожість повинна сприяти ідентифікації
дитини з героєм, який в казці знаходить шляхи і способи розумін-
ня та вирішення своїх труднощів і конфліктів.

Наразі українське суспільство визнає існування проблеми жор-
стокого ставлення до дітей, а також — необхідність здійснення
комплексу послідовних заходів щодо удосконалення системи попе-
редження, виявлення та подолання цього явища. Саме працівники
освіти переважно першими стикаються з наслідками жорстокого
ставлення до дітей, отже, вони мають володіти як засобами вияв-
лення фактів сімейного насильства, так і змогою передавати здобу-
ті відомості до компетентних органів та служб.

МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Волковинський С. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Реформа децентралізації в Україні асоціюється з кількістю утво-
рених ОТГ (об’єднання територіальних громад), місцевими бюдже-
тами та органами місцевого самоврядування. Показники якості
життя та підвищення якості надання послуг у громаді визначаються
прогностично і ще не стали пріоритетом державної соціальної полі-
тики. Їх розробка ускладнюється сучасним станом економіки, інно-
ваційним характером змін та станом розвитку соціальних інституцій
в об’єднаних територіальних громадах України. 

А. Слозанська у своєму дисертаційному дослідженні зауважує,
що для практики соціальної роботи найбільш близьким є визна-
чення моделі як уявного, знакового або матеріального образу ори-
гіналу (відображення об’єктів і явищ у вигляді описів, теорій, схем,
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креслюнків, графіків). Водночас модель може відтворювати об’єкт
з реальних умов, дати нам знання про нього або ж замінити його
кращим аналогом. Тобто моделі можуть бути відображенням реаль-
ного світу [4]. 

Місцевий розвиток або розвиток територіальної/ локальної грома-
ди як модель соціальної роботи в громаді фокусується на процесі
створення і розбудови громади через залучення великої кількості її
представників до процесу ідентифікації, вирішення власних проблем
через налагодження і ведення ефективної комунікативної кампанії.

Модель соціального планування на місцевому рівні. Соціальне
планування зосереджено на технічному процесі розв’язання про-
блем у таких сферах, як правопорушення, забезпечення житлом,
проблеми психічного здоров’я, соціальні проблеми.

Модель соціального обслуговування представлена мережею закла-
дів і установ, які здійснюють соціальні заходи, спрямовані на спри-
яння, підтримку і соціальні послуги окремим особам чи групам насе-
лення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів,
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [1].

Модель соціального партнерства. У вузькому сенсі — це прояв
партнерських відносин у соціально-трудовій сфері між працедав-
цями (підприємцями, якщо це приватна сфера, і адміністрацією,
директоратом підприємства в інших сферах), об’єднаннями пра-
цівників і державними органами [1, с. 24].

На сучасному етапі формування моделі соціального захисту
в Україні саме взаємодія державної (місцевої) влади і об’єднань гро-
мадян в управлінні закладами соціального обслуговування виступає
як ефективний інструмент соціального партнерства, як основа між-
секторальної взаємодії. Таким чином, особливого розвитку набуває
система закладів соціального обслуговування на рівні територіальної
громади, яка охоплює максимальну кількість потенційних спожива-
чів соціальних послуг, залучаючи до співпраці недержавні комерцій-
ні і некомерційні організації. Роль локальних громадських організа-
цій і об’єднань громадян в соціальному обслуговуванні й управлінні
закладами з надання соціальних послуг досить значна, що сприяє
підвищенню якості соціальних послуг, їх доступності і відповідності
потребам громади відповідно принципу територіальності.

Література
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здобуття ступеня доктора педагогічних наук. 13.00.05 — соціальна
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНВАЛІДНОСТІ 

Гніздовська Д. Б.
І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.

Необхідність вивчення існуючих теоретичних моделей інвалід-
ності має багато підстав. До найважливіших, на нашу думку, належать
такі: по-перше, наукова, що полягає у необхідності удосконалення
існуючого знання щодо інвалідністю, з метою підвищення ефектив-
ності соціальної роботи із відповідною групою людей; по-друге, кон-
цептуальні моделі є у першу чергу системою понять, що описують той
чи інший аспект соціальної реальності. Тобто, вони впроваджують
у суспільну практику відповідний словник, який визначає і ставлення
людей до конкретного феномену, у тому числі інвалідності. Якщо, на -
приклад, концепція в інвалідності акцентує увагу на певних дефектах
фізичного чи психічного розвитку, то вона здатна в межах буденної
свідомості формувати негативне сприйняття людей з інвалідністю. Са ме
це є механізмом набуття науковими термінами негативних конотацій. 

Щодо конкретних моделей інвалідності, то традиційно при ви -
значенні цього явища фахівці враховують ступінь і якість первин-
ного дефекту (стану чи хвороби), час настання інвалідності, вікові
та статеві особливості психофізичного розвитку, ступінь працездат-
ності або непрацездатності. Відповідно до цього, визначені такі
групи осіб з інвалідністю:

– за віком (діти-інваліди, молоді інваліди,дорослі інваліди,
інваліди похилого віку);

– за походженням інвалідності (інваліди від народження або ін -
валіди дитинства, інваліди праці, інваліди війни, інваліди за за гальним
захворюванням);

– за видами захворювання та обмежень (особи з розумовими
обмеженнями, особи з сенсорними та фізичними обмеженнями,
тобто з порушенням зору та сліпі, зі слабким слухом і глухі, з обме-
женнями мовлення, глухонімі, з порушеннями опорно-рухового
апарату, хворі на дитячий церебральний параліч);
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– особи із внутрішніми захворюваннями, особи з нервово-пси-
хічними захворюваннями [1].

Цей підхід до розуміння проблеми інвалідності акцентує увагу
на відмінностях у поведінці та становищі інвалідів і осіб, які до цієї
групи не належать. Проте основою соціально-педагогічної допомо-
ги людям з особливими потребами має бути система заходів, яка
зменшувала би (або повністю усувала би) згадані відмінності шля-
хом певного впливу на організацію фізично-трудових, освітніх та
соціально-культурних процесів, учасниками яких й повинні бути
і особи з особливими потребами, і особи без цих потреб.

Підходи до організації роботи з інвалідами відображають різні
аспекти розуміння сутності інвалідності. Аналіз цих підходів здійс-
нила російський професор О. Холостова, виділивши медичну, соці-
альну, політико-правову і культурну моделі інвалідності [1].

Серед моделей інвалідності є ще такі: моральна, благодійна,
реабілітаційна, економічна, британська, модель «Handicap», куль-
турна, правозахисна. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене, варто відзначити,
що усі означені теоретичні моделі володіють високим пізнавальним
потенціалом. Але найбільш придатною для формування позитив-
ного суспільного ставлення до інвалідності є модель культурного
плюралізму, яка акцентує увагу на унікальності кожного індивіда та
мінімізує ризик оціночного вирізнення тієї чи іншої соціальної
групи. Такий підхід більш сприятливий для формування інклюзив-
ного суспільства та його окремих інститутів, таких як освіта.

Література
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ІЗ ДІТЬМИ 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Головко Т. П.
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент 

Завданням закладів загальної середньої освіти є формування
в учнів бажання реалізувати себе у професійно-трудовій діяльності,
розвиток професійно спрямованої мотивації навчання, допомога
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у здійсненні професійного вибору. Відповідно до Концепції Нової
української школи значна увага має приділятись розвитку готовнос-
ті учнів до свідомого життєвого вибору, самореалізації, трудової
діяльності. Одним із шляхів вирішення визначених завдань є активі-
зація та удосконалення профорієнтаційної роботи у закладах загаль-
ної середньої освіти. Зокрема, впровадження інклюзивного навчан-
ня має передбачати новий підхід до здійснення профорієнтаційної
роботи у закладі освіти, оскільки потребує урахування особливостей
психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Самовизначення особистості — свідомий акт вияву й утвер-
дження особистістю власної позиції в проблемних ситуаціях.
Особливою формою самовизначення особистості є професійне
самовизначення [3].

Професійне самовизначення тісно пов’язане з профорієнтаці-
єю. Професійне інформування старшокласників може здійснюва-
тись шляхом бесід, лекцій, за допомогою публікацій в різноманіт-
них засобах масової інформації, різних індивідуальних і групових
заходів. У навчальній роботі професійна просвіта може здійснюва-
тись на уроках, заняттях з трудового навчання чи у позакласній
роботі. Інформативна робота в рамках навчального процесу допо-
магає формувати в учнів з інвалідністю адекватне ставлення до
майбутньої професії і дієві, реалістичні професійні інтереси.

В умовах інклюзивного навчання реалізація завдань профорі-
єнтаційної роботи має здійснюватися командою психолого-педаго-
гічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами,
основна роль серед яких у цьому відводиться фахівцям психологіч-
ної служби закладу освіти. Сприяння соціальному і професійному
визначенню особистості з урахуванням їх ціннісних орієнтацій,
здібностей, життєвих планів і можливостей дітей є одним із ключо-
вих завдань соціально-психологічного супроводу [1, с. 97].

Т. Панченко [2] визначила особливості супроводу професійно-
го самовизначення учнів з обмеженими фізичними можливостями.
Обґрунтувала необхідність поєднання у роботі з такими учнями
професійної орієнтації з професійним інформуванням, наданням
діагностичних та профконсультаційних послуг, психологічної під-
тримки. Значний вплив на процес підготовки дитини до самостій-
ного життя, вибір нею професії має сім’я. Велике значення мають
шляхи залучення батьків до взаємодії зі школою у питаннях профе-
сійної орієнтації учнів з обмеженими можливостями, завдання їх
діяльності.
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Таким чином, в умовах інклюзивної освіти психолого-педаго-
гічний супровід і психолого-педагогічна підтримка повинна нада-
ватися фахівцями сім’ї дітей із особливими освітніми потребами.
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РОЛЬ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Горова-Вершиніна Л. В.
І курс магістратури, спеціальність «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю впровад-
ження інноваційних технологій освіти дітей з особливими потреба-
ми, які, серед іншого, спрямовані на підготовку дитини з інвалід-
ністю до навчання в інклюзивному закладі.

Сучасний розвиток України відбувається у складних соціально-
економічних умовах, що актуалізує необхідність соціальної роботи
з різними категоріями населення. Однією з найменш захищених
верств населення є особи з інвалідністю, а особливо діти з інвалід-
ністю, діти з особливостями розвитку. У законодавстві України
дається визначення поняття «дитина з інвалідністю» — це дитина зі
стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюван-
ням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного
розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльнос-
ті та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту [Закон
України «Про охорону дитинства»].
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Частка дітей в Україні, які мають особливості розвитку, на жаль,
щороку збільшується. До недавнього часу більшість дітей з інвалід-
ністю або навчались вдома або взагалі не навчались. При цьому
були позбавлені контактів з однолітками, що призводило до нега-
тивних психологічних наслідків, насаджування принципу вторин-
ності, розвитку комплексів.

Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності
держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю
нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, держав-
ної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних
послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки або
стороннього догляду [Закон України «Про основи соціальної захи-
щеності осіб з інвалідністю в Україні»].

Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю — це
професійна або волонтерська діяльність, яка спрямована на гармо-
нізацію та гуманізацію відносин особистості і суспільства. А голов-
на мета соціально-педагогічної допомоги дітям з інвалідністю —
інтеграція у суспільстві. В Україні соціальна робота тісно пов’язана
із соціальним захистом і соціальною педагогікою.

Прикладом участі соціального працівника в програмі допомо-
ги сім’ям дітей з інвалідністю є система ранньої психологічної
інтервенції, яка об’єднує зусилля різних спеціалістів і самих бать-
ків. Сім’я, як відомо, є для дитини найменш обмежуючим, най-
більш м’яким типом соціального оточення. Саме тому в основі
соціально-педагогічної допомоги дітям з інвалідністю є соціально-
педагогічний патронаж сім’ї, головна мета якого — збереження її
цілісності і основних функцій. [Капська А.Й., Карпенко О.Г., 2006]

Для дітей з інвалідністю молодше шкільне дитинство — це
складний період їхнього життя. Період початку навчання у школі є
кризовим для всіх дітей, а особливо для дітей з інвалідністю, адже
наявність інвалідності ускладнює адаптацію до нових умов.
Функціональні та інтелектуальні порушення ускладнюють засвоєн-
ня навчальної програми, а психофізичні особливості дитини
можуть утруднювати влиття у дитячий колектив, що також негатив-
но позначається на психічному здоров’ї дитини. Для полегшення
подолання всіх вище зазначених труднощів необхідна цілеспрямо-
вана й систематична робота з соціальним педагогом, який входить
до команди супроводу. Фахівці із соціальної роботи виступають
ключовими суб’єктами-виконавцями, що забезпечують надання
соціальної допомоги на локальному рівні.
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Для проведення емпіричного дослідження ми розробили анке-
ту для опитування соціальних працівників, які займаються з дітьми
з особливими потребами. На основі проведених опитувань та
інтерв’ю буде проведений аналіз отриманих результатів. Наше
дослідження не вичерпує всіх аспектів визначення ролей та можли-
востей фахівця соціальної роботи під час підготування дитини
з інвалідністю до навчання в інклюзивному закладі. Метою його
проведення є виявлення проблем в роботі фахівця соціальної робо-
ти під час підготування дитини з інвалідністю до навчання в інклю-
зивному закладі. Однак його результати можуть стимулювати
подальші експериментальні дослідження, котрі стосуватимуться
вдосконалення методичної системи означеної вище роботи.
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише 20%
народжених дітей умовно вважається здоровими, інші — або страж-
дають порушенням психофізичного розвитку, або знаходяться між
здоров’ям і хворобою.

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізич-
ного чи інтелектуального порушення, має право на одержання
освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

Для початку потрібно розібратися що таке інклюзія і хто такі
діти з особливими освітніми потребами. Різні джерела дають різне
тлумачення інклюзивної освіти:
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– стратегія забезпечення прав людей з особливими потребами;
– пріоритетний напрям державної соціальної політики;
– концепцію інклюзивного підходу до функціонування навчаль -

них закладів;
– інноваційну освітню тенденцію, яка задовольняє освітні по -

треби кожної людини;
– доступ до загальної освіти з урахуванням особливостей осіб

з особливими потребами (принцип доступності).
На нашу думку, найбільш вдалим є трактування: інклюзивна

освіта — це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за
місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими
освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.
Інклюзивна освіта передусім передбачає право людини на одержан-
ня освіти, якість якої, не різниться від якості освіти здорових людей. 

На сьогоднішній день основна функція інклюзивного навчан-
ня — це комунікативна. Це дає змогу дітям навчитися сприймати
всіх однаково і поважати інших. Діти з ООП не відчувають себе від-
сторонено, тобто можна сказати, що інклюзивна освіта дає можли-
вість всім почуватися рівними і здобувати освіту на одному рівні.
Діти вчаться допомагати іншим у навчанні, що дає можливість від-
чути себе потрібним. Причому допомога може надходити як від
дітей з ООП, так і від інших дітей. Педагогічний колектив повинен
сприяти цій взаємодопомозі і не виділяти дітей. Тобто відношення
вчителя до всіх учнів повинна бути однакова, в деяких випадках
учні навіть можуть і не здогадуватися, що в них в класі є дитина із
ООП, що дозволяє дітям відчувати себе на одному рівні з іншими,
а з іншої сторони діти не виділяють нікого з колективу.

Виходячи з реалій сьогодення більшість шкіл не готові прийня-
ти дітей із ООП. Для цього немає найнеобхідніших речей. Головна
причина цього недостатнє фінансування, хоча воно і збільшується
щороку. 

Також є кадрова проблема. В таких школах створюється група
супроводу, в яку входять потрібна кількість спеціалістів у конкрет-
ному випадку. Це адміністрація школи, класний керівник, соціаль-
ний педагог, практичний психолог, за необхідністю лікар та інші.
Принципами роботи команди супроводу є повага до особливостей
дитини, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації
та порушення її прав, командний підхід, активна співпраця з бать-
ками (залучення їх до освітнього процесу та розробки індивідуаль-
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ної програми розвитку), конфіденційність та дотримання етичних
принципів, міжвідомча співпраця.

Також важливим компонентом є співпраця батьків із групою
супроводу та асистентом учителя зокрема. Однією із проблем є те,
що деякі батьки занадто активно приймають участь у навчально-
виховному процесі при цьому не маючи педагогічної освіти, а деякі
вважають якщо вони написали заяву, щоб прийняли їхню дитину до
загальноосвітньої школи, то знімають із себе будь-яку відповідаль-
ність за навчання своєї дитини.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Гуцал Л. П.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

На сьогодні однією з актуальних проблем соціальної роботи
лишається відсутність врегульованої системи оцінки якості діяльнос-
ті організацій соціальної сфери як суб’єкта надання соціальних
послуг населенню. Ця система досі знаходиться на етапі формування. 

На наш погляд, більшість проблем соціальної сфери пов’язана
саме з постійною зміною системи соціальних послуг в Україні за
короткий проміжок часу, що тягне за собою суттєві зміни не тільки
для надавачів, але й отримувачів соціальних послуг та управлін-
ських функцій відповідних органів виконавчої влади.

Значна роль соціальних послуг у суспільному та економічному
житті держави зумовлює підвищення уваги до результатів роботи
даної сфери, що формалізуються та узагальнюються за допомогою
використання системи моніторингу та оцінювання.

Таким чином, об’єктивна необхідність оцінювання надання
соціальних послуг за якісними показниками обумовлена необхід-
ністю оцінки якісної сторони їх надання, а передусім — соціальної
ефективності цієї діяльності та, відповідно, рівня реалізації держа-
вою своїх соціальних функцій в аспекті надання соціальних послуг.

Враховуючи те, що кожний конкретний регіон України має
свою специфіку в розрізі переважання певних контингентів отри-
мувачів соціальних послуг (статево-віковий склад населення, пере-
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важання певного виду інвалідизації або захворювань певної нозо-
логії), стану екології, рівня соціальних, економічних та екологічних
результатів функціонування економічної системи, обмеженості
територіальних ресурсів, отримання інформації такого типу є вкрай
необхідним. Для реалізації програми моніторингу і оцінювання
надання соціальних послуг за якісними показниками необхідним є
створення єдиного ієрархічного за своєю структурою інформацій-
ного середовища, яке б акумулювало наявну інформацію від пер-
винного рівня — територіальних центрів з надання соціальних
послуг — до центрального рівня управління (рисунок).

Тому основна мета створення інфраструктури даних щодо якіс-
ної оцінки соціальних послуг полягає в інтеграції даних, зібраних за
територіальним принципом, покращення їх якості та забезпечення
доступу до них для багатоцільового використання.

Створення в Україні державної інфраструктури моніторингу
даних для оцінювання надання соціальних послуг за якісними
показниками дасть змогу провадити єдину соціальну політику та
координувати зусилля різних рівнів управління системи надання
соціальних послуг, інших зацікавлених відомств, а також органів
місцевого самоврядування, бізнесових структур. Ця робота має
стати важливим кроком у напрямку запровадження єдиних стан-
дартів та уніфікації технологій збирання та опрацювання інформа-
ції, дасть змогу уникати дублювання робіт зі збирання інформації.

ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Дарморос О. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.

В умовах посилення дискусії щодо майбутнього закладів інтер-
натного типу в Україні актуалізується потреба у глибокій рефлексії
досвіду виховання у них. Науковий інтерес до цієї проблеми тради-
ційно високий. Але незважаючи на широкий інтерес до відповідної
проблематики, все ж існуючі знання залишаються фрагментарни-
ми та сконцентрованими на критиці інтернатних закладів. Таким
чином, виникає потреба більш ґрунтовного аналізу процесу соціа-
лізації в закладах інтернатного типу. 

184

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



185

Розглянемо переваги процесу соціалізації в закладах інтернат-
ного типу.

Першими ефективними прикладами виховання в умовах
закладів інтернатного типу у вітчизняній педагогічній практиці
були трудові колонії на чолі із А. Макаренком. Педагогічний досвід
Макаренка у вихованні безпритульних дітей був визнаний не лише
у нашій країні, але й у світі. Досвід Макаренка показав ефектив-
ність подібних закладів у кризових умовах. Його концепція вихо-
вання, яка заклала підвалини радянської та української педагогіки
і сьогодні не втратила актуальності. До її основоположних принципів
варто віднести такі: 1) самоврядування: створення життєздатних,
автономних дитячих колективів, здатних до самостійного забезпе-
чення основних потреб); 2) демократичність: управління колекти-
вами здійснюється і самими дітьми, які обираються за допомогою
демократичних процедур; 3) самоорганізація: спільність цінностей
та відповідальності перед іншими зменшують необхідність приму-
сового управління, створюючи умови для самоорганізації та добро-
вільної ініціативності; 4) повага до особистості та індивідуальності:
полягає у створенні умов для реалізації потенцій кожної окремої
особистості у трудовій, культурній, дозвіллєвій сферах; 5) солідар-
ність: розподіл відповідальності та орієнтація на взаємодопомогу.
Хоча концепція Макаренка є колективістською, але вона жодним
чином не применшувала значущість особистості.

Виходячи з цього, на наше переконання, до основних переваг
соціалізації в умовах інтернатного закладу слід віднести такі: 1) соці-
ально-психологічний клімат: попри те, що зараз в українській педа-
гогіці, соціальній роботі та в громадській думці домінує переконан-
ня в тому, що соціально-психологічний клімат в інтернатних
закладах є більш деструктивним, дослідження показують, що це не
завжди так і часто відносини між дітьми і педагогами вирізняються
взаємодопомогою та загалом є сприятливими; 2) соціальні зв’язки:
в закладах інтернатного типу, крім педагогів, основним агентом
соціалізації виступає колектив однолітків. Як і для будь-яких колек-
тивів характерним є виникнення мереж тісних соціальних контак-
тів, які можуть тривати довгий час. Так дружні стосунки, що вини-
кають в інтернатах часто розвиваються і після закінчення закладу,
що сприяє полегшує випускникам процес інтеграції у суспільство та
початок самостійного життя. Перелік переваг не є вичерпним.

Отже, проведений аналіз показує, що вітчизняна сучасна
наукова література сфокусована на негативних аспектах соціалізації
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в умовах закладів інтернатного типу. На нашу думку, це є свідченням
ідеологічності української педагогіки та соціальної роботи, яка,
таким чином, підлаштовується під державний наратив щодо неефек-
тивності системи інтернатів. Тому, сьогодні виникає нагальна необ-
хідність у більш об’єктивному дослідженні процесу соціалізації
в інтернатах, який, як показує аналіз, має достатньо переваг, що з різ-
них причин (в тому числі ідеологічних) сьогодні ігноруються.

ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПОРАНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Дарморос О. Л.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.

Військовослужбовці, що мають поранення, при поверненні до
мирного життя стикаються з комплексом проблем: соціальних,
економічних, психологічних та фізичних. У цьому контексті спорт
необхідно розглядати, як технологію комплексну. З одного боку,
заняття спортом є частиною фізичної реабілітації, з іншого спорт —
це специфічна соціальна практика, що організована за принципом
гри. Така особливість спорту дозволяє залучатись у діяльність та
взаємодії із іншими, що в цілому полегшує процес соціальної реін-
теграції. Спортивні заходи, що організовуються для військовослуж-
бовців, сприяють і консолідації самої ветеранської спільноти.

Для ефективної організації процесу реабілітації та реінтеграції
через спорт, ключову роль відіграє і правова база, яка наразі в Україні
вдосконалюється. Так, 20 березня 2019 року прийнято розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на
2019 рік та наступні роки, спрямованих на розвиток фізкультурно-
спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь
в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях». Реалізація цього роз-
порядження сприяє розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації
учасників бойових дій в АТО/ООС, створюючи підґрунтя для нових
можливостей підвищити рівень соціального захисту учасників бойо-
вих дій, в тому числі з інвалідністю, а також створити умови для
занять фізичною культурою і спортом [1]. 
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Психологічні дослідження показують, що для успішної та швид-
кої реабілітації колишнім військовим необхідно заповнити екзистен-
ціальний вакуум, чому сприяє спорт, задаючи цілі та мету життя. 

Важливо також не монополізувати спорт державою, а створюва-
ти умови і для активізації у цьому напрямку громадянського суспіль-
ства. Успішним прикладом у цьому контексті є, наприклад, діяльність
Національної ради спортивної реабілітації захисників України. До неї
належать 5 асоціацій за такими напрямками: легка атлетика, водні,
зимові, ігрові і силові види спорту. Але важливим є також партнерство
громадських та державних організацій. Зокрема, Національна рада
співпрацює із Федерацією легкої атлетики України та Федерацією
футболу України. Спільні угоди передбачають проведення марафо-
нів, національних чемпіонатів з футболу, Кубку Нескорених, чемпіо-
натів із футзалу, а також підготовку до міжнародних турнірів.

Досвід міжнародних спортивних змагань [2] серед поранених
ветеранів сприяє формуванню міжнародної підтримки не лише
реабілітації українських військовослужбовців, але й загалом фор-
муванню проукраїнської міжнародної коаліції. 

Таким чином, спорт у контексті реабілітації та реадаптації вій-
ськовослужбовців відіграє роль специфічної технології, яка вклю-
чає психологічний, фізичний та соціальний аспекти життя військо-
вослужбовця в мирних умовах.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ
ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО СТАРОСТІ

Деркач А. Ю.
І курс магістратури, група ЗСР-19-1м, спеціальність «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Люди літнього віку у сучасному стрімкому світі через свої віко-
ві зміни часто залишаються поза межами активного життя. Цим
пояснюється актуальність проблеми їхньої адаптації.

Літні люди мають адаптуватися до нової соціальної ролі.
Припинення активної трудової діяльності з виходом на пенсію
спричиняє істотну зміну стилю, рівня та якості життя, а визнання
людиною себе старою є психологічним стресом, який тягне за
собою проблеми психологічного характеру. Результатом успішної
адаптації до нового періоду життя є ідентифікація себе як пенсіоне-
ра, адекватна оцінка своїх нових ресурсів і можливостей, постанов-
ка і вирішення нових життєвих завдань [1]. Тому метою досліджен-
ня є пошук найоптимальніших форм організації дозвілля літньої
людини для її успішної адаптації до старості.

Соціальна адаптація — це процес пристосування особистості
до нового середовища життєдіяльності шляхом активного її засво-
єння [2]. Якщо людина у віці за 60 років не має особливих проблем
зі здоров’ям, шукає нове застосування своїм умінням і досвіду, то
вихід на пенсію для неї не стане проблемою. Люди, які старші
80 років, частіше прагнуть спокою. Вони задовольняються спілку-
ванням і взаємодією з родичами або сусідами. 

Предметом дослідження є організація дозвілля людини. Єдність
праці, побуту і відпочинку для літніх людей при організації їх
дозвілля створює ефективні умови для успішної їх адаптації.
Дозвілля визначається як конкретний, безпосередньо даний кож-
ній людині соціальний простір, за допомогою якого вона активно
долучається до культурних зв’язків суспільства та набуває досвіду
самостійної культурної діяльності. Основними складовими дозвіл-
ля у будь-якому віці є творчість та пізнання.

Дозвілля літніх людей може бути фізично активним, включати
в себе заняття на комп’ютері або настільні ігри, комунікативну або
громадську діяльність тощо. Будь-яка робота, що активізує діяль-
ність мозку, покращує його функції. Ефективним стимулом мозко-
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вої діяльності є вивчення іноземних мов. Тренуючи мозок, можна
зберегти ясність розуму до самої старості. Однією з особливостей
культурної активності людей похилого віку є баланс групової та
індивідуальної участі. Дискусійні клуби, хоровий спів, фізичні
вправи, ігри, майстерні з виготовлення предметів народної твор-
чості, освітні курси не тільки підвищують статус людини в її влас-
них очах, задовольняють її особисті, культурні потреби, а й підви-
щують комунікативність.

Отже, за результатами теоретичного дослідження можна зроби-
ти висновок, що належно організоване дозвілля людей літнього віку
сприяє їх ефективній адаптації, соціалізації та розвитку особистос-
ті. А це, у свою чергу, уповільнює процеси згасання і деградації
людини і наповнює її життя новими сенсами. Організація дозвілля
має включати різні форми і сфери діяльності, забезпечувати соці-
альний супровід, стимулювати мозкову діяльність людини, розши-
рювати комунікаційні зв’язки.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Діденко Г. Ю.
І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Формування кожної особистості починається з дитинства і,
захистивши основні права кожного громадянина України, закріплені
Конституцією України (право на життя, освіту, рівність дітей, вільний
розвиток своєї особистості, повагу гідності, працю і вибір професії
тощо), треба замислитись, а як саме це реалізувати, щоб охопити усі
верстви населення, задовольнити потреби кожного, враховуючи все
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різноманіття проявів людських доль, щоб виховати свідомих і соці-
ально активних, професійних і патріотичних громадян країни. 

Саме тому освіта має стати всеохоплюючою, доступною для
всіх незалежно від віку, національності, мови, походження, особли-
востей розвитку. Важлива роль в цьому питанні покладена на інк-
люзивну освіту.

На сьогоднішній день розвиток сучасного суспільства України
й процеси інтеграції в європейську спільноту ставлять чи не найго-
ловнішу задачу забезпечення соціального захисту громадян країни,
і особливо тих, хто потребує його найбільше, а особливо, це діти
з особливими потребами. Питання інклюзивної освіти актуальне
в контексті зростання чисельності дітей, що потребують корекцій-
ного навчання. Модернізація освіти в Україні, що спрямована на
демократизацію та гуманізацію, зумовлює необхідність впровад-
ження інноваційних технологій, зокрема, в освіті людей з особли-
вими потребами. Інклюзія є однією з основних тенденцій розвитку
зазначеного типу освіти в Україні.

Інклюзивна форма навчання визнана в багатьох країнах світу
однією з найрезультативніших форм навчання дітей з особливими
освітніми потребами. Це система освітніх послуг, що базується на
принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права
навчатися за місцем проживання в умовах загальноосвітнього
закладу. Для забезпечення рівних можливостей доступу дітей
з особливими потребами до якісної освіти інклюзивні навчальні
заклади повинні адаптувати програми й плани, форми й методи
навчання та ресурси до індивідуальних потреб таких дітей.

Впровадження інклюзивної освіти в нашій країні має ще багато
проблем. Для України інклюзивна освіта — педагогічна інновація,
що перебуває на стадії розвитку, а тому натрапляє на труднощі.
Професійна непідготовленість вчителів загальноосвітньої школи до
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, архітектурна
непристосованість шкільних приміщень, недоопрацьованість нор-
мативно-правової бази, необхідність додаткового фінансування
інклюзивних закладів освіти, академічна перевантаженість навчаль-
них програм, які досить важко адаптувати до потреб дитини з фізич-
ними порушеннями, негативне ставлення батьків інших дітей,  все
це значно утруднює процес запровадження інклюзивного навчання.

Серед основних принципів інклюзивної освіти — рівний
доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та отримання якіс-
ної освіти кожною дитиною, визнання здатності до навчання та
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необхідність створення суспільством відповідних умов для цього,
забезпечення права дітей розвиватись у родинному оточенні та
мати доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти, залучення батьків
до навчального процесу дітей, навчальні програми, які ґрунтують-
ся на особистісно орієнтованому та індивідуальному підходах, що
сприяють розвитку навичок навчання протягом усього життя.

Отже, в навчальних закладах інклюзивне навчання відображає
одну з головних демократичних ідей — усі діти є цінними й актив-
ними членами суспільства. Найголовніше — дитина вчиться життє-
діяльності в оточенні здорових дітей, що формує ціленаправленність
до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності,
підвищення якості власного буття.

Таким чином інклюзивна освіта, як найбільш сучасна форма
соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливос-
тями, — має стати пріоритетом у розвитку національної освіти.

ТЕОРІЇ ФЕНОМЕНУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Єгорова Р. О.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.

Девіантна поведінка окремої людини або групи в соціальній
теорії розглядається в контексті таких більш масштабних явищ як
соціальна дезорганізація та соціальна аномія.

Соціальна девіація є однією з основних форм дезорганізації.
Загалом, девіантну поведінку можна визначити як поведінку, що
відхиляється від загальноприйнятих, найбільш поширених і усталених
норм в певних спільнотах в певний період їх розвитку [2, с. 532].
У соціальній теорії вивчення девіацій відбувається в основному
у межах таких підходів:

Теорія культурного переносу. Ряд вчених підкреслює схожість
між способом вироблення девіантної поведінки і способом вироб-
лення будь-якого іншого стилю поведінки. Одним з перших до
такого висновку прийшов Г. Тард, який стверджував, що злочинці,
як і «порядні» люди, імітують поведінку тих індивідів, з якими вони
зустрічалися в житті, яких знали або про які чули. Але на відміну від
законослухняних громадян вони імітують поведінку злочинців.
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Представники Чиказької школи соціології виявили, що в окре-
мих кварталах міста рівні злочинності залишалися стабільними
протягом багатьох років, не дивлячись на зміни в етнічному складі
населення. Таким чином, кримінальна поведінка може передавати-
ся від одного покоління до іншого, тобто молодь, яка живе в зонах
високої злочинності, засвоює злочинні моделі поведінки. Більш
того, коли в ці райони в’їжджають представники інших етнічних
груп, їх дітям девіантні моделі поведінки передаються від місцевої
молоді. В межах цієї теорії варто виокремити також теорію дифе-
ренціальної асоціації, яка підкреслює роль соціального взаємодії
в процесі формування поглядів і вчинків людей. Зокрема, індивіди
стають правопорушниками в тій мірі, в якій вони належать оточен-
ню, що слідує девіантним ідеям, мотивуванням і методам. 

Прихильники теорії конфлікту намагаються відповісти на
питання: «яка соціальна група зуміє висловити свої принципи
в законах суспільства і змусити членів суспільства підкорятися цим
законам?» та «чому структура суспільства дає переваги одним соці-
альним групам, а інші групи залишаються в невигідному становищі
і навіть клеймуються за переступ закону?» Походження конфлікто-
логічного підходу сходить до марксистської традиції, згідно з якою
правлячий клас експлуатує і грабує народні маси і при цьому при-
мудряється уникнути відплати за свої злочини. Такі девіації, як алко-
голізм, зловживання наркотиками, насильство в сім’ї, сексуальна
розбещеність і проституція — є продуктами моральної деградації
і пригніченні бідних, жінок, представників етнічних меншин.

Прихильники теорії стигматизації (від грец. Stigmo — клеймо)
взяли за основу головну ідею конфліктології, згідно з якою індиві-
ди часто не можуть порозумітися один з одним, так як розходяться
в своїх інтересах і поглядах на життя; при цьому ті, хто стоять при
владі, мають можливість висловлювати свої погляди і принципи
в нормах, які керують інституційної життям, і з успіхом навішують
негативні ярлики на порушників цих норм, які створюють умови,
що ведуть до вторинної девіації — девіантної поведінки, що вини-
кає у відповідь на санкції з боку інших. Крім цього, тих, хто отри-
мав клеймо правопорушників загальний осуд і ізоляція підштов-
хнуть до девіантної групи, що складаються з людей, доля яких
схожа на їх власну. Участь у девіантній субкультурі — це спосіб впо-
ратися з критичною ситуацією, знайти емоційну підтримку і ото-
чення, де тебе приймають таким, який ти є [1, с. 234].
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ЩОДО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Жмудь В. С.
V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент

Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Держава
забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і кому-
нальних закладах; розвиток різних форм навчання; надання держав-
них стипендій та пільг учням і студентам. Водночас, питання забезпе-
чення прав дітей з особливими освітніми потребами щодо здобуття
освіти ще потребує розв’язання. Отже, визначена проблема дослід-
ження є актуальною для теорії і практики спеціальної освіти.

В Україні з кожним роком збільшується кількість дітей з особ-
ливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.
Відтак, постає проблема реалізації їхніх прав щодо здобуття освіти.
За даними МОН України, станом на 2018/2019 навчальний рік
загальну середню освіту здобували: 11 866 учнів — в інклюзивних
класах; 6 230 учнів — в спеціальних класах; 37 787 учнів — в спеці-
альних школах; 12 115 учнів — на індивідуальній формі навчання.

Водночас, статистичні дані свідчать, що кількість учнів збіль-
шується, а кількість закладів освіти, які мають відповідну інфрас-
труктуру для дітей з особливими потребами, значно менша (є
потреба збільшення кількості соціального транспорту для учнів
з особливими потребами, пандусів, ліфтів тощо). Актуальними є
доступні пристосовані санвузли, створення системи освітлення, що
відповідає вимогам всіх категорій користування. Недостатня кіль-
кість книг, навчальних матеріалів, методичних рекомендацій, які
доступні для дітей з особливими потребами (шрифт Брайля тощо).

Позитивний напрям у розвитку освіти для дітей з особливими
освітніми потребами, на нашу думку, це створення Інклюзивно-
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ресурсних центрів, що мають на меті забезпечення прав дітей з особ-
ливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педа-
гогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного суп-
роводу. Такі центри мають у штаті психологів, логопедів соціальних
педагогів, які надають рекомендації для батьків, які хочуть влаштува-
ти дитину в дитячий садок чи школу. Батьки з дитиною проходять
комплексну оцінку дитини. Експерти визначають чи дитина залиша-
ється, на тому самому рівні розвитку чи динаміка розвитку дитини
покращується, якщо є позитивні зміни, спеціалісти центру надають
рекомендації для переведення дитини в кращу, групу або садок для
подальшого поліпшення стану розвитку дитини. Також видається
висновок, в якому вказується результати проведення оцінки дитини.

З огляду на актуальність проблеми, нами розроблено техноло-
гію проведення соціального емпіричного дослідження з теми
«Реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами щодо
здобуття освіти», визначено методи дослідження, розроблено
соціологічний інструментарій.

Зокрема, розроблено Анкету для експертного опитування, яка
містить три блоки запитань:

1. Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні.
2. Основні проблеми у забезпеченні прав дітей з особливими

потребами щодо здобуття освіти.
3. Пропозиції шодо реалізації прав дітей з особливими потре-

бами щодо здобуття освіти.

НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ ДИТИНСТВА 
ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ

В МАЙБУТНЬОМУ

Заіка В. М.
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Ільченко Р. М.

аспірант кафедри психології
Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка

За дослідженнями майже у всіх наркозалежних дорослих
в минулому був присутнім досвід переживання несприятливого
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дитячого досвіду (НДД) у вигляді жорстокого поводження, який
став причиною психічної травматизації та привів до зловживання
психоактивними речовинами (ПАР) в подальшому. Так, було дове-
дено, що у жінок ймовірність вживання ПАР була безпосередньо
пов’язана з тяжкістю жорстокого поводження в дитинстві. Жінки,
що страждали на наркологічні захворювання, в 2 рази частіше пові-
домляли про сексуальне насильство в дитинстві (70%), в порівнян-
ні з жінками в загальній популяції (35%). Розлади при вживанні
ПАР у чоловіків менше пов’язані з сексуальним насильством в ран -
ні роки, але респонденти-чоловіки відзначають високий рівень
перенесеного фізичного насильства в дитинстві.

За даними проведених досліджень у порівнянні з відсутністю
несприятливих подій дитинства (НПД), наявність чотирьох і біль-
ше НПД асоціюється зі зростанням наступних ризиків в подальшо-
му: куріння — в 2,1 рази, зловживанням алкоголем — в 10,4 рази,
вживанням наркотиків — у 11,9 рази, ризикованої сексуальної
поведінки — в 1,7 рази, небажаної вагітності — в 7,9 рази і спроб
самогубства — в 23,2 рази. Для пацієнтів з історією жорстокого
поводження в дитинстві характерний початок вживання ПАР
в ранньому віці. Знижена здатність осіб, які почали вживати ПАР,
до аналітико-синтетичної обробки інформації когнітивним шля-
хом порівняння подій, образи яких зберігаються в пам’яті, і подій,
що відбуваються в поточний момент, призводить до відсутності
у таких соціальної впевненості, яка підкріплюється емоційною
невпевненістю в собі, як наслідок, переважає поведінка з низьким
рівнем довільності через недостатній самоконтроль, для якого
характерні імпульсивні відповіді на зовнішні стимули оточення,
з переважанням орієнтації на ситуативно значущі об’єкти, якими
часто стають ПАР.

Характер вживання ПАР у осіб, які зазнали насильства
в дитинстві, носить більш важку форму, викликаючи такі серйозні
розлади, як передозування, важкі запої, виражені абстинентні роз-
лади. Показано, що пацієнти з несприятливими дитячими вражен-
нями мають більш високий ризик розвитку проблем зі здоров’ям,
пов’язаних з вживанням алкоголю (в 7,4 рази вище, ніж у респон-
дентів контрольної групи), і проблем, що виникають внаслідок
вживання наркотиків (від 4,7 до 10,3 разів вище, ніж у контрольній
групі). Пацієнти даної групи частіше використовують наркотики,
седативні засоби і транквілізатори. Вони також частіше, ніж їх
однолітки, що не випробували жорстокого поводження, викорис-
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товують ПАР, щоб полегшити соматичний біль, уникнути сімейних
негараздів або зняти психоемоційне напруження.

У дітей, які зазнали насильства, вживання ПАР — це психоло-
гічна допомога з метою втечі від образливого і неприйнятного сере-
довища; форма самолікування, завдяки якому дитина намагається
отримати контроль над своїм негативним життєвим досвідом;
метод самоствердження, який підвищує самооцінку дитини; відхід
від почуття ізоляції і самотності.

Таким чином, НПД виступають фактором, що завдає шкоди
дитині в процесі її росту і розвитку, і є причиною сукупності наслід-
ків: когнітивних проблем (неуважність і дефіцит виконавчих фун-
кцій); проблем міжособистісної і соціальної взаємодії (взаємного
неприйняття однолітками); інтернальних і екстернальних симпто-
мів (депресії, занепокоєння, опозиційних розладів, розладів пове-
дінки, агресивності); посттравматичного стресового розладу
(ПТСР) та ін. Вказані порушення онтогенезу особи, яка зазнала
насильства в дитинстві та не пройшла відповідної психотерапії
з подолання негативних наслідків НПД завдають значних психоло-
гічних та фізичних наслідків на здоров’я людини.

ОБІЗНАНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ 

І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Заіка В. М.
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гришко О. І.

к. пед. н., доцент, доцент кафедри дошкільної освіти
Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка

Суспільство все більше вимагає від сучасного працівника вмінь
розв’язувати нестандартні, творчі задачі, аналізувати, порівнювати,
висувати припущення, діяти мобільно, чітко, обґрунтовувати свої
дії, бути відкритим до нових знань. Для цього необхідно ще у дити-
ни раннього і дошкільного віку формувати багато якостей, але, по-
перше, на нашу думку, треба навчити її міркувати, мислити.

Методисти, дослідники, учені вважають, що виховання і на -
вчання, яке побудовано на знаннях вікових та індивідуальних пси-
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хологічних особливостей конкретної дитини є запорукою успішної
життєдіяльності.

Науковці індивідуалізацію визначають як таку організацію
навчально-виховного процесу, при якому вибір способів, прийо-
мів, темпів виховних впливів та навчання враховує індивідуальні
відмінності дітей, рівень розвитку їх здібностей та інтересів до опа-
нування навчального матеріалу.

З класичної, традиційної точки зору мета індивідуального під-
ходу до дитини дошкільного віку полягає у тому, щоб пристосувати
її до специфіки навчального процесу, навчального матеріалу, який
необхідно засвоїти. Тобто адаптувати дитину до методів і засобів
навчання, з метою засвоєння більшої кількості знань.

Навчально-виховна діяльність повинна сприяти реалізації
і розвитку індивідуальних особистісних характеристик дитини.
Дорослий, вважав відомий психолог Л. С. Виготський, повинен
при навчанні спиратися не лише на те, що дитина може зробити
зараз самостійно («зона актуального розвитку»), але й на те, що
дитина може досягнути у співпраці з дорослим («зона найближчого
розвитку»). Причому саме «зоні найближчого розвитку» Лев
Семенович відводив основну роль у процесі навчання.

Дитина має потенційні можливості до засвоєння значної кількос-
ті знань, але допомогти їй, «розбудити розум» (як казав відомий педа-
гог В. О. Сухомлинський) повинні дорослі. Для того, щоб дитина
гарно навчалась, треба навчати її лише тому, що знаходиться у «зоні
найближчого розвитку» (цей матеріал дитина здатна сприйняти, саме
він буде чинити на її психіку розвиваючу дію), при здійсненні навчан-
ня треба знати дитину, враховувати індивідуальні особливості. 

Установлено, що дуже часто дорослими у вихованні та навчан-
ні своїх дітей використовується вербально-орієнтований тип
навчальної діяльності (інформація подається за допомогою слова),
проте у дитини ведучі візуальний і кінеститичний типи сприйняття
(інформація сприймається за допомогою бачення і відчуття). Саме
тому, батьки повинні розуміти, що все, що вони розповідають дити-
ні, повинно бути показано, що дитина повинна потримати в руках
невідомий предмет, обмацати, покотити, погратися. Для неї це
необхідно. Не можна пояснювати лише словесно (вербально), це не
сприяє засвоєнню нового у дошкільному віці.

Особливу увагу варто звернути увагу на особливості типів нер -
вової системи дитини. Серед природних індивідуально-типологіч-
них властивостей науковцями найбільш вивчені в даний час сила-
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слабкість (тобто ступінь витривалості, працездатності нервової сис -
теми), її рухливість-інертність (тобто швидкість зміни, швидкість
протікання і швидкість перемикання процесів збудження і гальму-
вання). Ці властивості можуть зумовити різні психологічні риси
особистості, що залежать як від поєднання вищевказаних власти-
востей, так і від умов розвитку індивідуума. Психолог B. C. Мерлін
називав ці поєднання властивостей нервової тканини темперамен-
том. Наприклад, можна побачити дітей з такими властивостями: це
спокійно-тиха, обережна і слухняна, схильна до порядку, легко
стомлююча, вразлива і болісно реагуюча на невдоволення дорослих
дитина зі слабким типом нервової системи; це бадьора, галаслива,
впевнена у собі, що вражає легкістю в навчанні, встигає зробити від-
разу кілька справ одночасно, контактна дитина з сильним типом
нервової системи.

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ

Заіка В. М.
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Лобач М. С.

V курс, спеціальність «Соціальна робота»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Особлива увага з боку держави і суспільства приділяється дітям,
які опинилися у кризовій ситуації. Деякі діти на своєму життєвому
шляху можуть зіштовхнутися з найскладнішою проблемою — втра-
та батьків. І не важливо в якому це віці: і з самого народження,
і в 14 років — це тяжка втрата. До речі, втрата — не обов’язково
смерть. Іноді батьків можуть позбавити батьківських прав через
заподіяний ними злочин, іноді через недієздатність, іноді через хво-
робу. Дитина в будь-якому з цих випадків стає соціальною сиротою.
Не існує надто великих розбіжностей між категорією сирота та соці-
альна сирота. Адже вона, як і біологічні сироти передається під
опіку держави, виховується в таких самих закладах опіки, має право
на ідентичні пільги тощо. Проте, біологічне сирітство не можна
передбачити та йому запобігти, а соціальному можна. Саме на це
має бути спрямована соціальна політика держави.

В нашій країні існує не лише проблема соціального сирітства,
вирішення якої б призвело до скорочення дітей, позбавлених бать-
ківського піклування в рази, а й проблема, що виходить з поперед-
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ньої: виховання цих дітей, що опинилися без сімейної опіки. В да -
ному розділі буде розглянуто форми виховання дітей-сиріт, що
зіштовх нулися з такою проблемою — як втрата батьків. Пріо -
ритетними з них, звичайно є ті, коли дитина виховується в сім’ї,
а не державних закладах опіки. Тобто ідеальною є форма усинов-
лення. І чим раніше це відбувається — тим краще. Проте, як згаду-
валось вже в попередньому розділі, батьки-усиновлювачі дуже
рідко беруть дітей, старших за 6 років. До речі, спостерігається зво-
ротна тенденція щодо усиновлених дітей громадянами інших країн.

Усиновлення — здійснюване на підставі рішення суду прийняття
усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина.
Усиновлення завжди проводиться в інтересах дитини. Ще ця форма
характеризується тим, що після вчинення цього юридичного акту між
усиновлювачем та його родичами та усиновленою особою виникають
обов’язки ті ж самі, що між батьками та дітьми. Орган опіки та піклу-
вання має здійснювати нагляд за дотриманням прав дітей, які усинов-
лені і проживають в Україні до досягнення ними повноліття. Проте
усиновлені діти не мають вже ніяких пільг від держави, які мали до
усиновлення. Отже, варто зосередитися на інших формах виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Серед дітей, що залишилися без сім’ї велика частина припадає на
малюків віком до трьох років. Було б неправильним поміщати таких
діток в притулки для доросліших дітей, так як за ними необхідний
більш ретельний догляд. Для цього існують будинки дитини, діяль-
ність яких регулює Типове Положення про будинок дитини, затвер-
джене Міністерством охорони здоров’я України. Будинок дитини є
комунальним закладом охорони здоров’я для медико-соціального
захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків,
а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Керують
такими закладами головні лікарі. Ними ж, медсестрами, нянями
здійснюється і догляд за малюками. Також зазвичай будинки дитини
мають таких спеціалістів як логопеди, дефектологи, педіатри та ін.

Отже, соціальний супровід прийомних сімей — вид соціальної
роботи, система комплексних заходів для підтримки сприятливих
соціально-економічних та психологічних умов функціонування
сім’ї, збереження її здатності до виховання прийомних дітей. Цей
супровід має за мету соціалізацію та реабілітацію прийомної дити-
ни. Соціальний супровід з одного боку є контролем за умовами
виховання та утримання дитини, з іншої — як безпосередня допо-
мога у вихованні та утриманні дитини. Соціальний працівник є
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з’єднуючою ланкою прийомної родини та держави. Він налагоджує
співпрацю з багатьма службами, що захищають дітей та їх права,
для забезпечення їм нормальних умов існування.

РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ 
У СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ

Загутіна-Візер Я. Ю.
V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент

В умовах реалізації інклюзивної освіти в Україні актуальною є
проблема створення належних умов для соціальної адаптації дітей
з особливими освітніми потребами. Одна з головних ознак сучасної
ефективної школи — здатність задовольняти потреби всіх учнів,
тобто бути інклюзивною (А. Колупаєва, О. Таранченко). 

Посада асистента вчителя є відносно новою для української
школи. Вона розглядаються в контексті інклюзивної освіти, адже
головне завдання асистента вчителя — допомагати вчителеві навча-
ти дітей з особливими освітніми потребами. 

Важливим складником успішного функціонування інклюзив-
ної системи освіти є командний підхід. З огляду на це роль асис-
тента вчителя є значимою в забезпеченні успішного освітнього
процесу: для учителів, дітей з особливими освітніми потребами та
їхніх батьків і решти дітей у класі. 

Важливим результатом інклюзивного навчання є соціальна
адаптація та соціалізація дітей: випускник з особливими освітніми
потребами має інтегруватися у суспільстві як повноправний грома-
дянин, готовий до самостійного життя і продуктивної діяльності,
взаємодії з оточуючими людьми (О. Нагорна). 

Саме база інклюзивної школи надає широкі можливості до
розкриття ролі та можливостей посади асистента вчителя у соціаль-
ній адаптації дітей в умовах інклюзивного закладу. Сьогодні кожен
педагог інклюзивного закладу може долучитися до створення ком-
фортного, творчого, стимулюючого до розвитку та безпечного
освітнього середовища для кожного учня. 

Важливий напрям діяльності всіх фахівців в інклюзивному
навчальному закладі, зокрема асистента вчителя, — систематичне
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вивчення можливостей і потреб дитини, оцінювання динаміки її
розвитку. Асистент учителя, перебуваючи значний час поряд
з учнем, має можливість постійно спостерігати та аналізувати його
діяльність у навчальному та позакласному середовищі. Отже, асис-
тент вчителя — член команди фахівців та батьків, який виконує
важливу роль в освіті та соціалізації учнів з особливими потребами,
забезпечуючи особистісно орієнтоване спрямування освітнього
процесу (С. Литовченко).

У межах нашого дослідження розроблено програму емпірично-
го дослідження особливостей роботи асистента вчителя та його ролі
у соціальній адаптації дітей в умовах інклюзивного закладу.
У дослідженні візьмуть участь 20 респондентів — учасники коман-
ди супроводу дитини, що перебуває на інклюзивному навчанні
в умовах середнього загальноосвітнього закладу (Спеціалізована
школа № 106, м. Київ).

Для вирішення задач дослідження розроблено анкету для
команди супроводу дитини, що перебуває на інклюзивному навчан-
ні в умовах закладу загальної середньої освіти. Критеріями оціню-
вання визначено: 

– показники успішності навчання дитини з ООП;
– наявність успіхів у соціальній адаптації дитини з ООП в умо-

вах навчання в інклюзивному класі за умови наявності асистента
вчителя;

– покращення ситуації стосовно адаптації, соціалізації та роз-
витку всіх дітей, що навчаються в інклюзивному класі;

– ступінь ефективності співпраці вчителя і асистента вчителя
в інклюзивному класі під час уроку;

– ступінь ефективної взаємодії всіх членів команди супроводу
дитини з ООП. 

ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ 
В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Зубенко М. О.
І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач

Темперамент вважають найбільш стійкою характеристикою
особистості, яка майже не змінюється впродовж життя, виявляєть-
ся в усіх сферах життєдіяльності і характеризує індивіда з боку
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динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто, за
показниками темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, енергійності,
емоційності. Вчені і практики взнають, що темперамент — біоло-
гічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна
істота. Залежно від умов життя і діяльності людини окремі власти-
вості її темпераменту можуть посилюватися або послабитись.

Знання цих особливостей вкрай необхідно при професійному
відборі фахівців галузі «людина — людина». Довгий час у психоло-
гії існувало два підходи до вивчення темпераменту, які використо-
вуються і по сьогоднішній день: структурний і типологічний. 

У рамках першого підходу темперамент описується набором
певних ознак, рис, характеристик; з погляду другого — вважається,
що існує ряд типів темпераменту. Підходи не мають єдиної думки,
що свідчить про відсутність універсальної теорії темпераменту та
ускладнює його діагностику на практиці.

Результатом визначених вчень є виділення стійких властивос-
тей людини за допомогою яких здійснюється діагностика темпера-
менту. Так, за теорією В.Мерліна на основі психодіагностичного
спостереження можна виділяти основні параметри темпераменту,
серед яких: емоційна збудливість; тривожність; імпульсивність;
пластичність; резистентність та інші. Користуючись методологією
вивчення властивостей нервової системи, котра належить школі
Б.Теплова, досліджуються поєднання типологічних особливостей
і властивостей нервової системи: лабільність, динамічність, скон-
центрованість. Основними недоліками структурного підходу є від-
сутність неспростовних доказів про кількість градацій параметра,
за яким виділяють типи, та невизначеність кількісної оцінки меж
типів за даним параметром. 

Конституційні типології мають припущення, що особливості
будови тіла людини (тип статури) мають певний зв’язок з типом
темпераменту. Основними недоліками таких теорій є пояснення
темпераменту лише біологічними чинниками і недооцінення ролі
середовища та соціальних умов у формуванні психічних властивос-
тей людини. Окрім того, ці теорії не враховують відмінностей тем-
пераменту здорового і хворого організму.

Більшість конституційних теорій ігнорують роль соціальних умов
у формуванні психологічних властивостей людини. Соціальні умови
розглядаються в них як фактор, що викликає початково запрограмо-
вані стани та властивості. У контексті конституційних теорій має
місце ототожнення рис темпераменту з особистісними рисами. 
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Теоретично обґрунтованою сучасною концепцією визнається,
що темперамент — психосоціобіологічна категорія, що формується
під впливом загальної конституції під час певних дій, у яких люди-
на бере участь з дитинства. Темперамент задається властивостями
нервової системи і виражається в психологічному образі людини,
тому його можна визначати за мовною поведінкою людини.
В.Русалов наполягає на тому, що взаємодії з предметним світом
(суб’єкт-об’єктна) і світом соціальним (суб’єкт-суб’єктна) є різни-
ми за сенсом і змістом, у зв’язку з чим ці аспекти людської актив-
ності можуть мати і різні формально-динамічні характеристики.
Темперамент не існує до діяльності, а формується в її процесі,
в результаті генералізації її динамічних психологічних характерис-
тик за рахунок тих індивідуально-стійких біологічних компонентів,
які в неї включені.

Таким чином, темперамент слід розглядати як сукупність таких
психічних рис, ознак і властивостей людини, які виникли в резуль-
таті узагальнення динамічних, формальних характеристик та висту-
пають як прояв психічних діяльностей під впливом стійких індиві-
дуальних біологічних характеристик.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПІДГОТОВКА 
ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Зубрицька С. М.
IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університет «Україна»

Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри

Соціальне формування особистості — природний безперервний
процес. Від нього залежить, яким людина стає як особистість, в якій
мірі і як він реалізує себе в житті, як впливає на середовище життєді-
яльності. Багато соціальних проблем людини і здатність самостійно
вирішувати їх, в основному залежать від соціального розвитку. 

Соціалізація людини розгортається за конкретних умов життє-
діяльності індивіда. Цей процес охоплює всі аспекти прилучення
особистості до культури, навчання й виховання, за допомогою яких
людина набуває спроможності брати участь у суспільному житті.

У вітчизняній науці затвердилося положення про те, що соціалі-
зація більш продуктивно здійснюється у трудовій діяльності. Залежно
від ставлення до трудової діяльності виділяються наступні її стадії:
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– дотрудова, що включає весь період життя людини до початку
трудової діяльності. Ця стадія, у свою чергу, поділяється на два
більш-менш самостійних періоду: рання соціалізація, що охоплює
час від народження дитини до надходження в школу; юнацька
соціалізація, що включає навчання в школі, технікумі, вузі тощо;

– трудова, що охоплює період зрілості людини. Однак демогра-
фічні межі цієї стадії визначити важко, так як вона включає весь
період трудової діяльності людини;

– післятрудова, що наступає в літньому віці у зв’язку з припи-
ненням трудової діяльності.

Так, як соціалізація представляє собою поступовий процес фор-
мування особистості у певних соціальних умовах. Важливим механіз-
мом соціалізації є соціальна адаптація, сутність якої полягає у тому,
що людина за короткий проміжок часу повинна активно адаптува-
тися до нового соціального середовища або умовами, які постійно
змінюються, а також пристосуватися до життя в них. 

Саме тому, одним з головних пунктів соціальної роботи є соці-
альний супровід. Соціальний супровід включає в себе елементи на -
вчання та розвитку здібностей клієнта до подальшого підвищення
свого соціального статусу, вмінню самостійно володіти підходами,
соціальними технологіями і практиками, пропонованими фахівця-
ми соціальної сфери.

При соціальному супроводі вирішуються наступні завдання:
– Адаптація клієнта до реальних умов його життєдіяльності.
– Реабілітація і виведення клієнта з кризових ситуацій.
– Підвищення соціального статусу клієнта.
– Нормалізація відносин і утвердження себе в соціумі.
– Відновлення здоров’я, позбавлення від шкідливих звичок.
– Створення умов для самореалізації клієнта в сім’ї та суспільстві.
Соціальний супровід здійснюється фахівцями соціальної

сфери, психологами, педагогами та медичними працівниками на
основі новітніх технологій з використанням методів індивідуальної
та групової роботи.

Клієнт залишається в контакті з фахівцем із соціального супро-
воду до тих пір, поки не будуть визначені шляхи вирішення проблем,
що виникають у клієнта, проте види надаваних послуг можуть варію-
ватися залежно від конкретних потреб клієнта на конкретному жит-
тєвому етапі.

Таким чином, соціальний супровід є найважливішим компо-
нентом соціальної діяльності, суть якого в посиленні позитивних
і в нейтралізації негативних тенденцій у житті і діяльності клієнта.
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Капустюк В. В.
ІІІ курс, група ЗФТ-18-2-zh, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Троценко Н. О., старший викладач кафедри

Здоров’я людини є предметом вивчення багатьох природних
і суспільних наук: біології, медицини, соціології, психології, філо-
софії і багатьох інших. Вивчення основ здоров’я відбувається
в більшій мірі в медико-біологічному аспекті.

Необхідно пам’ятати, що, хоча всі медичні доктрини в основі
мали дві взаємозалежні цілі — збереження здоров’я і лікування хво-
роб, фактично медицина є наукою про хвороби.

Людина ж є істотою не тільки біологічною, а й соціальною: він
пов’язаний відносинами в суспільстві, пов’язаний з його соціаль-
ною структурою. Тому неможливо вирішувати проблеми здоров’я
без урахування широкого спектру соціальних факторів. Нагадаємо,
що, за даними зарубіжних і вітчизняних дослідників, здоров’я
людини на 50% залежить від його способу життя.

Будь аспект діяльності в галузі соціальної роботи стосується збе-
реження здоров’я і сприяє йому. Фахівці соціальної сфери повинні
мати чіткі уявлення про феномен здоров’я і здоровий спосіб життя.
Без таких уявлень соціальна робота неповноцінна.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), здоров’я — це стан повного фізичного, душевного, сек-
суального та соціального благополуччя і здатність пристосовувати-
ся до постійно мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середо-
вища і природному процесу старіння, а також відсутність хвороб
і фізичних дефектів. Здоров’я буває фізичним, психічним і мораль-
ним. Здоров’я фізичне неможливо без здоров’я морального.

Громадське здоров’я як характеристика здоров’я членів суспіль-
ства не є виключно медичним поняттям. Це суспільне, соціально-
політичне та економічне здоров’я, а також об’єкт соціальної політики.

Основна мета застосування соціальних технологій в охороні
здоров’я — це використання закономірностей впливу соціально-еко-
номічних умов, факторів і способу життя людей на здоров’я насе-
лення, а також його окремих груп. Поряд з цим основною метою
застосування соціальних технологій в охороні здоров’я є прийняття
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ефективної системи державних і громадських заходів, шляхів
і методів, спрямованих на усунення впливу шкідливих факторів
навколишнього середовища, забезпечення високого рівня здоров’я
всіх членів суспільства, збільшення періоду їх активного продук-
тивного довголіття.

Спеціаліст соціальної сфери в системі охорони здоров’я відпо-
відає не тільки за здоров’я, а й за соціальний добробут своїх підо-
пічних і є безпосереднім творцем соціального захисту населення.
Громадські наслідки будь-якого захворювання теж є сферою докла-
дання зусиль соціального працівника.

Підвищення рівня медико-соціальної активності і грамотності
населення — найважливіше завдання діяльності лікувально-профі-
лактичних установ системи охорони здоров’я, які здійснюються
через дільничного лікаря-терапевта і педіатра (особливо сімейного
лікаря). Важливою складовою частиною медико-соціальної актив-
ності є установка на здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) — це гігієнічний поведінка, що
базується на науково обгрунтованих санітарно-гігієнічних норма-
тивах, спрямованих на зміцнення і збереження здоров’я, активіза-
цію захисних сил організму, забезпечення високого рівня працез-
датності, досягнення активного довголіття.

Стратегічна мета створення системи забезпечення безпечного
середовища проживання і охорони здоров’я населення — забезпечен-
ня соціальних гарантій, екологізація виробництва, екологічно
обґрунтоване розміщення виробничих сил, створення національної
системи безпеки та охорони здоров’я населення, в основу якої покла-
дено тотальний санітарно-гігієнічний моніторинг стану адаптації.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Келемен А. В.
директор Карпатського інституту підприємництва Вищого

навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

Нині соціальному працівнику відводиться особлива роль під час
реалізації соціальної політики, а тому у кожного фахівця соціальної
сфери має бути сформована готовність до професійної діяльності,
він має оволодіти мистецтвом впливу на клієнтів, які звернулися до
нього за допомогою, спонукаючи їх до самовдосконалення. Усе це
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передбачає сформовану педагогічну культуру, яку розуміємо як уза-
гальнену особистісно-професійну характеристику, що передбачає
не тільки розвиток здібностей, але й визначення ціннісних орієнта-
цій, педагогічних установок, стереотипів особистості фахівця соці-
альної сфери. Іншими словами, педагогічна культура охоплює певний
рівень опанування соціокультурним досвідом людства, глибоке
знання методології психолого-педагогічних наук і вміння викорис-
товувати їх досягнення на практиці в різних інноваційних формах
і в умовах практичної реалізації професійної діяльності.

Як показав проведений нами констатувальний етап експеримен-
тального дослідження у ЗВО недостатня увага приділяється прак-
тичним аспектам формування педагогічної культури. Майбутні соці-
альні працівники не вивчають педагогічних дисциплін в достатній
кількості. Саме тому майбутні фахівці не мають належного рівня
сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивно-аксіологічно-
го, конативно-діяльнісного, рефлексивно-особистісного компо-
нентів. З метою вдосконалення процесу формування педагогічної
культури було прийнято рішення про доцільність введення в освітній
процес додаткових чинників — організаційно-педагогічних умов. 

Організаційно-педагогічні умови розглядаємо як сукупність
конкретних практико-орієнтованих заходів, що реалізовуються
в освітньому процесі та сприяють досягненню майбутніми соціаль-
ними працівниками належного рівня сформованості усіх компо-
нентів педагогічної культури й забезпечують удосконалення їхньої
професійної підготовки. У ході дослідження було з’ясовано, що на
формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівни-
ків об’єктивно впливають загальноосвітні тенденції в освіті, соці-
ально-філософські проблеми культури, якість організації освітнього
процесу в ЗВО, культура самого освітнього закладу, де навчаються
майбутні фахівці. До основних суб’єктивних факторів, без ураху-
вання яких неможливо здійснювати формування педагогічної куль-
тури було віднесено мотивацію особистості її габітус як сукупність
схильностей до соціальної практики, сформовану у вигляді когні-
тивних і мотиваційних структур у перші роки соціальної взаємодії.
Ці міркування нами були враховані під час процедури обрання
організаційно-педагогічних умов формування педагогічної культу-
ри майбутніх соціальних працівників. 

Обираючи спектр організаційно-педагогічних умов, було вра-
ховано те, що формування педагогічної культури означає розвиток
у студентів самосвідомості, самостійності, незалежності суджень
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у поєднанні з повагою до поглядів інших людей, почуття самопова-
ги, здатність орієнтуватися у світі духовних цінностей, уміння при-
ймати рішення і нести відповідальність за свої дії та вчинки. Таким
чином на основі акмеологічного підходу обрано такий спектр орга-
нізаційно-педагогічних умов: 

– вдосконалення суб’єктності як засобу саморозвитку майбут-
нього соціального працівника (мотиваційно-ціннісний компонент);

– активне використання інтерактивних методів навчання в ос -
вітньому процесі (когнітивно-аксіологічний компонент);

– формування психолого-педагогічної компетентності, шляхом
спонукання до самопізнання та самовдосконалення (конативно-
діяльнісний компонент);

– розвиток особистісних якостей та педагогічної рефлексії,
шляхом впровадження тренінгових технологій (рефлексивно-осо-
бистісний компонент).

Таким чином, наголосимо, що нами розроблено практичні
шляхи їх впровадження та перевірено їхній вплив на процес фор-
мування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників.

ПРАВА ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Колінко О. О.
І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повно-
цінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особ-
ливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її
фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і пік-
лування, включаючи належний правовий захист. В залежності від
віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механіз-
ми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є
обов’язком держави.

Основним міжнародним документом, який регулює відповідне
питання є Конвенція про права дитини. В українському законодав-
ства основними правовими документи з цього питання є Конс ти ту -
ція України, Сімейний та Цивільний кодекси України, Закон Ук -
раї ни «Про охорону дитинства».

За загальним правилом згідно з зазначеним вище міжнародним
та українським законодавством дитиною є особа віком до 18 років
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(тобто до досягнення нею повноліття). Малолітньою вважається
дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою — у віці від
14 до 18 років (відповідно до Сімейного кодексу України).

Серед загальних прав дитини, які гарантуються міжнародним
та національним законодавством, як правило виділяють наступні:
на життя і виховання в сім’ї, захист своїх інтересів, права власника,
висловлення своєї думки.

Разом з загальними правами людини, які належать неповноліт-
нім, законом передбачені і деякі особливі права дитини, специфіка
яких обумовлена її потребою в особливому захисті, турботі і допомозі.

На жаль, дотримання сьогодні прав і свобод людини відповід-
но до Конституції не завжди можна спостерігати, особливо по від-
ношенню до дітей. Хоча Женевська Конвенція ще давно закріпила
право дітей на вільну думку і свободу від експлуатації, застосуван-
ня дитячої праці, приниження і образи дітей багато в чому поки
залишаються безкарними. Не завжди згідно з Конституцією врахо-
вується думка дитини у суді.

Згідно з Конституцією України, за недотримання прав і свобод
дітей передбачена юридична відповідальність, однак цей закон мало
дотримується в Україні. Занадто тонка грань проходить між поданням
про погані умови проживання та виховання і реальною ситуацією.

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Для
дитини сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного,
інтелектуального, культурного, соціального розвитку, її матеріаль-
ного забезпечення і несе відповідальність за створення належних
умов для цього.

Законом України «Про охорону дитинства» передбачено право
на захист від усіх форм насильства. Кожній дитині гарантується
право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.
Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах
мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємопо-
вазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності
дитини. У 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобіган-
ня та протидію домашньому насильству», яким передбачається впро-
вадження комплексного підходу до боротьбі з домашнім насиль-
ством, суттєве доповнення існуючих інструментів такої боротьби,
введення нових визначень термінів, та інших норм, спрямованих на
покращення захисту потерпілих від домашнього насильства. 

Про дотримання закону про права неповнолітніх поки залиша-
ється тільки мріяти, в тому числі і в Україні. Звичайно, діти в нашій
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країні мають права на освіту, медичне обслуговування, але поступо-
во всі сфери послуг стають платними, і не всі батьки в Україні
в змозі забезпечити малюкові гідне існування, хоча подарувати
йому любов і розуміння вони зможуть завжди.

ДУХОВНА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Колісник О. П. 
к. психол. н., доцент

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Крім понятійних знань, які частіше кодуються у відносно одноз-
начні знаки і передаються через спілкування, людська дитина в ході
соціалізації засвоює також цінності, які частіше кодуються у неод-
нозначні символи і передаються шляхом спостереження за вчинка-
ми еталонних особистостей. Цінностями стають ті ідеали на реаліза-
цію яких спрямовуються добровільні зусилля авторитетів, вони
спочатку можуть бути неусвідомленими, їх усвідомлення вимагає
особливої рефлексивної роботи самосвідомості, до якої змушують
переломні переживання. Привласнена цінність переживається як
ідеальний перспективний взірець потрібного прийдешнього, заради
досягнення якого потрібно прикладати довільні зусилля. В ході пер-
соналізації вибрані цінності перетворюються в переживані смисли.
Смислом стає переживання, за яким приховано спочатку неусвідом-
лену цінність і яке спонукає до предметної діяльності чи соціально-
го вчинку, котрі втілюють актуалізовану цінність у реальність.
Персоналізація передбачає ієрархізацію смислів за принципом важ-
ливості саме для конкретної людини. Особистістю стає соціальний
людський індивід як носій неповторної ієрархії смислів і суб’єкт
вольової дії. Хід персоналізації розпочинається з початку становлен-
ня людського індивіда суб’єктом власної життєдіяльності.
Імпульсивне заперечне протиставлення дитиною себе своєму ото-
ченню започатковує переживання нею своєї власної ідентичності та
зачин ієрархізації смислів, що вказує на старт персоналізації.
Егоцентричні та неконтрольовані внутрішні спонукання дитини
наштовхуються на санкції соціального контролю з боку еталонних
особистостей, які тут-і-тепер осягаються нею емоційно, безпосеред-
ньо, практично, без рефлексії причин цих санкцій. Поява у дитини
внутрішнього запитання «чому мене карають чи нагороджують?»
засвідчує поступ соціалізації, оскільки розпочинає доповнення
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«гарячої» емоційної саморегуляції «холодною» дискретно-дискур-
сивним розсудковою, яка проявляється передбаченням санкцій
у прийдешньому. Початок усвідомлення дитиною соціально-групо-
вих правил веде до їх інтеріоризації та інтерналізації, що поступово,
в міру розвитку критичності до себе, трансформує соціальний кон-
троль у самоконтроль. Ідентифікація з референтною групою, якій
дитина довіряє, здійснює безумовне пристосування до групових норм,
свідченням чого є переживання людиною заперечного чи ствердно-
го поворотного зв’язку від групи як значимого покарання чи заслуги.
Вихід за межі пристосуванства до групового контролю відбувається
через розвиток самосвідомості як вищої форми свідомості, що при-
зводить до заміни групових смислів на особистісні, рефлексивний
самоконтроль стає вибірковим. Самосвідомість людини поступово
продукує її «Я-концепцію» як систему усвідомлених уявлень і понять
про себе. Внутрішній світ людини ускладнюється, що виявляється
розривом між усвідомлюваними «Я-реальним» та «Я в очікуваннях
еталонних особистостей», збільшення якого призводить до пережи-
вання тривоги, а також до розбіжності між «Я-реальним» та «Я-іде-
альним», завелике наростання якого призводить до переживання
переломних переживань типу розпачу. Спочатку ідеально-уявне під-
няття людини принципово-новою метою як новим ідеальним смис-
лом над своїми переломними переживаннями і спочатку вольове
породження відповідних ідеальному смислу життєвих актів поступо-
во формує психічний механізм саморозвитку, після чого ідеальний
сенс входить в ієрархію смислів, а породження відповідних йому
життєвих актів стає звичним. Подальший саморозвиток ієрархії
смислів як вибірково привласнених цінністних ідеалів та соціальних
норм проявляється переживанням відповідальності за їх реалізацію
у життєвих актах. Поступово постає рефлексія і врахування ієрархій
смислів та «Я-концепцій» інших людей, смислове поле взаємодії
ієрархії смислів особистості з обставинами уже включає в себе пере-
живання відповідальності не лише за себе, а й за інших людей; зрос-
тає далекосяжність смислових задумів. Притаманний західній куль-
турній парадигмі саморозвиток суб’єктивного переживання та
усвідомлення «Я» як пана-господаря життєдіяльності особистості
забезпечує наростання смислової відповідності та організованості її
взаємодії з обставинами. Духовний саморозвиток особистості як
західної, так і східної парадигм вінчає консолідоване переживання
нею своєї собітотожності, яка у східній парадигмі виходить за межі її
власної ідентичності.
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У будь-якому суспільстві, незалежно від того, на якій стадії роз-
витку воно знаходиться, є люди, які потребують особливої уваги до
себе. Це особи, що мають певні відхилення в фізичному, психічно-
му та соціальному розвитку. В Україні, зокрема, зростання чисель-
ності інвалідів відбувається внаслідок зниження рівня медичного
обслуговування, росту побутового і виробничого травматизму,
складної екологічної ситуації, котра загострюється змінами в соці-
ально-економічній сфері, переходом до ринкових відносин госпо-
дарювання тощо. Все це неминуче впливає на загальний життєвий
стан і психологічне самопочуття людини.

Сім’ї, що мають дітей з порушеннями фізичного або психічно-
го розвитку, представляють одну з найбільш уразливих груп насе-
лення. Соціальна підтримка таких сімей — це вирішення цілого
комплексу проблем, пов’язаних з допомогою дитині: з її виживан-
ням, лікуванням, освітою, соціальною адаптацією й інтеграцією
в суспільство. Батьки в подібних родинах відчувають вплив різно-
манітних негативних факторів, який можна означити як сімейний
стрес. Сімейний стрес може носити несподіваний або хронічний
характер, але завжди створює напруженість усередині сімейної
групи, що порушує її стійкість. Соціальне нездоров’я такої родини
вимагає додаткових видів соціальної роботи, спрямованих на допо-
могу батькам. Це соціальна реабілітація і соціальна інтеграція
родини, тобто відновлення її соціального статусу.

Проводиться комплекс заходів спрямованих на допомогу в ме -
дичній, правовій, психолого-педагогічного та економічного змісту.

Зміст цих заходів спрямований на:
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– розширення контактів родини, подолання ізоляції, включен-
ня її в громадське життя;

– надання адекватної інформації про специфічні потреби
і перспективи розвитку дитини, сприяння в організації комплекс-
ної діагностики і раннього початку освітнього процесу;

– надання повноцінної інформації про соціальні інститути
допомоги, сприяння фахівцям у складанні освітнього й абілітаційно-
го маршруту на основі індивідуальної програми розвитку дитини;

– налагодження сімейного мікроклімату;
– організація психологічної підтримки батьків;
– організація правової підтримки сім’ї: інформування та захист

законних прав і інтересів.
Розглянемо періоди життєвого циклу сім’ї дитини-інваліда:
1. Народження дитини — отримання точного діагнозу, емоцій-

не звикання, інформування інших членів сім’ї.
2. Шкільний вік — прийняття рішення з приводу форми на -

вчання дитини, переживання реакції групи однолітків, клопоти
через організацію навчання і позашкільної діяльності дитини.

3. Підлітковість — звикання до хронічної природи захворюван-
ня дитини, виникнення проблем, пов’язаних з ранніми проявами
сексуальності, ізоляцією від однолітків і відторгненням, плануван-
ня майбутньої зайнятості дитини.

4. Період «випуску» — осмислення і звикання до подальшої
сімейної відповідальності, прийняття рішення про місце прожи-
вання, яке підходить для дитини, яка подорослішала, переживання
дефіциту можливостей для соціалізації члена сім’ї-інваліда.

5. Постбатьківський період — перебудова взаємовідносин між
подружжям (наприклад, якщо дитина була успішно «випущена»
з сім’ї) і взаємодія зі спеціалістами за місцем проживання дитини.
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доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

За даними Міністерства соціальної політики України 27% насе-
лення українців — пенсіонери. Згідно даними Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я старість поділяється на декілька періодів
життя людини:

– похилий вік (60–74);
– старечий вік (74–90);
– довгожителі (понад 90 років).
Вихід на пенсію для людини знаменується з новим етапом в її

житті. З’являється багато вільного часу, в результаті чого виникає
необхідність цей час заповнити — діями, подіями, зустрічами тощо.
Важко сидіти склавши руки, та й мало рухливий спосіб життя не
піде на користь. 

Одним з варіантів провести час з користю для здоров’я і розу-
мової діяльності є соціальний туризм. Соціальний туризм, нажаль,
мало практикують в Україні через його фінансову складову. Хоча
соціальний туризм і субсидується з коштів державного бюджету,
державних та недержавних фондів, інших благодійних організації
і фондів, з метою створення всіх умов для подорожей, в реальній
ситуації на це не завжди вистачає грошей.

Проте існують системи знижок для людей похилого віку, якими
можна скористатись, це і дні відкритих дверей, що є безкоштовни-
ми для відвідувачів. Єдиною проблемою залишається, лише те, що
цей процес потрібно постійно моніторити, проте вміння користу-
ватися мережею Інтернет дозволить вирішити і цю проблему.
Залишається запастися гарним настроєм, задовільним станом здо-
ров’я і мати бажання пізнавати нове.

Соціальний туризм включає такі напрямки туризму як: культу-
рологічний туризм, рекреаційний туризм, лікувально-оздоровчий
туризм, спортивний туризм, екологічний туризм. Розглянемо
детальніше кожен з них. 
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Культурологічний туризм — відвідування визначних історич-
них, наукових, культурних, художніх, географічних пам’яток
і місць, що мають особливе релігійне значення. Це можливість не
тільки дізнатися більше про історію міста і країни, а ще й можли-
вість відпочити, а отже і провести час з користю. 

Рекреаційний туризм — відпочинок задля фізичного і психологіч-
ного відновлення організму. Це може бути як збирання грибів і ягід,
риболовля, так і пікнік на природі. Це однин зі способів комфортно
і доступно відпочити, та й можливість наблизитись до природи. 

Лікувально-оздоровчий туризм — зумовлений необхідністю
у реабілітації після травм, аварій, операцій, оздоровлення організму
задля підтримки загального рівня здоров’я, молодості і краси, проти-
дія стресу і втомі, лікуванні захворювань різних нозологій. Не всі
можуть, нажаль, скористатись можливістю безкоштовно отримати
путівку до санаторно-курортного закладу. Але як альтернатива
можна скористатись і відвідати озера з лікувальними грязями, тер-
мальними джерелами, лікувальними столовими водами, здійснюва-
ти купання у воді, в тому числі і морській або ж просто дихати мор-
ським повітрям, яке за рахунок збагачення іонами брому і магнію, не
лише заспокоює нервову систему, а й заряджає енергією організм.

Спортивний туризм — активний фізичний відпочинок і розва-
ги з використанням різноманітних вправ, рухливих ігор, різних
видів спорту. В результаті відновлюється фізична і розумова пра-
цездатність. 

Екологічний туризм — відвідування заказників, заповідників,
національних парків, ботанічних садів тощо.

Соціальний туризм це можливість людей похилого віку відпо-
чивати активно і доступно. Спосіб зберігати активну життєву пози-
цію людей похилого віку та удосконалення і розвиток фізичних,
соціальних і інтелектуальних ресурсів. 
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Коровіцька А. А.
магістрат, група ЗСР-19-1м, спеціальність «Соціальна робота» 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н., доцент

Система соціального захисту сімей (осіб), які перебувають
у склад них життєвих обставинах, виступає одним з інститутів реалі-
зації соціально-економічної політики, мета якої полягає у забезпе-
ченні соціальної стабільності і розвитку суспільства.

Вивчення досвіду зарубіжних країн має для України важливе
значення для розбудови власної системи соціального захисту. Під
час аналізу системи і особливостей надання соціальних послуг, зок-
рема і здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебува-
ють у складних життєвих обставинах, привертає увагу насамперед
досвід розвинених країн, як Франція, Німеччина, Великобританія,
оскільки ці країни не лише входять до тридцятки країн із найвищим
рівнем соціального розвитку, а є також європейськими, що важливо
враховувати з огляду євроінтеграційних тенденцій сучасної України.

У Франції соціальні послуги надаються за такими напрямами:
сфера охорони здоров’я (охорона здоров’я матері й дитини, служби
допомоги в хатній роботі, установи для людей з обмеженими мож-
ливостями), освіта (соціальне забезпечення в школах: сестри-
доглядальниці й няні, соціальні працівники й психологи, соціальні
послуги при університетах), правосуддя (служби соціальних послуг
та установи для правопорушників, ув’язнених і їх сімей), молодь
і спорт (центри дозвілля, літні табори відпочинку тощо), а також
трудова й професійна підготовка.

У Франції існує державна програма «Велика сім’я», яка адресо-
вана багатодітним сім’ям. Ця програма існує з 1921 року і в рамках
загальної державної політики по стимулюванню народжуваності
пропонує багатодітним сім’ям субсидування і пільги. Багатодітним
сім’ям надаються податкові пільги. Для дітей до шести років сім’ям
надається матеріальна допомога для замовлення послуг вихователя.
Поряд зі цим у франції існує розгалужена система професійно-
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галузевих схем соціального страхування, розвинена система родин-
них виплат, яка стала результатом тривалої еволюції.

Аналізуючи формування систем соціального захисту Німеччини,
з’ясовано, що заходи інституту допомоги сім’ям (особам), молоді,
дітям здійснюють у Німеччині державні й громадські організації, які
тісно співпрацюють на основі принципу субсидіарності, згідно з яким
держава виконує лише ті функції, які не можуть взяти на себе гро-
мадські організації і які не належать до компетенцій місцевих органів,
що надає перевагу недержавним організаціям перед державними.
У Німеччині до надання соціальних послуг часто залучаються волон-
терські організації, які не мають офіційного статусу. 

З 1993 року консультаційні послуги надаються родинам безкош-
товно, на інші послуги встановлюється оплата, від якої сім’ї можуть
бути частково або повністю звільнені, якщо це їм не під силу.

У Великобританії Національна комісія зі стандартів соціально-
го обслуговування відповідає за реєстрацію й контроль наданням
соціальних послуг такими організаціями: установами, що здійсню-
ють догляд із проживанням (установи для людей похилого віку,
дітей і людей з обмеженими можливостями); організаціями, що
здійснюють догляд за місцем проживання; центрами охорони сім’ї
з можливістю проживання; добровільними організаціями, що
надають юридичні, інформаційні та інші послуги з усиновлення
дітей; незалежними патронатними установами.

КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Кравченко А. В.
ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач

Хочемо ми того чи ні, але кожний з нас стикається з різного
роду конфліктами. У повсякденному спілкуванні слово «конфлікт»
застосовується щодо широкого кола явищ — від збройних сутичок
і протистояння різних соціальних груп до службових чи сімейних
суперечок, до проблем кожної особистості, які супроводжують її
протягом усього життя.

Конфлікт — відношення між суб’єктами соціальної взаємодії,
яке характеризується протиборством на основі протилежно на прав -
лених мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суд-
жень (думок, поглядів, оцінок тощо). Людське життя суперечливе,
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у ньому кожний індивід так чи інакше самовизначається й самоут-
верджується в процесі конфліктологічної взаємодії протягом життя.

Факти свідчать, що конфлікти відіграють у житті народів, окре-
мих людей і країн навіть більшу роль, ніж цього хотілося б самим
людям: скажімо, всі прагнуть миру, проте кожен йде до нього «по-
своєму», отож виникає проблема. Найважливіша конфліктологічна
проблема нашого часу — низький рівень духовності людського сус-
пільства, що породжує складні проблемні ситуації як у пересічної
особистості, так і в політиці високого рангу.

Конфлікт створює надзвичайно емоційну насичену установку,
в якій усі психічні процеси підпадають під вплив спрямованості на
боротьбу, все неначе забарвлюється афектами незадоволення, образи,
обурення, гніву, створюється надзавдання, якому підпорядковується
і все інше: міркування справедливості, вигоди, обережності тощо.

Основними ознаками конфлікту є наявність двох чи більше
учасників з суперечливими інтересами; кожний учасник має аргу-
ментацію та засоби захисту своїх інтересів; учасник конфлікту
трансформує свій стан в залежності від ситуації, яка склалася і на
яку здійснює вплив супротивник. Необхідними і достатніми умова-
ми виникнення (настання) конфлікту є наявність у суб’єктів соці-
альної взаємодії протилежно направлених мотивів чи суджень,
а також стан суперництва між ними.

З точки зору керуванням конфліктною ситуацією варто визнача-
ти основні етапи конфлікту. Починається все з виникнення і розвиток
конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація створюється одним чи де -
кількома суб’єктами соціальної взаємодії і є передумовою конфлікту.

Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним із учасників
соціальної взаємодії і емоційне переживання ним цього факту.
Наслідками і зовнішніми проявами подібного усвідомлення
можуть бути зміна настрою, критичні висловлювання на адресу
свого потенційного супротивника і т.д.

Початок відкритої конфліктної взаємодії. Цей етап виражаєть-
ся в тому, що один із учасників соціальної взаємодії, який усвідо-
мив конфліктну ситуацію, переходить до активних дій (в формі
заяв, попереджень тощо), направлених на нанесення шкоди «суп-
ротивнику». Інший учасник при цьому усвідомлює, що дані дії
направлені проти нього, і, в свою чергу, починає активно діяти
проти ініціатора конфлікту.

На етапі розвитку відкритого конфлікту учасники конфлікту
відкрито заявляють про свої позиції і висувають вимоги. 
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В залежності від змісту, розв’язання конфлікту може бути
досягнуто двома методами: педагогічним (бесіда, прохання, пояс-
нення тощо) чи адміністративним (переведення на іншу роботу,
звільнення, рішення комісії).

Розумна постановка питання зводиться не до повного уник-
нення конфліктів, а до намагання навчитись правильно вирішува-
ти конфліктні ситуації, робити їх корисними, якщо це можливо.
Коли людина знаходиться в конфліктній ситуації, для більш ефек-
тивного вирішення проблеми необхідно вибрати певний стиль
поведінки, що властивий Вам, враховуючи при цьому стиль інших
людей, а також природу самого конфлікту.

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ 
І БАТЬКІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Красножон В. Н.
І курс магістратури, спеціальність «Спеціальна освіта» 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент, доцент кафедри

соціальної роботи та педагогіки

Анотація. Готовність є складним і багатогранним феноменом,
який ми розуміємо як цілісний вияв особистості, її психічних про-
цесів, станів, утворень і властивостей, динамічна сукупність яких дає
особистості змогу здійснювати конкретну діяльність. Розглядаючи
готовність особістості як істотну передумову ефективності її діяль-
ності, ми вважаємо, що категорія готовності до інклюзивного
навчання на сьогодні є недостатньо теоретично розробленою та не
отримує належного практичного застосування. Тож ми пропонуємо
розробити концепцію готовності учасників освітнього процесу до
інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти
з метою їх подальшої оцінки та розвитку.

Summary. Readiness is a complex and multifaceted phenomenon
that we understand as a holistic manifestation of the individual, his or her
mental processes, states, formations, and properties, whose dynamic
totality enables the individual to perform specific activities. Considering
the readiness of the individual as an essential prerequisite for the effecti-
veness of his or her activity, we believe that the category of readiness for
inclusive education is currently insufficiently developed in theory and
does not receive proper practical application. Therefore, we propose to
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develop the concept of educational process participants readiness for
inclusive education in general secondary education institutions for their
further evaluation and development.

В науковій літературі проблема готовності найчастіше вивчається
в контексті певного виду професійної діяльності, зокрема, педагогіч-
ної. На відміну від готовності особистості до батьківства, готовність до
педагогічної діяльності є однією з найбільш глибоко опрацьованих. До
її структури різні автори зазвичай відносять від трьох до п’яти компо-
нентів, серед яких в різних комбінаціях зустрічаються: мотиваційний,
моральний, ціннісний, вольовий, емоційний, операційний (дієвий),
оціночний, психологічний, професійний та інші.

Готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти
в літературі розглядається у поєднання двох компонентів: профе-
сійної та психологічної готовності. До складу професійної готов-
ності відносять інформаційну готовність, володіння відповідними
педагогічними технологіями, знання основ психології та корекцій-
ної педагогіки, знання індивідуальних особливостей дітей з особ-
ливими освітніми потребами, готовність моделювати урок та вико-
ристовувати варіативність в процесі навчання, готовність до
професійної взаємодії та навчання. До структури психологічної
готовності відносять: емоційне прийняття дітей з особливими
освітніми потребами, готовність включати їх в діяльність на уроці,
задоволеність власною педагогічною діяльністю [1].

Готовність батьків дітей з особливими освітніми потребами до
інклюзивної освіти, на нашу думку, варто розглядати за тією ж схе-
мою, що й готовність педагогів. Тоді під психологічною готовністю
ми розумітимемо визнання та емоційне сприйняття дитини, її
особливостей та потреб, здатність в повному обсязі виконувати свої
батьківські обов’язки, вміння керувати рівнем стресу тощо.
Професійну ж готовність батьків ми пропонуємо визначати рівнем
їх батьківської компетентності.

Під батьківською компетентністю ми розуміємо динамічний
комплекс знань, умінь, навичок, необхідних для вирішення про-
блем, що виникають під час виконання батьківської функції (педа-
гогічна складова) та здатність його використовувати з метою отри-
мання соціально схвального результату — тобто, вирішення тієї чи
іншої проблеми (психологічна складова) [3].

Впровадження інклюзивної освіти кинуло виклик готовності
усіх учасників освітнього процесу. Зокрема, воно вимагає від усіх
прийняття нових цінностей (мотиваційний компонент), постійного

220

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



221

особистісного самовдосконалення та відкритості до інновацій (цін-
нісний компонент), оволодіння новими способами і прийомами
власної діяльності, необхідними знаннями, уміннями та навичками
(операційний компонент), розвинення навичок самоконтролю,
саморегуляції та рефлексії (вольовий та оціночний компоненти).

Зважаючи на все викладене вище, вважаємо доцільним розро-
бити концепцію готовності учасників освітнього процесу (в першу
чергу — педагогів і батьків) до інклюзивного навчання в закладах
загальної середньої освіти, яка б містила чіткі критерії такої готов-
ності й слугувала для:

– дослідження готовності учасників освітнього процесу до інк-
люзії;

– удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації педагогічних кадрів;

– розробки шляхів розвитку батьківської компетентності;
– розробки інших заходів для вдосконалення готовності учас-

ників освітнього процесу;
– рефлексії учасників освітнього процесу.
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Для успішного соціального розвитку суспільства в умовах сьо-
годення дуже важливо зосередити увагу на вирішенні проблем
забезпечення соціальних гарантій і соціального захисту дітей та
учнівської молоді, створенні умов для їх адаптації в соціальному
середовищі: сім’ї, шкільному колективі, територіальній громаді. Ці
завдання можуть бути успішно вирішені лише за умови створення
дієвих та ефективних у своїй діяльності соціальних служб, активної
участі в соціально-педагогічній роботі фахівців соціальної сфери та
власне користувачів соціальних послуг.

Сімейне виховання, безперечно, виступає пріоритетною фор-
мою опіки в Україні. У той же час збільшується кількість дітей, над
якими немає можливості встановити опису або направити їх на
усиновлення. Такі діти потрапляють до державних закладів: будин-
ків дитини, дитячих будинків, шкіл-інтернатів.

Соціально-педагогічна робота є не лише засобом реалізації
соціальної політики. Вона, виконуючи обернений зв’язок, виступає
своєрідним соціальним локатором, який визначає реальні наслідки
соціальної політики, її життєвості і ефективності. Саме система
соціально-педагогічної роботи як діяльність по наданню допомоги
людині, сім’ї, групі осіб, котрі попадають у складну ситуацію, шля-
хом надання їм матеріально-фінансової, морально-правової, психо-
лого-педагогічної підтримки показує реальні можливості суспіль-
ства і держави у сфері захисту, підтримки і допомоги людині.

Звичайно, реалізовувати соціальну політику може лише та
людина, яка володіє відповідними професійно-якісними характе-
ристиками. У зв’язку з цим заслуговують на увагу деякі аспекти
цінностей не лише особистості, а й професійної діяльності, що
свідчить про їх взаємодію і єдність. Цінності професійної діяльнос-
ті можна сприймати як певну домінуючу потребу — служити своєю
професією на благо інших людей, яка орієнтує (чи акумулює) про-
фесійно-особистісну активність соціального педагога чи соціаль-
ного працівника у досягненні цієї гуманної цілі.

222

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



223
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СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Кузнець Ю. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

На сучасному етапі акцент надання соціальних послуг перехо-
дить з соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю до усіх кате-
горій населення, а основним закладом реалізації цього напряму є
територіальні центри соціального обслуговування.

Відповідно до сучасного законодавства України мережу тери-
торіальних центрів створено з метою надання соціальних послуг
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах
і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання або
в умовах денного перебування.

Територіальний центр складається з двох структурних підрозді-
лів: відділення соціальної допомоги вдома та відділення денного
перебування та адресної допомоги. Але, в разі необхідності, можуть
створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на
надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах.

Принципами діяльності територіального центру є: адресність та
індивідуальний підхід; доступності та відкритості; добровільного
вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
гуманності; комплексності; максимальної ефективності викорис-
тання бюджетних коштів; законності, соціальної справедливості,
забезпечення конфіденційності; дотримання державних стандартів
соціальних послуг; етичних норм і правил.

Основними завданнями Центру є: забезпечення якісного надан-
ня соціальних послуг; виявлення громадян, які перебувають
у складних життєвих обставинах, формування електронної бази
даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних
потреб у наданні соціальних послуг; установлення зв’язків з під-
приємствами, установами та організаціями всіх форм власності,
фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує терито-
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ріальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг гро-
мадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах [1].

Клієнтами територіального центру є: громадяни похилого віку,
особи з інвалідністю; громадяни, які перебувають у складній життє-
вій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою,
мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідніс-
тю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які є малозахищеними
або внутрішньо переміщеними особами. 

Хмельницький територіальний центр надає такі соціальні
послуги: догляд вдома; денний догляд; соціальна адаптація; соці-
ально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допо-
моги); та інші соціальні послуги.

Таким чином, можемо робити висновок, що на сучасному етапі
Україна знаходиться на шляху формування ринку надання соціаль-
них послуг, для цього вже розроблено нормативно-правову та орга-
нізаційно-методичну базу та запроваджено необхідні структурні
зміни надання соціальних послуг. Але також констатуємо, що все
ще лишається необхідність розробки та впровадження сучасних
технологій надання соціальних послуг з врахуванням діяльності не
тільки державного, але й недержавного сектору, щ значно підви-
щить ефективність надання соціальних послуг територіальними
центрами як суб’єкту територіальної громади міста.

Література

1. Положення про Хмельницький міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвердженого
рішенням сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 р. №2. Управ -
ління праці та соціального захисту населення : вебсайт. URL : https://socza-
hist.khm.gov.ua/index.php?index=11 (дата звернення : 12.03.2020).

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАНДРЕЙЗИНГУ

Кузьменко В. Й.
к. пед. н. доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університет «Україна»

Фандрейзинг це збирання коштів індивідів та організацій на
реалізацію соціально-значущих (переважним чином) проєктів. Ці
проєкти можуть бути спрямовані на вирішення таких проблем, як
підтримки освіти, сфери створення суспільного знання; підтримки
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духовного та культурного середовища суспільства; боротьби з бід-
ністю; пропагування здорового способу життя; подолання насиль-
ства, безпритульності, наркоманії та інших соціальних проблем;
подолання хвороб століття тощо.

У фандрейзинга є кілька базових напрямків:
– гранти міжнародних благодійних організацій і фондів;
– кошти з місцевого бюджету;
– кошти з інших фондів;
– участь у державних (або регіональних) цільових програмах;
– звернення до комерційних компаній, банків;
– збір пожертв
Фандрейзингом займаються неприбуткові організації: органі-

зації освіти (університети, школи, коледжі); організації охорони
здоров’я (лікарні, госпіталі); організації культури (музеї, театри,
бібліотеки, галереї); науково-дослідницькі інститути і лабораторії;
релігійні групи; благодійні фонди тощо.

Фандрейзинг — це двосторонній процес. З одного боку, тут
виступає діяльність фандрейзерів, які збирають гроші для підтрим-
ки діяльності своєї організації або на проведення якого-небудь
заходу. З іншого боку — діяльність донора, що надає соціально-
культурним організаціям або ініціативній групі фінансові або інші
матеріальні засоби. Цей процес необхідно розглядати як взаємодію,
при якому відбувається безпосередній або опосередкований вплив
суб’єктів один на одного. У результаті такого контакту повинні від-
бутися взаємні зміни поводження, діяльності, відносин. Між фан-
дрейзером і спонсором виникають взаємодії, в основі яких лежить
причинна залежність. Прохання фандрейзера про підтримку соці-
ального проекту, спрямована на зміну поводження, соціальних
установок, очікувань спонсора, викликає в останнього відповідні
дії. Залежно від характеру цих дій (підтримка проекту або відмова)
міняється поводження, установки фандрейзера. Відомо, що взає-
мини можуть складатися по двох сценаріях: співробітництво (коо-
перація) або суперництво (конкуренція). Для фандрейзинговой
діяльності обирається перший варіант, при якому, кожен з учасни-
ків цього процесу просувається до своєї мети, сприяючи й не пере-
шкоджаючи її досягненню.

Якщо мати на увазі обсяг засобів, які одержує організація з різ-
них джерел, то найбільш оптимальним уважається наступне спів-
відношення: 1/3 фінансових засобів організація одержує із власно-
го оточення й власної господарської діяльності; 1/3 засобів
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організації надають органи державної адміністрації й органи само-
врядування всіх рівнів; 1/3 від національних і міжнародних фондів.

Досвід діяльності соціально-культурних організацій переконує
в тому, що обов’язковою умовою ефективності фандрейзингу є
привабливість ідеї організації для потенційного спонсора.

Ідея, як правило, є формою концептуального способу виражен-
ня місії організації, тобто вона включає в себе чітке усвідомлення
мети подальшого розвитку соціально-культурних організацій і мето-
дів перетворення дійсності для її досягнення. До внутрішніх умов
слід віднести ідеологію, котра виробляється кадровим потенціалом
організації (лідер, Рада директорів, персонал, члени організації).
При цьому характерною ознакою є та обставина, що ідеологія конк-
ретної організації, яка висловлена в системі цінностей, як правило,
збігається з індивідуальним досвідом, планами, потребами персона-
лу. Цей збіг є необхідною умовою ефективного обміну інформацією
та оптимального пошуку нових напрямків діяльності організації.

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД 
ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Кукса Н. В.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій

Особливим видом діяльності соціальних служб та особливим
типом взаємин з фахівцями соціальної сфери є соціальний супровід.
Це комплекс заходів, які спрямовані на підтримання процесів
життєдіяльності та розвитку природних здібностей клієнта, здат -
ності самостійно справлятися з проблемами і попереджувати
розвиток негативних наслідків.

Соціальний супровід здійснюється різними фахівцями, відпо -
відно своїй сфері — свій фахівець. Психологи, педагоги та медичні
працівники працюють за методами індивідуальної та групової
роботи. Фахівець соціальної сфери приділяє увагу як самому клієнту,
так і його оточенню, працює з клієнтом, представляє й захищає його
інтереси в різних організаціях і установах. Тільки при умові взаємодії
клієнта з суб’єктом соціального супроводження можливий
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позитивний кінцевий результат в соціальному супроводженні.
Взаємодія є найважливішим процесом супроводу.

Допомогу не можна нав’язувати лише запропонувати різними
формами. Процес досягнення мети соціального супроводу є вирі -
шення за допомогою нормалізації, соціалізації, реабілітації тощо. 

Алгоритм соціального супроводу: підготовчий етап — оціню -
вання потреб клієнта/сім’ї; знайомство з клієнтом/сім’єю; про ведення
бесіди; первинне (базове) оцінювання становища клієнта; плану вання
соціальної допомоги; визначення пріоритетів; документальне оформ -
лення соціального супроводу; здійснення соціального супроводу/
супроводження; форми та методи соціальної підтримки; поточне
(періодичне) оцінювання; завершення соціального супроводу.

Супровід можливий лише при умові повної взаємодія
супроводжуючого і супроводжуваного. Адже якщо все зробити за
клієнта, після закінчення супроводу він поступово повернеться до
минулої проблеми. Фахівець допомагає та підтримує, стимулює
клієнта до самостійності у вирішенні проблеми. Соціальний
фахівець повинен звернути увагу на найближче оточення клієнта,
але працюючи з ними, фахівець спрямований на клієнта.

При соціальному супроводі дотримується право клієнта а саме:
на особисте життя та конфіденційність; на уважне, неупереджене
ставлення та повагу; на самовизначення і самостійність у виборі; на
отримання соціальних послуг високої якості. Існує певний порядок
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах згідно з чинним законодавством. Та механізм роботи
з сім’ями — переконатися, що клієнту доступні всі види послуг і що
вони відповідають його потребам; полегшити доступ і розширити
спектр необхідних послуг; безперервність соціально-медичної та
іншої допомоги на всіх етапах із залученням різних організацій;
стежити за якістю надання послуг; надавати підтримку самостійної
діяльності клієнта та членів його родини.

Отже, головним компонентом в соціальній роботі є соціальний
супровід. Повна взаємодія є головним в взаємовідносинах фахівця
з клієнтом. Мета якого — підсилити позитивні і зменшити негативні
тенденцій в житті клієнта. Провести необхідну оцінку і скласти план
надання всебічної допомоги, що стосується основних сфер життя
клієнта: психосоціальної, медичної, фінансової і тощо. Сьогодні
соціальні служби надають як нематеріальні так і матеріальну допомогу,
тобто грошову допомогу. Звичайно матеріальна та нематеріальна
підтримка сімей, важлива, але на мою думку потрібно працювати
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з сім’ями, які у зоні ризику. Проводити роботи саме по запобіганню
цієї проблеми. Адже, хворобу краще попередити, ніж лікувати.

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Курінна Н. О.
ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна» 

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Напрями і підходи соціального супроводу дітей-сиріт запозиче-
ні із зарубіжних систем опікування і допомоги вразливим верствам
населення. Цей досвід свідчить про те, що системи соціального суп-
роводу створюються не тільки для біологічних і соціальних сиріт,
але і для дітей, які проживають у неблагополучній сім’ї. Найбільш
поширеними заходами в таких випадках є фостеринг і «mainstay» —
догляд за чужою дитиною, особливий вид опікунства. Фостеринг
передбачає перебування в чужій сім’ї протягом тривалого часу, як
правило, до повноліття, однак контакти з біологічними батьками
зберігаються, і як тільки умови в сім’ї стають більш сприятливими
для виховання дитини, вона знову повертається до своїх батьків.

«Mainstay» — передбачає догляд за дітьми віком до 17 років на
коротший період, найчастіше це всього кілька місяців, у зв’язку
з тимчасовими труднощами в сім’ї дитини. Якщо ці труднощі зни-
кають, дитина повертається в сім’ю, якщо ж сім’я продовжує пере-
живати важкий період, то оформляється фостеринг.

Крім того, є ще й інший вид догляду за дітьми із неблагополуч-
них сімей — «emergency care» — догляд у надзвичайних (критичних)
ситуаціях. Він має місце тоді, коли виникає необхідність негайно
ізолювати дитину від негативного впливу сім’ї, яка потрапила
в екстремальну ситуацію. У таких випадках дитина передається для
догляду в іншу сім’ю на кілька днів чи тижнів для остаточного вирі-
шення питання про її подальшу долю. Люди, які в будь-який час
дня чи ночі готові прийняти в свою сім’ю чужу дитину, називають-
ся «carers» — той, хто турбується, доглядач. Такими людьми можуть
бути сімейні та одинокі люди, яким виповнилося 25 років і які вия-
вили бажання виховувати чужих дітей.

За своїм змістом соціальний супровід виходить за межі індиві-
дуальної або групової соціальної роботи. Теоретичною основою
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соціального супроводу прийомних сімей є «ведення випадку» (care
management), що широко застосовується у західних країнах.

В Україні згідно з Положенням про фінансування на утриман-
ня дітей у прийомній сім’ї гарантоване державою і здійснюється
з місцевого бюджету: щомісяця надаються кошти на харчування
прийомних дітей на підставі натуральних норм його забезпечення,
на придбання одягу, взуття, медикаментів, предметів особистої
гігієни, іграшок, книжок, інвентарю та обладнання, на проведення
культурно-масової роботи, а також кошти на оплату комунальних
послуг за нормами і тарифами, що діють у певній місцевості, про-
порційно до кількості прийомних дітей.

Практика, яка склалася в Україні, передбачає одного соціаль-
ного працівника, який має супроводити прийомну сім’ю. Його
основною функцією є захист прав дитини у широкому розумінні
цього слова. Таким чином, соціальний працівник у своїй діяльнос-
ті має поєднувати соціальну допомогу із соціальним контролем за
процесом соціалізації у прийомній сім’ї.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ

ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Лагода С. П.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, 
професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій

В умовах реформування системи державного управління та
соціального захисту населення особливої уваги набуває питання
організації та здійснення соціальної роботи сім’ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах. Ефективність соціальної роботи
з даною категорією населення багато у чому залежить від
правильного вибору форм і методів роботи з ними.

Зазначимо, що соціальна робота як вид суспільної діяльності
покликана виконувати низку надзвичайно важливих завдань, серед
яких є здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах. Водночас термін «складні життєві
обставини», визначений Законом України «Про соціальні послуги»
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від 19 червня 2003 р. № 966-IV, у якому зазначено, що складні жит тєві
обставини — це обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом
здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом
життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула
або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про
особисте (сімейне) життя та брати участь у суспіль ному житті, вміщує
значно ширший перелік життєвих обставин, що порушують нор -
мальну життєдіяльність особи. Тобто простежується невідповідність
між термінологією та критеріями, які визначають сім’ї (особи), які
перебувають у складних життєвих обставинах і є об’єктом діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають
у складних життєвих обставинах покладаються на центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді відповідних рівнів. Основною метою
їх діяльності є: 

– реалізація державної та молодіжної політики у сфері
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; 

– сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та
молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та по -
требують сторонньої допомоги; 

– забезпечення ефективного функціонування центрів соціаль -
них служб для сім’ї, дітей та молоді, діяльності фахівців із соціальної
роботи; 

– науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області,
організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
спеціалістів.

Отже, при теоретичному аналізі організації та здійсненні
соціальної роботи сім’ям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, ми виявили актуальність даного питання в сучасному
українському суспільстві. Але в умовах економічної, політичної та
соціальної нестабільності в Україні є необхідність формування та
впровадження нових пiдходів до соціального супроводу, де змiниться
роль держави, а саме набудуть розвитку новi державні iнституції
(інститути громадянського суспільства) щодо соцiального захисту.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
АЛКОГОЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Ладигіна А. С.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.

Підлітковий алкоголізм дуже небезпечний, тому що призво-
дить до значних фізичних руйнацій несформованого організму, до
розвитку тяжких психічних захворювань; збільшує кількості деві-
антних учинків, скоєних підлітками та більш тяжких протиправних
дій; підлітковий алкоголізм складніше вилікувати, ніж алкоголізм
у дорослих; він призводить до погіршення подальшої соціальної
адаптації та соціальної деградації молодої людини [1].

Аналіз показує, що першочергово діти та підлітки починають
пити тому, що це заборонено. У такому віці будь-яке табу — це ви -
клик, який вони із задоволенням приймають. І чим суворіша забо-
рона, тим цікавіше її порушити.

Другою причиною, чому діти беруться за чарку, є бажання ко -
гось наслідувати, і одночасно, отримати статус «дорослого». Діти,
які спостерігають за батьками під час застілля з алкоголем, безсум-
нівно, хочуть бути схожими на них. Наступна причина — прагнення
проявити свою свободу, самостійність і незалежність. Найшвидше
від усіх починають пити діти із сімей, де дотримуються хибних ідеа-
лів максимальної свободи, де до дітей не застосовують практично
ніяких обмежень, де їм дозволяють занадто багато, а це розслабляє
і не обмежує в спробі дозволити собі зайвого, в тому числі —
у вигляді алкоголю. Вживання алкоголю, таким чином, стає статус-
ною ознакою «крутого пацана» чи дівчини [2].

До форм і методів первинної профілактики алкоголізації можна
віднести: інструктажі та консультування, лекції та практикум для
учителів з методики антиалкогольного виховання, розробка і про-
ведення в ході навчального процесу занять з предметів, які торка-
ються сутності та впливу алкоголю, лекції для батьків, практикум
для учителів щодо особливостей освіти і виховання учнів з акцен-
туаціями характеру, повідомлення психолога для батьків про особ-
ливості вікової психології періоду дитячого та підліткового віку,
психологічні тренінги спілкування, формування впевненості в собі
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та вміння виходу зі стресових ситуацій, а також масові розважальні
заходи як умова змістовного проведення дозвілля. 

До форм і методів вторинної профілактики відносять: відвіду-
вання наркодиспансерів та психоневрологічних диспансерів, бесі-
ди старшокласників з алкоголіками, що знаходяться на лікуванні;
бесіди із запрошеними на виховні години працівниками правоохо-
ронних органів, працівниками ЦСССДМ, працівниками медико-
соціального реабілітаційного центру, лікарями-валеологами; це
конкурси плакатів та стіннівок; соціально-психологічні тренінги
з профілактики адиктивної поведінки старшокласників; підготовка
волонтерів в рамках програми «рівний-рівному». 

До форм і методів третинної профілактики слід віднести: психо-
логічний практикум для батьків щодо «техніки безпеки» вживання
алкоголю в сім’ї, а також індивідуальну роботу психолога та соці-
ального педагога із учнями групи ризику: бесіди, консультації,
навчання методам релаксації [3].
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Розлучення — найсильніший стрес не тільки для подружньої
пари, але і для їх дітей. Розлучення украй негативно позначається
на особистісному зростанні і становлення дитини в будь-якому
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віці, що підтверджене багато численними дослідженнями. Реакція
дітей на шлюборозлучний процес може бути найнесподіванішою.
Депресія, замкнутість, смуток і безсоння — ось лише деякі наслід-
ки розлучення для дітей. У них виникає почуття тривожності
і непотрібності. Довга відсутність одного з батьків може викликати
у дитини смуток і спустошення. Діти найбільш схильні до агресив-
них конфліктів, образ, роздратувань, відмов від головних потреб.
Характерні регресивні процеси, процеси розділення й ідентифіка-
ції, почуття провини, страхи тощо.

У результаті розлучення дитина потребує не лише підтримку
і допомогу рідних людей, але й допомогу спеціалістів — соціальних
працівників. 

Завдання соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у роботі
з неповною батьківською сім’єю є надання конкретної індивідуаль-
ної допомоги сім’ї, яка складається з батька та дитини, з метою
раціональної організації внутрішньосімейного та позасімейного
спілкування, життєдіяльності та відпочинку, спілкування сім’ї
з навколишнім середовищем, навчання раціонального розв’язання
та подолання складних сімейних конфліктів, виховання дітей,
а також профілактична робота щодо запобігання насильства в сім’ї,
мінімізація алкогольної залежності та ін. [2].

Одним із видів допомоги є консультування. Психологічне кон-
сультування — це цілісна система, яка виділяє три основні ком -
поненти [1]: 1. Діагностичний — систематичне визначення динаміки
розвитку дитини в сім’ї. Відбувається накопичення інформації, на
основі якої отримуються цілі і задачі допомоги дитині. При роботі
з кожною дитиною цілі й задачі унікальні, як і життєві ситуації.
Головним завданням цього компоненту є забезпечення психологіч-
ного комфорту і підтримки. Соціальний працівник повинен створи-
ти для дитини умови для покращення психологічного стану. 2. Відбір
і застосування засобів, які допоможуть створити умови, що стиму-
люватимуть позитивні зміни у житті дитини. На цьому етапі кон-
сультування відбувається осмислення результатів діагностики і на їх
основі продумуються, які умови необхідні для нормального розвитку
особистості. Як налагодити відносини з іншими членами родини та
друзями, як адаптуватися до нового життя. 3. Аналіз результатів — це
спільна робота, основою якої виступає соціальний супровід.

Таким чином, соціально-психологічна допомога дітям, що
виховуються одним із батьків внаслідок розлучення на сьогодні
в Україні вкрай актуальною, та здійснюється різними соціальними
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службами шляхом надання комплексу соціальних послуг та здійс-
нення соціально-психологічного супроводу. Надання соціально-
психологічної допомоги дітям з неповних сімей здійснюється шля-
хом здійснення соціального супроводу як технології соціальної
роботи з сім’єю, що опинилася у складних життєвих обставинах. 
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Одним із викликів третього тисячоліття є необхідність забезпе-
чити рівний доступ до якісної освіти усіх без винятку людей, незва-
жаючи на расові, соціальні, психофізичні відмінності. Це визначає
ефективність суспільного поступу української держави у забезпечен-
ні права кожного її громадянина на повагу, взаєморозуміння та само-
реалізацію в соціумі. На відміну від традиційної освітньої моделі, що
базується на простому засвоєнні та відтворенні інформації, голов-
ною метою навчання у ХХІ столітті є розвиток кожної особистості як
повноцінного учасника розбудови демократичного суспільства.

Несприятлива тенденція щодо поширення інвалідності в світі,
а в Україні зокрема, спричинила необхідність розв’язання пробле-
ми щодо освіти дітей і молоді з особливими потребами. Значною
мірою це зумовлено тим, що повноцінне існування та розвиток
людини, зокрема осіб з особливими потребами, неможливі без здо-
буття якісної освіти, а професіоналізація та сприяння кар’єрному
росту молоді з інвалідністю потребують розбудови такої системи
вищої освіти, де запроваджувалося б навчання студентів з різним
рівнем здоров’я на паритетних засадах.
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З іншого боку, сьогодні розвиток суспільства й системи освіти
відбувається під впливом світової тенденції до зростання кількості
людей з інвалідністю. За даними ООН, кожна десята людина (біль-
ше 650 млн. осіб) на планеті має фізичні, розумові чи сенсорні
порушення, у 25% всього населення є різні розлади здоров’я.

Міністерством соціальної політики України вже зареєстровано
близько 3 млн. людей з інвалідністю, зокрема 168 тис. дітей. Крім того,
збільшується їх кількість: щорічно реєструється 200–220 тис. осіб,
на 450 тис. вагітностей народжується 150 тис. дітей з вродженими
вадами, серед яких 20 тис. — із важкими порушеннями.

Право кожної молодої людини з інвалідністю на отримання
освіти закріплено низкою міжнародних та державних законодавчих
документів, основними з яких є: Конвенція про боротьбу з дискри-
мінацією в галузі освіти (1960 р.); «Всесвітня декларація про освіту
для всіх» (Таїланд, 1990 р.); «Концепція розвитку інклюзивної осві-
ти» (2010 р.) та ін.

Однак, на нашу думку, створення та функціонування системи
вищої освіти в Україні стає можливим лише за умови розвитку соці-
ально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами
у вищих навчальних закладах, які впроваджують ідеї інклюзивного
освітнього навчання.

Вивчення стану розробки проблеми інклюзивної освіти
в Україні свідчить, що за останнє десятиріччя з’явилось достатньо
науково-методичної та педагогічної літератури, яка відповідає
сучасним запитам і потребам соціально-педагогічної роботи з діть-
ми та молоддю з особливими потребами як у теоретичному, так
і в практичному плані, але важливі аспекти вирішення проблем
осіб з особливими потребами, а саме — соціально-педагогічна
робота з молоддю з особливими потребами в контексті інклюзив-
ного освітнього простору вищого навчального закладу, не стали
об’єктом системних науково-педагогічних пошуків.

Висновки. Малодослідженими залишаються найважливіші
аспекти соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими
потребами: недостатньо розроблені педагогічні технології соціаль-
но-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умо-
вах інклюзивного освітнього простору ВНЗ, що спрямовані на роз-
виток соціальної активності цієї категорії студентів та їхню
інтеграцію в середовище навчального закладу, а також забезпечу-
ють надання соціально-психологічної та інформаційно-консульта-
тивної допомоги педагогічним працівникам, які створюють умови
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для соціалізації цих студентів. Вирішення означених протиріч зу -
мовлює виникнення проблеми обґрунтування теоретичних основ
та розробки технологій соціально-педагогічної роботи з молоддю
з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА 
РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Литовченко О. В.
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Упровадження інклюзивної освіти в Україні відбувається
стрімкими темпами і стосується усіх галузей освіти.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про позашкільну
освіту» (2000). Зокрема, визначено поняття: «індивідуальна програ-
ма розвитку», «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середо-
вище», «особа з особливими освітніми потребами»; до основних
завдань позашкільної освіти (ст. 8) включено: «розвиток інклюзив-
ного освітнього середовища…»; ст. 18 визначено, що «заклади поза-
шкільної освіти утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та
інші організаційні форми для навчання осіб із особливими освітні-
ми потребами» тощо. 

Затверджено Порядок організації інклюзивного навчання в закла-
дах позашкільної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від
21.08.2019 №779). Порядок визначає вимоги до організації інклю-
зивного навчання в закладах позашкільної освіти з метою забезпе-
чення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми
потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їх здібностей та
обдарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зок-
рема потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції
в суспільство.
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Організація навчання осіб з особливими освітніми потребами
в закладах позашкільної освіти передбачає індивідуалізацію освіт-
нього процесу, зокрема складання індивідуальної програми розвитку
(далі ІПР).

ІПР складається фахівцями, зокрема педагогічними працівни-
ками закладу позашкільної освіти, у взаємодії принаймні з одним із
батьків (законних представників) дитини з особливими освітніми
потребами, здобувачем позашкільної освіти з особливими освітні-
ми потребами.

Для дитини з особливими освітніми потребами ІПР розробля-
ється відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно-
ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку дитини.

Зокрема, на основі висновку ІРЦ заповнюються відомості про
особливості розвитку дитини (стан здоров’я, фізичний і мовленнє-
вий розвиток, когнітивна, емоційно-вольова сфери, наявний рівень
знань, здібностей, умінь, навичок, особливі освітні потреби тощо).

У ІПР зазначається освітня (навчальна) програма, якою корис-
тується керівник групи. (Наприклад, навчальна програма гуртка
художньо-естетичного напряму позашкільної освіти «Бісеропле -
тін ня» тощо.)

Важливим є розділ ІПР «Адаптація та модифікація освітньої
програми». Зокрема, передбачено такі адаптації: пристосування
середовища, психолого-педагогічна адаптація, адаптація навчаль-
ного матеріалу (картки-підказки, картки-інструкції, засоби альтер-
нативної комунікації).

Передбачені дві модифікації: скорочення змісту матеріалу; зни-
ження рівня вимог до виконання завдань.

У ІПР зазначаються необхідна матеріально-технічна та
навчально-методична бази, зокрема інформаційно-комунікаційні
технології, навчально-дидактичне обладнання та матеріали тощо.

При цьому укладачі програми можуть скористатися Типовим
переліком спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб
з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та
спеціальних класах (групах) закладів освіти (Наказ МОН України від
23.04.2018 № 414).

Таким чином, позашкільна освіта має важливі нормативні ос -
нови для реалізації інклюзивної освіти. Водночас, на практиці деякі
питання залишаються вирішеними не повною мірою (забезпечен-
ня посади асистента вчителя, отримання освітніх субвенцій тощо).
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ПРОЯВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ

Лінькова Ю. Ю. 
ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент 

У психології завжди були і залишаються актуальними питання
про особистість, її складові, зокрема, про те якою вона себе уявляє,
який її Образ-Я. Підлітковий вік характеризується підвищеною
збудливістю, нестійкістю емоцій і поведінки, підлітки погано кон-
тролюють себе, емоційні й нестабільні, що призводить до підви-
щення агресивності та конфліктності, що пов’язано зі специфікою
протікання даного вікового періоду. Перебіг цього періоду має різні
варіанти і залежить від зовні середовищних умов. 

Саме підлітковий вік, як перехідний етап між дитинством та
дорослістю, позначений бурхливими процесами становлення осо-
бистості. Вони можуть супроводжуватись появою деструктивних
тенденцій, особливо у випадку наявності внутрішніх чинників дис-
гармонійного психічного розвитку, до яких відносять акцентуйова-
ні риси характеру (надмірно виражені). Акцентуації є своєрідними
«слабкими місцями» особистості підлітка, зумовлюють його враз-
ливість до ситуацій, які висувають завищені вимоги до цих «місць
найменшого опору», викликаючи сильний психологічний диском-
форт. Якщо ж подібні ситуації довго триватимуть і повторювати-
муться, то це загрожуватиме дезадаптацією і формуванням стійких
аномалій характеру (психопатій) [2, С.26].

Н. Бочаріна, [1] зауважує, що серед чинників, що впливають на
появу акцентуацій характеру підлітка виділяють соціальні та біоло-
гічні фактори, які діють не ізольовано, а тісно взаємодіють.
Акцентуації характеру це ґрунт, визначний чинник для розвитку
психогенних розладів. У цих випадках від типу акцентуації зале-
жить як вибіркова чутливість до визначеного психогенного факто-
ру так і особливості клінічної картини. У більшості випадків акцен-
туації характеру створюють передумови для формування девіантної
поведінки, особливо в підлітковому віці та можуть бути фактором
для розвитку невротичних реакцій, неврозів, патохарактерологіч-
них особливостей, агресивної поведінки, сприяти порушенню про-
цесів самореалізації та соціальної адаптації. Таким чином, для того
щоб уникнути відхилень у поведінці дітей, батькам і педагогам слід
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вчасно звернути увагу на особливості характеру дитини. Вивчення
особливостей впливу акцентуації характеру на поведінку підлітків,
знання «місць найменшого опору» в характері підлітка дає змогу
розробки та впровадження системи психопрофілактики та психо-
корекції задля усунення негативних проявів дезадаптації, важкови-
ховуваності, девіантної поведінки враховуючи особливості прояву
кожного типу акцентуації.

Акцентуації характеру розвиваються під впливом різних чин-
ників, серед яких важливу роль відіграють властивості нервової
системи, особливості сімейного виховання, соціального оточення,
професійного самовизначення, фізичного здоров’я. Постійні
невдачі можуть привести до загального зниження самооцінки, що
супроводжується важкими емоційними зривами і конфліктами. 

Таким чином, в підлітковому віці виділяють передумови для
виникнення акцентуації, які з’являються при комбінуванні з пев-
ними соціальними умовами (сім’я, школа, референтна група). При
сприятливому перебігу кризових моментів, індивідуальному психо-
лого-педагогічному супроводі, а також застосуванні індивідуальних
і групових заходів, психотерапевтичних методів акцентуації можуть
зникати або покращувати взаєморозуміння підлітка із оточуючими.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА
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Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.

Якість життя тим вище, чим більше потреб задовольняється та
інтересів людей здійснюється. В рамках оцінки підвищення якості
життя населення, як головної складової управління соціальними
системами сільських територій з метою розвитку особистості, слід
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розглядати не тільки економічні, а й культурні та етичні потреби,
як, наприклад, потреба «впевненості у майбутньому». Якість життя
відображає закономірне збільшення потреб суспільства, його мате-
ріальної і духовної культури, що є наслідком зростання і вдоскона-
лення соціальної особистості.

У поєднанні з внутрішніми суб’єктивними відчуттями задово-
леності, кожна людина формує своє поняття якості життя: чисте
довкілля, особиста і національна безпека, політичні та економічні
свободи та інші умови людського добробуту.

Основні соціальні проблеми, що впливають на розвиток особис-
тості та виділяються сільським населенням України при соціологіч-
них опитуваннях: низькі доходи і зарплата, недостатній соціальний
захист населення, відсутність роботи, злочинність тощо. Зміна спо-
собу життя сільського населення включає: зростання мобільності
сільського населення, посилення товарності сільськогосподарської
продукції, розвиток селянських фермерських господарств, зміна
структури зайнятості сільського населення, відновлення ролі міг-
рації молоді на навчання, зниження відмінностей у способі життя
сільського і міського населення.

Дані потреби забезпечує чи не в повному обсязі соціальна інф -
раструктура сільської місцевості. Забезпеченість сільського насе-
лення України об’єктами соціальної інфраструктури виглядає
наступним чином: сільська соціальна інфраструктура має свої особ -
ливості та фактори, що впливають на розвиток соціальної інфрас-
труктури села, на території якого формується особистість.
Основними особливостями соціальної інфраструктури села є ха -
рактер розселення сільського населення. Це зумовлює особливості
розміщення та розвитку об’єктів соціальної інфраструктури. Її
установи розосереджені і розміщуються, в основному, в більших
сільських поселеннях. Дрібні населені пункти найчастіше не мають
навіть найнеобхідніших об’єктів соціальної інфраструктури. 

На основі цього, наприклад, І. Шаяхметов пропонує таку кла-
сифікацію населених пунктів за рівнем забезпеченості об’єктами
соціальної інфраструктури : позбавлені об’єктів соціальної інфрас-
труктури; мають окремі об’єкти; мають комплекс об’єктів; місцеві
центри обслуговування; обласні центри обслуговування, що мають
відносно розвинений потенціал щодо задоволення широкого кола
потреб населення в послугах; Київ, Харків, Львів, Одеса та деякі
інші міста з високим потенціалом надання унікальних послуг.
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Позначені фактори відображаються на якості життя, представ-
ляючи собою частку в сумарному процесі. В даному випадку саме
сумарний ефект взаєпов’язаних процесів, дія факторів на систем-
ному рівні, забезпечить той рівень якості життя сільських громад,
який, у свою чергу, зумовить соціально-економічний розвиток
сільських територій і відповідно соціуму.

Дослідження соціального розвитку сільських територій —
такого розвитку, що забезпечує стабільне та ефективне функціону-
вання сільської економіки, зайнятість працездатного населення,
підвищення рівня і якості життя сільських жителів, їх цивілізоване
життєзабезпечення, збалансований розвиток виробничої і соціаль-
ної інфраструктури, — забезпечує збереження місцевих особливос-
тей і традицій, історичної та культурної спадщини на основі відтво-
рення людського капіталу, природно-ресурсного потенціалу та
екологічної рівноваги сільських територій, формує передумови для
соціального розвитку особистості, створює підґрунтя для її всебіч-
ного розвитку в межах сільської території і, відповідно, задовольняє
потреби сільського населення. 

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 
ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Макаров Д. С.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, професор
кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Питання соціального захисту прав дитини з інвалідністю є ак -
туальним в сучасному світі. Високий рівень інвалідності в суспільстві
зумовлює необхідність в визначенні пріоритетних напрямів
державної політики, пов’язаної із вжиттям на державному рівні
комплексу заходів щодо формування дієвої системи соціального
захисту дітей з інвалідністю, яка гарантуватиме їм можливості
інтеграції в суспільство.

В Україні конституційно закріплено поняття «соціальний за -
хист», яке включає право громадян на їх забезпечення у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та
в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується
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загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, яке
здійснюється за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціаль -
ного забезпечення; створенням мережі державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Стосовно дітей з інвалідністю державна політика України га ран -
тує захищеність шляхом створення для них у суспільстві відповідних
умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб,
здібностей і творчого потенціалу. Також реалізується низка соціаль -
них програм — матеріальне забезпечення дітей-інвалідів, санатор но-
курортне оздоровлення, забезпечення протезно-ортопедичними
виробами та спеціальним автотранспортом, соціальна, трудова та
професійна реабілітація осіб з інвалідністю.

Проте на сьогодні виникає потреба у встановленні нової
філософії державної політики для дітей з інвалідністю, проведенні
відповідних реформ в існуючій системі соціального захисту, які б
передбачали перехід від системи соціального забезпечення до нових
форм взаємодії суспільства та дітей з інвалідністю — соціальної
реабілітації та інтеграції їх у соціальне середовище.

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Мар’янович Г. О.
І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

За даними вітчизняних та зарубіжних наукових джерел у соці-
альній політиці сучасного світу виділяють важливість підходів орга-
нізації освітньої діяльності дітей, які мають особливі потреби. 

Важливість саме інклюзивної освіти пов’язана з тим, що кіль-
кість дітей, які потребують корекційного навчання, постійно зрос-
тає. На сьогодні 1 млн дітей в Україні потребують корекції розумо-
вого чи фізичного розвитку. Це складає 12% від загальної кількості
дітей України.

За визначенням ЮНЕСКО, інклюзія — це процес інтеграції дітей
в загальноосвітній простір незалежно від їх статевої, етнічної та релі-
гійної приналежності, попередніх навчальних досягнень, стану здо-
ров’я, рівня розвитку, соціально-економічного статусу батьків тощо.
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Інклюзивна освіта — це сфера освітніх послуг, яка ґрунтується
на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права
навчатися за місцем проживання, що передбачає здобуття дитиною
з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостя-
ми психофізичного розвитку, якісної освіти в умовах загальноосвіт-
нього закладу.

Сучасна інтернатна модель, що прийнята в нашій державі, вже
не являється єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти
з особливостями психофізичного розвитку навчаються ізольовано
від соціуму. У батьків та учнів з’явилася можливість вибору різних
форм навчання: індивідуальне в домашніх умовах, у спеціальній
школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеці-
альному класі при загальноосвітній школі, дитсадку-школі. Проте
цей крок не забезпечує повноцінного права дітей з особливими
потребами на освіту. І це не завжди відповідає їхнім запитам і сус-
пільним потребам.

При спробах створення закладів інклюзивних освіти, фахівці
виходять з розуміння, що кожен навчальний заклад має самобутні
умови для організації власної технології соціально-педагогічної
роботи. Прикладом можуть слугувати технології інклюзивного
навчання дітей з особливими потребами дошкільного і молодшого
шкільного віку, де застосовані соціальні послуги, переважно реабі-
літаційного і корекційного напрямку, без комплексного розв’язан-
ня проблем соціального розвитку таких осіб.

Соціальна робота в сфері інклюзивної освіти полягає саме
в створенні тих умов освітнього процесу, за яких дитина з психофі-
зичними порушеннями зможе отримувати базові знання, вміння та
навички, навички соціальної взаємодії та зворотного зв’язку; буде
отримувати психологічну, соціально-педагогічну, а за потреби
і юридичну допомогу для забезпечення своїх потреб.

Представником соціальної сфери у закладах інклюзивної осві-
ти можуть виступати не лише соціальні працівники чи педагоги,
але й психологи, психотерапевти, реабілітологи, спеціалісти з ко -
рекції чи терапії, оскільки спектр послуг, які має надавати такий
заклад, повинні широко варіюватися: від навчання до захисту
інтересів дитини з обмеженими можливостями.

Важливе місце в інклюзивній роботі надається психологічній
корекції. Основна мета — психологічне діагностування дітей та
корекція відхилень у їх психічному розвитку. За рахунок введення
спеціалізації у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних
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працівників, можна вирішити проблему підготовки помічників
дитини з особливими потребами розвитку та здоров’я.

При цьому не потрібно суттєвих фінансових затрат держави,
адже посада соціального працівника існує у дошкільних, загально-
освітніх начальних закладах і змістовне наповнення необхідними
спеціальними дисциплінами вибіркової частини освітніх програм
підготовки майбутніх соціальних працівників допоможе зреалізу-
вати на практиці існуючий соціальний запит, зробити інклюзивний
освітній простір в Україні більш реальним.

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ
ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Матвєєв О. О.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що державі досі не
вдалося знайти дієву технологію подолання такого негативного
феномену як дитяча бездоглядність та безпритульність, досі ще не
створено ефективної системи подолання цього явища.

Феномен безпритульності й бездоглядності дітей, які вихову-
ються в умовах вулиці, — багатоаспектний. Дитяча бездогляд-
ність — один із кроків до соціальної дезадаптації, безпритульності.
Водночас усі безпритульні діти є бездоглядними. Складність фено-
мена полягає у неможливості інколи чітко визначити, до якої кате-
горії — «бездоглядна» чи «безпритульна» — належить дитина.

Варто зауважити, що «безпритульність» і «бездоглядність» дітей
безпосередньо не завжди залежать від соціальних умов.
Європейські розвинені країни теж мають аналогічні проблеми. 

На нашу думку, якщо співвідносити між собою явища дитячої
бездоглядності і безпритульності, то дитяча бездоглядність є більш
загрозливим, латентним явищем сучасного українського суспільства. 

Якщо аналізувати дитячу бездоглядність, найперше потрібно
закцентувати увагу на чинниках, які саме детермінують виникнен-
ня бездоглядності. Ці причини є складнішими: негативний вплив
сім’ї (руйнація традиційних моральних норм; моральне, фізичне,
психологічне та сексуальне насильство; примусова праця, або брак
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належного трудового виховання); конкуренція батьківського вихо-
вання і засобів масової інформації; правовий нігілізм, правова все-
дозволеність (широкий спектр знань дітей, які стосуються саме
прав, але низький рівень усвідомлення своїх обов’язків); недостат-
ній рівень виховного процесу в школі (негативний мікроклімат
у шкільному колективі, відчуженість учнів від навчального закла-
ду); «пусте дозвілля» (незадовільний стан розвитку дитячих поза-
шкільних закладів).

Однією з основних причин, що призводить до дитячої бездог-
лядності, є сімейні проблеми. Сім’я, яка не може дати дитині бать-
ківської любові, опіки, щирого контакту, відчуття захищеності,
стійкості та гармонійності відносин, створює передумови того, що
дитина тікає з дому, перетворюється на бездоглядну, безпритульну
дитину вулиці. 

Другим важливим чинником є загальне становище у країні, те
негативне соціальне тло, яке сформувалось за роки економічної
кризи. Різка соціальна диференціація населення, високий рівень
безробіття, соціальні негаразди і, як наслідок, падіння рівня життя,
крах колишніх підвалин суспільства, традиційної системи ціннос-
тей, втрата, навіть дорослими, життєвих орієнтирів сприяють соці-
альному відчуженню людей, викидають їх із звичного ритму життя.
Відірвані від своїх сімей діти, які втратили підтримку і піклування
своїх родин, стають не тільки дешевою робочою силою на ринку
праці, а й легкою здобиччю для криміналу.

Третій чинник — це економічні проблеми сім’ї, які є наслідком
загальної ситуації у країні. Скрутне економічне становище, в якому
нині опинилось багато сімей, призвело до неспроможності батьків
задовольнити потреби дітей, а іноді й просто вдосталь нагодувати [1].

Аналіз чинників виникнення дитячої бездоглядності був би
неповним без розгляду медичних і психологічних причин цієї про-
блеми. Потяг до втечі з дому, бродяжництва може бути проявом
психічного захворювання або наслідком відхилення у психічному
чи особистісному розвитку підлітка.

Література

1. Шеремета Р. І. Бездоглядність і безпритульність дітей в Україні —
основна причина сьогодення. Кам’янка-Бузьке районне управління
юстиції : вебсайт. URL : https://kambuzkjust.at.ua/news/bezdo gljadnist_i_
bezpritulnist_ditej_v_ukrajini_osnovna_prichina_sogodennja/2014-05-06-373
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ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї,
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Матвійчук В. В.
ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна робота» 
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Основним пріоритетом центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в процесі здійснення інформаційної роботи є
інформування громадськості щодо послуг та діяльності мережі
соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих
обставинах, в тому числі здійснення соціальної роботи з учасника-
ми АТО та членами їх сімей, а також внутрішньо переміщеними
особами з Донецької та Луганської областей, АР Крим. 

Для створення нових, більш зручних методів доступу осіб, які
опинились в складних життєвих обставинах до інформації щодо
надання соціальних послуг є наповнення веб-сайту. На сайті постій-
но розміщуються інформаційні матеріали щодо подій, які відбува-
лися у мережі, а також соціальних послуг, які надають центри соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді територіальній громаді. 

Для здійснення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають
у складних життєвих обставинах, ведеться їх облік. Виявлення
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійсню-
ється фахівцями з соціальної роботи на підставі:

– особистого звернення членів сім’ї, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах;

– надходження повідомлень від суб’єктів соціальної роботи
з сім’ями, закладів, підприємств, установ чи організацій різних
форм власності;

– за результатами відвідування сім’ї.
Інформація про сім’ї, які перебувають у складних життєвих обста-

винах, надаються центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
органами охорони здоров’я (управління (відділи) охорони здоров’я,
закладами охорони здоров’я), органами освіти (управління (відділи)
освіти і науки, дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та
позашкільні навчальні заклади), органи праці та соціального захисту
населення, органи внутрішніх справ, установи виконання покарань.
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Служби у справах дітей повідомляють центри соціальних служб про
виявлення сімей з дітьми, у яких є випадки насильства в сім’ї, жорсто-
кого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення тощо. 

На підставі отриманої інформації центри соціальних служб
здійснюють відвідування (соціальне інспектування до 2014 року)
сімей з дітьми з метою з’ясування наявності складних життєвих
обставин, вивчення причин, що призвели до їх виникнення, прове-
дення первинної оцінки потреб, визначення необхідності здійс-
нення соціального обслуговування, а також вжиття негайних захо-
дів для усунення реальної загрози життю і здоров’ю членів сім’ї,
в першу чергу дітей, які в ній виховуються.

Обов’язковою умовою взяття під соціальний супровід є згода
сім’ї та укладання договору із сім’єю про здійснення соціального
супроводу, в якому зазначаються права та обов’язки кожної із сто-
рін. Основним критерієм прийняття рішення про соціальний суп-
ровід сім’ї є бажання членів родини змінити ситуацію на краще
і реальна оцінка ситуації, впевненість соціального працівника.

АДАТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ 
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї

Мельник І. Ф.
І курс, група СР-19-1м, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій

Проблема адаптації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків-
ського піклування у прийомній сім’ї була та залишається актуаль-
ною. На сьогоднішній день фіксується збільшення чисельності
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Також
фіксується багато проблем як адаптації дітей до прийомної сім’ї так
і батьків до дитини, тому що в багатьох випадках батьки не готові до
серйозних змін та додатковим труднощам, особливо в той момент
коли потрібно шукати підхід до дитини. Безпосередньо під понят-
тям адаптація розуміють включення дитини в сімейну систему,
прийняття ним ролі у сім’ї та прийняття норм, правил та цінностей
цієї сім’ї. Тому, процес адаптації дитини до прийомної сім’ї є дуже
важливим етапом становлення такої сім’ї. 
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Створення мікросоціальної середовища, (сімейної), готової
прийняти і виховувати проблемну дитину, не може бути здійснено
в повній мірі без науково-методичного забезпечення. Недооцінка
значення особливостей процесу адаптації дитини та дорослого
тягне за собою не тільки загальний дефіцит об’єктивних уявлень
про розвиток особистості в рамках новоствореної штучної сімейної
системи, а й невірне трактування ознак виявляються порушень.

Проблема соціального сирітства привертає до себе все більшу
увагу. З усіх форм влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися
без піклування батьків, більш пріоритетною є сімейна, коли на замов-
лення і під контролем відповідних органів прийомна сім’я займається
вихованням дитини. Адаптація прийомну дитину в сім’ї і, відповідно,
адаптація сім’ї до приймального дитині є найпершим і дуже відпові-
дальним етапом в житті сім’ї. Від того, як швидко дитина сформує нові
відносини, а сім’я прийме нового члена сім’ї, буде залежати подаль-
ший повноцінний розвиток сімейної системи в цілому. Якщо поруше-
на перша фаза, будуть страждати і всі інші етапи життєдіяльності сім’ї.

Адаптація дитини являється одним з основних етапів входжен-
ня дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування
в сім’ю. Адже, якщо нові міжособистісні сімейні відносини будуть
добре сформовані, тоді і розвиток дитячої особистості буде відбува-
тися правильно. Адаптацію дитини в прийомну сім’ю можна ще
назвати процесом звикання або пристосування до нового середо-
вища, тобто сім’ї, що супроводжується створенням нових взаємин. 

Вчені виділяють три рівні адаптації дитини-сироти та дитини
позбавленої батьківського піклування:

1. Фізіологічний;
2. Психологічний;
3. Соціальний.
Соціально-психологічна адаптація прийомної дитини і членів

сім’ї до нових умов — це об’єктивно необхідний процес включення
і дитини і дорослого у знову створювану сімейну систему, пошук
шляхів і форм взаємного пристосування і взаємодії.

Результатом цього процесу є здатність жити в родині, позитив-
не ставлення до людей і себе, освоєння нової системи ролей і норм
поведінки, формування нової ідентичності.

Усиновлення дітей-сиріт або дітей позбалених батьківського
піклування та встановлення над ними опіки в Україні були і зали-
шаються пріоритетними 
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ПСИХОТРАВМУЮЧІ СИТУАЦІЇ У ЖИТТІ ПІДЛІТКІВ

Михальчук І. В. 
ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент 

Проблема травмуючих ситуацій та їх вплив на психічне життя
людини є надзвичайно актуальною в сучасності. Кожна людина
сприймає власне майбутнє крізь призму минулого, яке створене її
вчинками та рішеннями, сьогодення з його стресами, втомою,
невідкладними справами. Психотравмуюча ситуація більш вивчена
та представлена в психологічній літературі з точки зору медичної
психології та психіатрії, як ситуація, яка спричиняє психічні розла-
ди, тобто з точки зору її найбільш негативного прояву. Деякі на -
уковці припускають, що психологічна травма може ініціювати роз-
виток межових станів психіки, формування розладів невротичного
рівня, в числі яких: тривожно-фобічні (нав’язливі страхи); обессив-
но-компульсивні (нав’язливі думки і ритуальні дії); конверсійні
(істерія); астенічні (неврастенія); афективні (депресія). 

А. Супріган [2] узагальнюючи українські та зарубіжні підходи,
виділяє: 1) проста (повсякденна), у якій для особистості (групи) все
є звичним, вона діє в нормальному режимі життєдіяльності; 2)
важка (напружена, складна, екстремальна), у якій вимоги до осо-
бистості й групи виходять за межі «норми».

Основою нервового зриву можуть бути найрізноманітніші
обставини. Це — зміни фізичного стану, почуття своєї неповноцін-
ності, уражене самолюбство, образи і розчарування, ревнощі, стра-
хи, тяжкі спогади про неприємні переживання минулого, ситуації,
що створюють загрозу для життя. У травмуючих ситуаціях необхід-
не переосмислення ситуації, вміння по-новому поглянути на сенс
того, що було раніше, того, що відбувається зараз, і того, що повин-
но відбутись у майбутньому.

Зміст та завдання психологічної допомоги дітям, які пережили
психічну травму, визначається відповідно до моменту здійснення цієї
допомоги, відбувається вона безпосередньо після травми, кілька
тижнів, місяців або кілька років після травмуючої події. В залежнос-
ті від часу надання допомоги умовно виокремлюють першу (екстре-
ну), короткострокову і пролонговану психологічну допомогу [1, с. 9].
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Перша допомога надається безпосередньо після травмуючої події
або в перші кілька днів після неї, короткострокова — протягом пер-
ших тижнів, місяців, пролонгована ж допомога може, за необхід-
ністю, здійснюватись навіть протягом декількох років після отри-
мання людиною психічної травми

Досвідчений психолог в процесі терапії психотравми допоможе
вирішити такі завдання: опрацювати травматичні відчуття, спога-
ди; розрядити реакцію на стрес, вибрати стратегію опору; навчити
регулювати емоційні навантаження; відновити довіру до оточую-
чих, налагодити спілкування з близькими людьми; відновитися
після негативних емоцій. Рішення звернутися за допомогою, має
бути усвідомленим, оскільки при лікуванні психотравми пацієнту
доведеться зіткнутися з хворобливими спогадами, лякливими емо-
ціями, нестерпними картинами з минулого. Тому робота з психоло-
гом вимагає не тільки професіоналізму, але і сили волі, бажання
подолати травму від пацієнта [3].

Таким чином, переживання підлітком психотравмувальної ситуа-
ції залежить від стабільності емоційних станів та їх впливу на нього.
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Україна як пострадянська країна перебуває в процесі переходу
до демократичних інституцій, які також включають гендерний
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компонент. Нещодавні події в Україні, пов’язані з протестами
Євромайдану 2013–2014 рр. і збройним конфліктом у східній час-
тині, принесли зміни в життя жінок і їхні ролі як в суспільстві, так
і в їхніх сім’ях.

З одного боку, загроза насильства робить жінок більш вразли-
вими до соціально-економічної ситуації. Наприклад, жінки є біль-
шістю серед внутрішньо переміщених осіб зі Східної України, від-
повідальних за дітей, людей похилого віку та інвалідів. З іншого
боку, під час цих бурхливих подій українським жінкам вдалося
кинути виклик традиційним гендерним ролям як доглядачам і жер-
твам конфлікту, а також повернутим видимість, визнання і повагу
як революціонерів і добровольців.

Серед досягнень гендерної політики в Україні можна виділити
три основні речі: 

– нормативно-правова база щодо гендерної рівності; 
– неурядові організації у сфері гендерної рівності та розширен-

ня прав та можливостей жінок, що відповідає підвищенням гендер-
ної чутливості неприбуткового сектора в цілому; 

– підвищення обізнаності суспільства щодо гендерної рівності
та гендерної освіти.

Водночас, існують певні проблеми, такі як: 
– рівень представництва жінок у соціальному та суспільному

житті все ще дуже низький;
– низький рівень правової обізнаності громадян щодо гендер-

ної дискримінації;
– відсутність політичної волі для реалізації гендерної політики.
Отже, розпочали свій шлях великі кампанії з розширення прав

і можливостей жінок. Зареєстровано низку законопроектів, планів,
стратегій спрямованих на боротьбу з насильством в сім’ї, забезпе-
чення рівної заробітної плати для чоловіків і жінок, справедливу
пенсійну реформу, рівні права та можливості для чоловіків і жінок
у всіх сферах. 

Незважаючи на деякі успіхи на шляху до гендерної рівності
в Україні гендерна рівність лише зароджується, знаходячись біля
підніжжя гори під назвою рівність. Однією з основних проблем
української гендерної рівності є низьке фінансування шляхів вирі-
шення проблем та досліджень.
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Сім’я, як основний осередок суспільства, виконує найважливі-
ші соціальні функції, відіграє значущу роль у житті людини, її
захисті, забезпеченні соціалізації, формуванні та задоволенні інди-
відуальних потреб [3]. Будь-який вид домашнього насильства має
негативні наслідки для людини. Постраждати від насильства може
кожна дитина, незалежно від її статі, віку, культурної або соціальної
приналежності [2]. 

Чинниками насильницької поведінки щодо дітей є ряд характе-
ристик родини. В першу чергу, йдеться про особливості батьків та
соціально-економічний статус. Низький рівень освіти батьків, відсут-
ність гідних прибутків підвищують ризик фізичного та психологічно-
го насильства щодо дітей. Як правило, жорстокість проявляють моло-
ді, незаможні батьки та ті, хто виховують дітей без партнера. Це
пов’язано зі стресами, спричиненими бідністю, безробіттям та соці-
альною ізоляцією. Діти в таких родинах перебувають у зоні найбіль-
шого ризику, особливо за умови неналежної соціальної підтримки [1]. 

Іншим фактором є стрес та соціальна ізоляція. Багато особистіс-
них та поведінкових рис батьків, які проявляють жорстокість до дітей,
пов’язані з їх слабким функціонуванням у соціумі та низькою спро-
можністю долати різні стресові ситуації. Батьки, які не контролюють
свої пориви, батьки з низькою самооцінкою та самоповагою, з різни-
ми психологічними проблемами, а також ті, хто зловживають алкого-
лем та наркотиками, частіше застосовуватимуть фізичне насильства
щодо дітей. Застосування насильства щодо власних дітей, вірогідно,
пов’язане із досвідом його переживання у дитинстві [3]. 

Значущим фактором є також втрата батьків та розлучення
з батьками. Сирітство значно підвищує уразливість таких дітей. Їх
навмисна стигматизація з боку опікунів, вчителів та родичів завдає
психологічної шкоди і сама по собі є однією з форм насильства.
Дослідження міжнародної організації «Human Rights Watch», про-
ведене у Замбії, виявило, що сироти, які були узяті на виховання
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далекими родичами, часто стають жертвами сексуального насиль-
ства з боку дядьків, вітчимів чи двоюрідних братів або сестер [1]. 

Іншим чинником є присутність домашнього насильства між
самими батьками. За оцінками експертів, від 133 до 275 мілн. дітей
щороку стають свідками проявів насильства у стосунках між батька-
ми/піклувальниками — найчастіше це бійки [2]. Такі сцени жорсто-
кості між членами родини можуть серйозно зашкодити дитині, пси-
хологічно та емоційно. Такі діти можуть страждати від так же
поведінкових та психологічних проблем, як і ті, які безпосередньо
постраждали від насильства. Діти, які живуть в умовах насильства
і жорстокості між батьками/піклувальниками, не тільки самі нара-
жаються на ризик фізичного насильства, але й можуть страждати від
психологічних та емоційних травм; без належних втручань вони самі
можуть перетворитися на зловмисників або на жертв насильства [1].

Отже, насильство в родині, незважаючи на вид його прояву, є
одним з найбільш поширених порушень прав людини. Більшість
людей зазнають насильницької поведінки саме в дитячому віці,
а також стикаються з нею і надалі у дорослому житті. Основними
суспільними стандартами мають бути безпека та рівне ставлення до
людей, які зазнають насильства. 
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ЗМІСТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
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магістрант міжнародної освітньої програми подвійного диплому

«Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

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

Правове забезпечення соціальної роботи — процес створення
і підтримки в необхідних межах конструктивних організаційно-

в контексті соціальної роботи Секція 9



функціональних характеристик системи соціальних послуг за допо-
могою впорядковуючого впливу нормативно-правових засобів.

Вживання терміну «законодавче забезпечення соціальної робо-
ти» є не зовсім доречним через те, що суспільні відносини в сфері
соціальних послуг є настільки різноманітними і багатоплановими,
що застосування лише законів як регуляторів даного роду відно-
син, суттєво звужує можливість держави щодо виконання своїх
функцій.

Вживаючи термін «правове забезпечення соціальної роботи»
слід розуміти, що це не лише законодавче, нормативно-правове
регулювання сфери соціальних послуг, а й воно включає в себе при-
родне право і суб’єктивні права громадян. З приводу цього зазна-
чимо: право не зводиться до норм. За такого підходу призначення
норм полягає у тому, щоб соціально-правові претензії в сфері соці-
альних послуг трансформувати у суб’єктивні права — юридичну
форму можливих духовних і матеріальних благ.

Право охоплює сферу не лише належного (нормативні та інди-
відуальні приписи і рішення), а й сущого (реальне використання
юридичних можливостей, реальне використання обов’язків).
Найбільш чіткою для розмежування і напевно вірного розуміння
даних понять (закон і право) є формула: «Право створюється сус-
пільством, а закон — державою».

Діяльність щодо правового забезпечення соціальної роботи
включає дії зацікавлених осіб щодо:

пошуку шляхів удосконалення існуючих та створюваних нових
правових норм, необхідних для задоволення потреб клієнтів соці-
альної роботи, виконання принципово нових завдань в сфері соці-
альних послуг;

сприяння закріпленню правових норм у законодавчих та нор-
мативно-правих документах (нормативній базі);

забезпечення виконання норм права (вимог законодавства,
нормативно-правових документів, природних і суб’єктивних прав
громадян) як засобу управління стосовно сфери соціальних послуг.

Нормативна база являє собою організаційно-функціональний
образ системи соціальних послуг, виражений юридичною мовою
і який відповідає її цільовому призначенню. При цьому правові
норми забезпечують моделювання як самої системи соціальних
послуг, так і її підсистем, нормування та формалізацію їх функціо-
нальних, організаційних та інформаційних структур, а також самі
виконують інформаційну функцію.
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Сили забезпечення соціальних послуг не лише застосовують
норми права, а й, відповідно до своєї компетенції, видають відомчі
нормативні акти на основі та на виконання діючих законів, указів
та розпоряджень президента, постанов та розпоряджень Кабінету
Міністрів України. Така діяльність базується, передусім, на свідо-
мому прагненні правомочного органу врегулювати певні відносини
в сфері соціальних послуг, які цього потребують.

Таким чином, застосування терміну «правове забезпечення
соціальної роботи» найбільш повно і точно відображає сутність та
зміст розглядуваного нами питання — врегулювання суспільних
відносин у сфері соціальних послуг за допомогою юридичного
інструментарію. Основу правового забезпечення соціальної роботи
складають дії щодо формування та підтримки функціонування нор-
мативно-правової бази як юридичного засобу досягнення реальної
упорядкованості системи соціальних послуг.

ПРОБЛЕМНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ
З ОДНОЛІТКАМИ

Навроцька В. І.
ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач

Спілкування з товаришами — це специфічний вид міжособис-
тісних стосунків, які займають центральне місце в житті підлітка. 

У старшому підлітковому віці комунікації відрізняються за
близькістю, змістом і функціям. «Ділові» контакти слугують задо-
воленню буденних інтересів та потреб; спілкування на рівні това-
риських відносин сприяє обміну знаннями, вміннями та навичка-
ми. Усталені дружні зв’язки дозволяють вирішувати деякі питання
особистісного характеру.

Для підлітків важливо не просто бути разом з однолітками,
вони прагнуть зайняти те становище, яке б відповідало їхнім дома-
ганням. Для одних це бажання бути лідером, для інших — користу-
ватись авторитетом у якійсь справі, треті намагаються знайти
близького друга. Це прагнення завжди є провідним мотивом пове-
дінки в цьому віці. Саме у групі однолітків створюється нова соці-
альна ситуація розвитку особистості. В групі засвоюються норми
моралі та соціальної поведінки.
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Спілкування з однолітками дедалі більше виходить за межі
шкільного життя і навчальної діяльності, захоплюючи нові інтер-
еси, види діяльності, стосунки, виділяючись в окрему, самостійну
і надзвичайно важливу для підлітка сферу життя. Поряд із ствер-
дженням власного «Я» деякі підлітки відрізняються особистісним
конформізмом. Наполегливо відстоюючи свою незалежність від
дорослих, вони, як правило, абсолютно не критично відносяться до
думок власної групи та її лідерів.

Спілкування з товаришами в цьому віці набуває такої цінності,
що нерідко відсуває на другий план і навчання, і навіть стосунки
з рідними. Так, серед причин зниження успішності та порушень
поведінки, різних афективних переживань одне з головних місць
займає невдоволеність підлітків своїми стосунками з однолітками,
що часто не усвідомлюється ні дорослими, ні самими підлітками.
Суттєво змінюються мотиви спілкування з товаришами: бажання
бути серед однолітків, гратися з ними змінюється на прагнення зай-
няти певний статус в їхньому колективі, а в подальшому йдеться про
пошук визнання цінності власної особистості в очах однолітків.

З роками також змінюються критерії оцінки однолітків. Якщо
в молодших класах вони передусім пов’язані з тим, як дитина вико-
нує вимоги дорослого, то у підлітків на перший план виходять осо-
бисті якості, такі як товариськість, сміливість, уміння керувати
собою. У підлітковому віці розвивається вміння орієнтуватись на
вимоги товаришів, враховувати їх. Серед таких вимог особливе
місце займає неодмінність додержувати певного кодексу товари-
ськості (як правило, до його норм відносять повагу гідності, рів-
ність, чесність, допомогу товаришам та ін.).

Важливе значення для підлітка має оцінка друзями його осо-
бистісних якостей, знань і вмінь, здібностей і можливостей. У това-
ришів він знаходить співчуття, адекватне сприйняття своїх радощів
і негараздів, які дорослим часто здаються незначущими.

Важливою обставиною є те, що в умовах нестабільності суспільст ва
виникає багато неблагополучних, конфліктних сімей, в яких підліток
не може достатньо реалізувати свою потребу у спілкуванні, отримати
відповіді на численні запитання, які його цікавлять. Нереалізована
потреба у спілкуванні спонукає підлітка до пошуку нових знайомих,
які, як їм здається, у всьому зрозуміють, розрадять, допоможуть, але
які, на жаль, не завжди є гідним зразком для наслідування.

У підлітковому віці відбувається перебудова спілкування під-
літка з людьми. У процесі спілкування підлітка з дорослими та
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однолітками формується його особистість, відбувається становлен-
ня відносин підлітка до світу, тому головне завдання соціально-
психологічної та соціально-педагогічної діяльності бачиться в тому,
щоб домогтися оптимального рівня взаємин підлітка і соціуму.

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ 
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Надовська О. І.
І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.

Сiм’я є найменшим осередком суспiльства, що постiйно вiдчу-
ває на собi безпосередньо чи опосередковано тi змiни, якi вiдбува-
ються у країнi та вiдповiдно сама накладає вiдбиток на розвиток
суспiльства. Процес формування, становлення та розвитку сучасної
української сім’ї проходить у складних i суперечливих умовах, на
фонi яких вiдбувається погiршення фiзичного i психiчного стану
здоров’я її членів, зростання мiжособистiсної ізоляції, агресивнос-
ті, нездатностi розв’язувати проблеми i конфлiкти, що виникають
на їх життєвому шляху. Сьогоднi сiм’я стикається з цiлою низкою
нових проблем, значною мiрою втрачає здатнiсть виконувати жит-
тєво необхiднi функцiї i стоїть на порозi кризи.

У контексті нашого дослідження «сім’єю, яка опинилася в склад-
них життєвих обставинах», ми вважаємо малу соціальну групу, члени
якої об’єднані виконанням сімейних функцій, емоційними зв’язка-
ми, взаємними юридичними та моральними зобов’язаннями та пере-
бувають у таких життєвих обставинах, що не сприяють повноцінному
розвитку та задоволенню потреб кожного члена сім’ї, порушують їх
функціонування, права та перешкоджають самостійному виконанню
своїх обов’язків.

Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих
обставинах, на сьогодні є одним з пріоритетних напрямів діяльності та
передбачає раннє виявлення сімей, які потребують сторонньої допо-
моги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного
виявлення проблем та надання відповідної якісної допомоги [1].

Для таких сімей необхідна активна і, зазвичай, довготривала
підтримка з боку соціального працівника. В залежності від характеру
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проблем соціальний працівник надає таким сім’ям освітню (про-
світницьку), психологічну, посередницьку допомогу в рамках
довгострокових форм роботи.

За таких обставин втручання в життєдіяльність такої родини
може орієнтуватися на використання теорії кризового втручання,
яке передбачає спрямування зусиль на розв’язання складних жит-
тєвих обставин і поновлення попереднього рівня функціонування.

Кризове втручання — це комплекс методів соціальної роботи
для підтримки членів родин, які перебувають у складних життєвих
обставинах; оперативна допомога клієнту у подоланні певної про-
блеми. Кризове втручання має на меті сприяння позитивному роз-
витку клієнта через усвідомлення ним проблеми та її наслідків [2].

Такий метод роботи орієнтований на активізацію особистісних
ресурсів членів родини для вирішення нагальних проблем.

Соціально-педагогічний супровід є спільним рухом (взаємоді-
єю) соціального працівника (супроводжуючого, суб’єкта супрово-
ду) і дитини, його батьків (супроводжуваного, об’єкта супроводу),
на основі прогнозування перспектив поведінки і самовияву об’єкта
в ситуації розвитку. Він спрямований на створення умов і забезпе-
чення йому (їм) найбільш доцільної допомоги (підтримки). А також
стимулює осмислення істоти в процесі виникнення (вирішення
цієї) проблеми (труднощі) в спілкуванні, сприяє успішному просу-
ванню у навчанні, життєвому і професійному самовизначенню
(догляд, розвиток і виховання дитини), пошуку способу її подолан-
ня і спонуканню до самостійності й активності в цьому.

Література

1. Петрів О. Нематеріальні форми соціальної підтримки сімей, які опи -
ни лися в складних життєвих обставинах. Social Work and Education. 2014.
№ 1. С. 100–107.

2. Капська А. Й., Пєша І. В., Міхеєва О. Ю., Соляник М. Г. Технології
соціально-педагогічної роботи з сім’ями : навч.-метод. посіб. Київ : Слово.
2015. 328 с.

258

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



259

ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’ЯМ,
ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ

ОБСТАВИНАХ

Наумович О. В.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, професор
кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Зростання кількості сімей у складних життєвих обставинах
обумовлено збільшенням числа малозабезпечених сімей, міграцією
утому числі за межі держави, погіршення стану здоров’я населення,
зміною традиційних ролей в сім’ї, особливо жінок, зростанням
кількості розлучень, неповних сімей, насилля в сім’ї тощо.

Під час здійснення соціально-педагогічної, психологічної ро -
боти з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах,
соціальний працівник надає цілий комплекс спеціалізованих послуг,
до основних відносяться: 

– інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для
вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); надання
контактів служб або установ, куди необхідно звернутися по
відповідну допомогу; про заклади, які можуть надати послуги, умови
отримання соціальних послуг тощо; 

– психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована на
виявлення соціально-психологічних характеристик особистості;
наданні консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення
взаємин: навколишнім середовищем; обговорення проблем та надання
порад; розв’язання соціальних та психологічних проблем; 

– соціально-педагогічні послуги: планування спільно із сім’єю
чи особою заходів та дій щодо усунення причин, які спричинили
складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих
дій; родини; просвітницька робота; навчання батьків ефективним
методам виховання, мобілізації власних ресурсів сім’ї для вирішення
проблем надалі; допомога батькам у розв’язанні конфліктних
ситуацій сімейного виховання; педагогічне консультування з питань
розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів; влаштування
дитини в клуб, секцію, гурток тощо; 

– соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні про -
філактичних, лікувально-оздоровчих заходів: консультації з питань
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збереження і зміцнення здоров’я; формування ідеології здорового
способу життя й подолання шкідливих звичок; формування сексу -
альної культури і навичок захищених статевих відносин; профі лак тика
туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; сприяння
в підтримці та охороні здоров’я тощо; 

– юридичні послуги: надання консультацій з питань чинного
законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та
інтересів сім’ї чи особи; захист прав дитини; 

– соціально-економічні послуги: допомога в залученні до дат -
кових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей
чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
реалізуються у формі сприяння у паданні натуральної допомоги;
допомога в оздоровленні сприяння в отриманні державних соціаль них
допомог, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді
грошових компенсацій інформування з питань працевлаштування
та сприяння цьому, навчання: посередництво в наданні гуманітарної
допомоги тощо.

Соціальний супровід може мати індивідуальний, груповий та
колективний характер, містить такі основні технології як: сімейна
терапія, сімейна психопрофілактика, генограма, сімейне консуль -
тування. Соціальний працівник повнен прагнути по можливості,
запобігти проблемі, вчасно виявити й усунути причини, що її
породжують, забезпечити превентивну профілактику різного роду
негативних явищ. 

НАСИЛЬСТВО В СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ

Ніконенко О. В.
ІV курс, група ЗСР-16-1, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій

Проблема насильства є актуальною на даний час, особливо це
домашнє насильство. Адже з кожнім роком фіксується все більше
випадків насильства в сім’ї.

Домашнє насилля — це загальна проблема,а також одна з най-
більш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. 

Домашнє насилля має свої особливості: це насилля між особа-
ми, які зазвичай, залежать один від одного; насильство в сім’ї від-
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бувається, як правило без сторонніх людей та протягом тривалого
часу; насильство має тенденцію до посилення; винуватець вважає
що це один із самих легких шляхів для вирішення свого питання
або для задоволення своїх потреб. 

Домашнє насильство містить в собі такі прояви:
– нанесення або погроза нанесення тілесних ушкоджень;
– сексуальний напад;
– психологічний тиск;
– економічна залежність одно з членів сім’ї;
– соціальна ізоляція шлюбного партнера. 
Всі ці прояви можуть бути як епізодичні, так і тривалі, або

навіть тривати багато років. 
Види насильства, які вчиняються в сім’ї: 
– в першу чергу насильство може бути емоційним або вербаль-

ним, хоча вони між собою дуже схожі, емоції часто виражаються за
допомогою слів та інтонації; 

– емоційне та словесне насильство — ізолювання від близько-
го оточення, друзів, присутні крик, ігнорування, погрози. 

Жінку, котра довгий час потерпає від домашнього насильства,
можна розпізнати по ознаках: 

Фізичні ознаки — синці, опіки,сліди укусів, забитті місця, від-
сутність зубів а також погіршення фізичного здоров’я; втрата ваги,
зневоднення, поганий вигляд, недотримання правил особистої
гігієни.

Психологічні ознаки — страхи, депресія, відмова від допомоги,
тривожність, нав’язливі рухи, надмірне збудження, уникання
погляду в очі, почуття провини. 

Економічні ознаки — відсутність власних коштів, відмова від
праці, наявність житлових проблем.

Сексуальні ознаки — порушення сексуальності, захворювання,
котрі передаються статевим шляхом, травми та пошкодження,
небажані вагітності, аборти, мертвонароджені діти. 

Подружнє насильство, як один з різновидів сімейного насиль-
ства, є однією з найпоширеніших соціальних проблем, межі, якої
не можливо конкретизувати. Це пов’язано з тим, що у свідомості
людей, домашнє насильство, є нормою, а не чимось протиправним.
Насильство в сім`ї завдає шкоди фізичному та психічному здоров`ю
жінки та дітей. З часом, під впливом будь-якого виду подружнього
насильства (фізичного, психологічного, економічного, сексуально-
го) психологія жінки набуває певних негативних змін. Це також
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надає негативний відтінок на дітях, котрі в майбутньому можуть
також вчиняти насильство в сім’ї. 

Потрібно впроваджувати нові форми та методи соціальної
роботи для боротьби та профілактики домашнього насилля. 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ 
ТА МОЛОДДЮ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Онищук С. О.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Сільський соціум має свої специфічні соціокультурні й соціаль-
ноекономічні характеристики, які визначають особливості профе-
сійної діяльності соціального педагога на селі. До таких характерис-
тик, насамперед, відносяться: відносно високий рівень соціального
контролю; обмеженість можливостей соціальної інтегрованості осо-
бистості в соціальне середовище; обмеженість соціально-статусних
і соціально-рольових позицій у процесі соціалізації; висока ймовір-
ність соціального виключення; специфічний розподіл праці; обме-
женість соціальних контактів; нестача соціальних інституцій, що
впливають на процес соціалізації дітей та молоді тощо [2].

У сільському соціумі соціальний працівник найчастіше органі-
зує та проводить консультації з питань прав та обов’язків, наявних
пільг і допомоги, забезпечує соціальну підтримку як для молоді, так
і для батьків, використовуючи всю сукупність наявних правових
можливостей та засобів. Виявляючи проблеми та труднощі в сфері
спілкування, відносин, сім’ї, соціальний педагог диференціює
виявлені проблеми та передає їх на вирішення спеціалістів різного
профілю. Таким чином, соціальний працівник виконує посеред-
ницьку функцію в установленні контактів між молодою людиною
або сім’єю та спеціалістами психологами, лікарями, юристами,
представниками влади та громадськості [1]. Виходячи з особливос-
тей сільського соціуму, а також враховуючи кваліфікаційні вимоги
соціального педагога, можливо виділити такі напрямки його роботи
на селі: збереження культурних традицій та звичаїв. Етнопедагогіка
та народна культура дає потенціал для розвитку молодої особистос-
ті; організація дозвілля сільських жителів, а особливо молоді. 
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Цей напрям має на меті організацію дозвілля не тільки школя-
рів, а й працюючої чи непрацюючої молоді. У свою діяльність соці-
альні педагоги повинні залучати працівників сільських клубів,
адміністрацію села, але робота повинна мати не тільки розважаль-
ний, але й виховний характер [3]. 

Треба відмітити, що даний напрямок роботи може мати деякі
труднощі, адже сільські жителі важче піддаються організації; 

– соціально-педагогічна адаптація шкільної, працюючої та
непрацюючої молоді; важливою ланкою є профорієнтаційна робо-
та та допомога по працевлаштуванню; 

– просвітницька робота з усіма групами населення; 
– формування здорового способу життя, метою якого є профі-

лактика шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя; 
– робота з молоддю, яка має особливі потреби (інваліди); 
– правова профілактика та просвіта; 
– реабілітація і соціальна адаптація дітей з девіантною пове -

дінкою; 
– робота з сім’єю, котра включає в себе допомогу опікунським

та прийомним дітям, малозабезпеченим, багатодітним і неблагопо-
лучним сім’ям; 

– робота з творчо обдарованою молоддю, котра дуже актуальна
в умовах села, де немає широких можливостей для розвитку різних
видів обдарованості;

– налагодження контактів з соціальними інститутами сіль-
ського соціуму. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ 

В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Остапчук Н. С.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

У сучасному кризовому стані саме сім’я опинилася в найбільш
несприятливих умовах: безробіття, підвищення цін, економічна
нестабільність, що негативно вплинули в першу чергу на сімейні
відносини. Сьогодні сім’я характеризується нестабільністю, конфлікт -
ністю, більшість таких сімей потребує соціального захисту і до по моги,
які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими
організаціями, соціальними працівниками та соціальними педагогами.

Для того, щоб потенційно сім’ї у складних життєвих обставинах
не стали внаслідок зниження власного соціального потенціалу
і функціональної спроможності сім’ями у складних життєвих
обставинах, використовують певні методи роботи, відповідно до
типу таких сімей: 

1. Методи соціально-педагогічної роботи з багатодітною сім’єю:
інформування, переконання, консультації, приклад, перенавчання,
заохочення. 

2. Методи соціально-педагогічної роботи з малодітною сім’єю:
переконання, навіювання, реконструкція характеру, створення
і аналіз педагогічних ситуацій, переключення, консультування,
заохочення, вправи. 

3. Методи соціально-педагогічної роботи з молодою сім’єю:
інформування, консультування, переконання, приклад, представ -
ництво, заохочення, вправи.

4. Методи соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю:
інформування, консультування, переконання, навіювання, приклад,
представництво, перенавчання, вправи, реконструкція характеру,
педагогічні ситуації, тощо. 

5. Методи соціально-педагогічної роботи з первинною сім’єю:
інформування, переконання, приклад, вправи. 

6. Методи соціально-педагогічної роботи з вторинною сім’єю:
консультації, переконання, навіювання, контракт, приклад, вправи,
реконструкція характеру, педагогічні ситуації, переключення. 
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7. Методи соціально-педагогічної роботи з позашлюбною сім’єю:
контракт, приклад, консультації, переконання, вимоги, соціальна
реклама, реконструкція характеру. 

8. Методи соціально-педагогічної роботи з міжнаціональною
сім’єю: переконання, вимоги, просвіта, реконструкція характеру,
«вибух», переключення, перенавчання. 

9. Методи соціально-педагогічної роботи з дистантною сім’єю:
консультування, переконання, приклад, контракт, вправи, ре конст -
рукція, переключення. 

10. Методи соціально-педагогічної роботи з складною сім’єю:
переконання, вимоги, просвіта, реконструкція характеру, приклад,
переключення, інформування. 

11. Методи соціально-педагогічної роботи з вторинним шлю -
бом: переконання, вимоги, інформування, приклад, вправи. 

12. Методи соціально-педагогічної роботи з різнорідною сім’єю:
приклад, консультування, переконання, вимоги, навіювання,
педагогічні ситуації, вимоги, реконструкція характеру, «вибух»,
переключення, перенавчання. 

13. Методи соціально-педагогічної роботи з опікунською
сім’єю: перенавчання, інформування, консультації, приклад, пред -
ставництво, переконання, вимоги, соціальна реклама. 

14. Методи соціально-педагогічної роботи з сім’ями, де є за -
суджені батьки, старші брати: інформування, консультації, вимоги,
аналіз конкретних ситуацій, реконструкція характеру, переконання,
навіювання, переключення.

Отже, при надані допомоги сім’ї у складних життєвих обста -
винах, використовуються спеціалізовані методи, які покращують
ефективність соціальної роботи, проте вони індивідуальні для
кожної сім’ї, адже причини неблагополуччя різні.

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Палій Н. В.
І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М. А., ст. викладач

В сучасному світі особливо важливою є проблема розробки та
реалізації програми підтримки та покращення стану здоров`я на
робочих місцях працівників в організаціях, психологи в вирішенні
цього питання відіграють дуже важливу роль.
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Метою психології професійного здоров`я являється вивчення
покращення соціально-психологічних та організаційних аспектів
складної динамічної взаємодії між роботою та здоров`ям людини,
а також сприяння створенню здорових робочих місць. При цьому
«здоровими» вважаються місця, які передбачають використання
талантів та здібностей людини для досягнення високої ефективнос-
ті діяльності високого рівня задоволення роботою та благополуччя. 

В даний час в психології професійного здоров’я відбувається
«емоційна революція»: з кожним роком зростає кількість дослід-
жень, що розглядають емоції і емоційну компетентність як важливі
ресурси в збереженні і підтримці професійного здоров’я. 

Важливим стає і такий новий напрям досліджень, як вивчення
особливостей професійного здоров’я людей, зайнятих в сфері емо-
ційної праці. Інтерес до емоційної праці зростає у зв’язку з тим, що
в міру розширення сфери послуг у розвинених країнах число людей,
котрі включаються в процес емоційної праці, також збільшується.
Основним фактором ризику для професійного здоров’я у такій
діяльності виступає «емоційний дисонанс»: необхідність виражати
бажані для організації емоції, які людина в даний момент не відчу-
ває, або, навпаки, обов’язок контролювати і придушувати небажані
емоції, які у нього в даний момент присутні. Переживання емоцій-
ного дисонансу підвищує ризик розвитку синдрому «вигорання»,
а також знижує задоволеність працею.

Традиційні дослідження лідерства розглядали, перш за все, його
вплив на продуктивність діяльності. Але воно може мати значний вплив
і на здоров’я співробітників: в задачі лідера входить підтримка психо-
логічного благополуччя працівників, а також створення і підтримку
здорового клімату в організації. Ряд науковців і практиків пропонують
розглядати програми розвитку лідерства як різновид організаційних
програм втручання, спрямованих на підтримання професійного здо-
ров’я співробітників. Дослідження лідерства в цьому контексті вклю-
чають, насамперед, розгляд нових форм лідерства. Так, результати
ряду досліджень дозволяють говорити про те, що використання транс-
формаційних форм лідерства призводить до підвищення рівня психо-
логічного благополуччя співробітників; а автентичне лідерство є важ-
ливим фактором у забезпеченні атмосфери довіри в організації,
високого рівня самосвідомості, саморегулюючої поведінки та роз-
криття потенціалу не тільки співробітників, а й менеджерів.

З кожним роком стає все більш помітною тенденція до зміни
оздоровчої парадигми: акцент переноситься на пропаганду спосо-
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бів збереження і зміцнення здоров’я. Як наслідок, в рамках психо-
логії професійного здоров’я активно розвивається позитивна пси-
хологія професійного здоров’я. Об’єктом нового напряму є сильні
сторони людини, її здоров’я і оптимальне функціонування, а також
можливості досягнення благополуччя на рівні конкретної особис-
тості, групи або організації в цілому. В коло інтересів позитивної
психології професійного здоров’я входять дослідження захопле-
ності роботою; психологічного благополуччя; психологічного капі-
талу; щастя в діяльності і стану «потоку»; внутрішньої мотивації та
інші. При цьому основною ідеєю позитивної психології професій-
ного здоров’я є перенесення акцентів з проблемних аспектів про-
фесійної діяльності на вивчення джерел суб’єктивного благополуч-
чя людини на робочому місці.

ФЕНОМЕН ЕКСКЛЮЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ

Переписний В. В.
І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.

Сьогодні в українській освіті та суспільстві виникає нагальна
потреба у рефлексії існуючого знання щодо соціальної ексклюзії
(соціального виключення). 

Найбільш ґрунтовно проблема соціальної ексклюзії постала
у 70-х роках минулого століття у Франції. Саме там вперше почали
використовувати термін «Соціальна ексклюзія», щоправда тоді
його вживали лише для позначення соціально незахищених катего-
рій населення (безхатченків, безробітних та ін.) [1]. Окрім того,
якщо ми проведемо аналіз наукової літератури, то побачимо що
термін ексклюзія, абсолютно рівнозначний поняттю соціальне
виключення. Натомість термін соціальне виключення має багато
варіантів своєї інтерпретації, серед яких, соціальне вилучення,
соціальна ізоляція, соціальна ексклюзія. Довгий час дослідники не
могли однозначно визначити та дійти згоди щодо трактування та
інтерпретації поняття соціальне виключення. При цьому і сам тер-
мін на той час був не дуже поширеним, оскільки навіть у англомов-
них словниках цей термін з’явився не так швидко. 

Разом із терміном, виникла і концепція соціальної ексклюзії,
котра на початку стала спробою пояснення західноєвропейськими
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вченими проблем бідності та маргіналізації. А після того як ця кон-
цепція була опрацьована в розвинутих європейських країнах, вона
охопила більш широку проблематику і розглядалася як відображення
розриву соціальних і символічних зв’язків між окремими особами та
суспільством і нездатністю держави до встановлення солідарності [2].
Причиною цього стало те, що визнання бідності у Європі ставило під
загрозу репутацію країн та політику загального добробуту, яка декла-
рувала зникнення цього явища. Оскільки у деяких країнах існування
бідності вважалося політично некоректним, то концепція соціальної
ексклюзії була більш зручною, тому що у значній мірі виводила про-
блему на індивідуальний рівень та поодинокі випадки. Однак якщо
бідність розглядається як певний стан або положення, то, соціальна
ексклюзія більшою мірою сконцентрована на процесі та багатофак-
торності, тобто це більш динамічна та ширша концепція. 

Соціальна ексклюзія — явище, нерозривно пов’язане з процесами
ідентифікації та самоідентифікації. Людям властиво поділяти оточую-
чих на «своїх» і «чужих». Завдяки цьому відбувається визначення лю -
дини до певної групи, що має дві складові: по-перше, сама людина має
зараховувати себе до цієї групи, а, по-друге, ця група має визнати таку
приналежність. За відсутності перешкод, людина приєднується до цієї
групи та залучається до спільних з нею дій (що формує інклюзію).

Можемо зробити наступні висновки: по-перше, саме поняття
«соціальна ексклюзія», рівнозначне поняттю «соціальне виключен-
ня». і має багато варіантів свого перекладу; по-друге, якщо, на
початку свого становлення у 70-х роках минулого століття ексклю-
зія концентрувалася лише на процесах бідності та безробіття, то
потім вона з роками, поступово переросла у багатофакторну та
багатовекторну європейську концепцію соціальної ексклюзії, що
стосується комплексу феноменів, зокрема: прав людини, недоліку
прав, браку участі у суспільних процесах або їх обмеження та ін.;
по-третє, ексклюзія або соціальне виключення це реальне або
уявне, повне чи часткове вилучення суспільством зі своїх лав одні-
єї особи або групи людей, позбавлення чи обмеження їх доступу до
суспільних ресурсів, структур і інститутів. 

Література
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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 
В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Поліщук В. О.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Упровадження гендерної освіти в структуру вищої освіти, що
здійснюється останні десятиріччя у зв’язку з вибором демократич-
ного шляху розвитку українського суспільства та побудови гендер-
но-паритетного соціуму, передбачає формування гендерної культу-
ри у молоді, показником якої є «такий рівень громадянської
свідомості, де успішно відтворюються демократичні ціннісно-нор-
мативні уявлення, забезпечується підтримка гідності кожної люди-
ни незалежно від статі». Саме гендерна освіта та виховання вплива-
ють на формування гендерної ідентичності, розширюють гендерні
уявлення, сприяють вивченню природи гендерних стереотипів,
гендерних ролей, гендерних підходів, акцентують увагу на різнома-
нітності самореалізації особистості незалежно від статі й змінюють
акцент зі статі на особистість, генеруючи таким чином відповідний
рівень гендерної культури студентської молоді [1, с. 1]. 

Протягом кількох останніх десятиліть світова і національна
правотворча практика поповнилися помітною кількістю нових
документів стосовно прав людини, в яких держава взяла на себе
зобов’язання передусім забезпечити рівні права і можливості жін-
кам і чоловікам відповідно до основних прав та свобод людини,
вирішити інші принципові проблеми, пов’язані з ліквідацією всіх
форм дискримінації щодо жінок [2, с. 116].

Гендерні ролі не виникають відразу з народженням дитини,
вони розвиваються під впливом багатьох чинників упродовж люд-
ського життя. Від народження дитина потрапляє у просторово-
часовий плин соціального оточення, яке задає безліч стереотипів
статеворольової поведінки, що нав’язуються батьками, родичами,
вихователями. На природні психологічні відмінності між статями
накладаються моделі чоловічих і жіночих ролей, що відповідають
чинній суспільній свідомості. Численні стереотипи та суб’єктивні
налаштування не тільки існують як система поглядів на норми ста-
тево-рольової поведінки, а постають як соціальні експектації, очі-
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кування, а тому відіграють активну роль у формуванні соціальних
дій і вчинкових стратегій людини [3, с. 105].

Таким чином, використання гендерного підходу в усіх ланках
суспільного життя — важлива передмова входження України до
європейського та світового соціокультурного простору, що потре-
бує осмислення гендерної методології, вітчизняного та зарубіжно-
го досвіду реалізації ідей гендерної рівності. В сучасному суспіль-
стві існує безліч стереотипів статево-рольової поведінки, що
нав’язуються людині ще з дитинства, гендерні настанови наклада-
ються на природні гендерні відмінності статей і спонукають люди-
ну діяти так, як від неї очікує оточення, часто всупереч своїм
бажанням. Розуміння гендерних проблем, опанування основних
положень гендерної концепції стає актуальним завданням у сфері
освіти молоді, а також у сфері підготовки фахівців, котрі професій-
но займаються її освітою.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДОВИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ ФАХІВЦЯ 

ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Пирогова О. Д.
ІV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Фахівець із соціальної допомоги вдома здійснює професійну
діяльність в територіальному центрі соціального обслуговування,
де виконує ряд завдань, покладених на відділення соціальної допо-
моги вдома:
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1) виявляє одиноких непрацездатних громадян, які живуть у від -
повідній територіальній громаді, та тих, які потребують соціальної
підтримки, веде їх облік;

2) визначає індивідуальні потреби відповідно до державних
стандартів соціальних послуг; 

3) складає індивідуальний план надання соціальних послуг; 
4) надає допомогу під час оформлення документів для прийнят-

тя на обслуговування, встановлення опіки та піклування, отриман-
ня матеріальних та натуральних видів допомоги та інших пільг; 

5) сприяє отриманню медичної допомоги; 
6) підтримує зв’язки з трудовими колективами, де раніше пра-

цювали отримувачі соціальних послуг, благодійними фондами, гро-
мадськими організаціями з метою надання необхідної допомоги; 

7) надає соціальні послуги консультування, представництва
інтересів, посередництва; 

8) контролює строки надання послуг для отримувачів соціаль-
них послуг; 

9) інформує медичний заклад, завідувача відділення соціальної
допомоги вдома про стан здоров’я отримувачів соціальних послуг;

10) здійснює моніторинг виконання індивідуального плану
надання соціальних послуг і його коригування (за потреби);

11) формує звіти про виконану роботу за встановленою фор-
мою, веде облікову документацію.

Під час виконання професійних завдань, фахівець із соціальної
допомоги вдома повинен знати та керуватися наступними норма-
тивно-правовими документами — Конституція України, Кодекс
законів про працю України, закони України, акти Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що
стосуються діяльності органів соціального захисту; акти Мініс терст -
ва соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я
України, законодавство про соціальні послуги, державні стандарти
соціальних послуг; основи трудового законодавства; основи соці-
альної роботи, спілкування, психології, основи складання індиві-
дуальних планів надання соціальних послуг; профілюючі дисциплі-
ни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна
діяльність); основи догляду за хворими, медичні знання в межах
своєї компетенції, прийоми надання першої медичної допомоги;
форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення;
правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби про-
типожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови
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або мови національних меншин), основні принципи роботи
з комп’ютером та відповідні програмні засоби.

Отже, фахівець із соціальної допомоги вдома у своїй професій-
ній діяльності зіштовхуються з реальними життєвими ситуаціями
й формами їхнього вирішення. Тому дуже важливо, щоб при вико-
нання професійних обов’язків вони знали максимально широкий
спектр напрямків соціальної роботи, методики й технології задово-
лення потреб клієнтів соціальної роботи.

ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГЛЯДУ ВДОМА
ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

Пітик Л. І.
І курс, група ЗСР-19-1м, спеціальність «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Однією з головних актуальних проблем нашого суспільства, є
створення гідних умов життя людям похилого віку.

Тому, метою даної праці є розглянути особливості догляду вдома
за людьми похилого віку у діяльності територіальних центрів соці-
ального обслуговування.

Важливо, щоб люди літнього віку відчували себе потрібними,
адже у цей період життя перед ними виникає багато проблем, так як
відносяться вони до категорії «маломобільного» населення і є най-
менш захищеною, соціально вразливою частиною суспільства.

На сучасному етапі розвитку Україна входить до 30 найстарі-
ших країн світу за часткою осіб віком від 60 років: у 2015 році така
частка становила 21,8 відсотка загальної чисельності населення,
а частка осіб віком від 65 років і старше — 15,5 відсотка загальної
чисельності населення. Згідно з національним демографічним про-
гнозом на період до 2025 року частка осіб віком понад 60 років ста-
новитиме 25 відсотків загальної кількості населення, віком 65 років
і старше — 18,4 відсотка, у 2030 році — понад 26 відсотків та понад
20 відсотків відповідно [2].

Почуття самотності виявляється в усіх вікових періодах, але
лише в старості воно набуває особливої актуальності й значущості
для особистості.

Соціальна послуга догляду вдома в територіальних центрах
може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності — 2 ра -
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зи на тиждень, V група рухової активності — 5 разів на тиждень)
періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі
період), ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної
послуги догляду вдома визначається на підставі оцінки можливості
виконання елементарних та складних дій [1].

На сьогодні діяльність територіальних центрів охоплює до 40 різ-
них видів соціальних послуг, серед яких: виклик лікаря, купівля і до -
ставка медикаментів, продуктів харчування, супроводження під час
відвідування лікаря та госпіталізації, приготування їжі, доставка
гарячих обідів, оплата комунальних платежів, читання вголос та ін.

Відповідно до Типового положення про територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р.
N 1417, відділення допомоги вдома не здійснює надання соціаль-
них послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього
догляду [3].

Належний та повноцінний догляд за одинокими людьми похи-
лого віку, які відносяться до V групи рухової активності (ступінь
потреби у сторонній допомозі становить від 75 до 100%) може
забезпечити тільки спеціалізована установа.

Отже, особливостями удосконалення соціальної роботи
з людьми похилого віку вдома полягають, перш за все в реформу-
ванні системи соціального захисту населення, збільшення мережі
закладів соціального обслуговування, що сприятимуть задоволен-
ню потреб людей похилого віку і створення позитивної атмосфери
для гідної підтримки їх життя.
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І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Сучасне українське суспільство характеризується посиленням
уваги до проблем людей з особливими потребами, здатних повно-
цінно сприймати, розуміти та примножувати матеріальні й духовні
цінності. Важливим є формування громадської думки у необхіднос-
ті ціннісного, толерантного ставлення до цієї категорії людей. Серед
актуальних проблем становлення особистості особливо відчутними
і гострими є питання, пов’язані з інтегруванням молоді з функціо-
нальними обмеженнями в сучасне соціальне освітнє середовище.

Реалізація процесу інтегрування молоді з функціональними
обмеженнями у соціальне середовище у закладах соціального
обслуговування населення різних форм власності має важливе зна-
чення як для розробки теоретичних основ соціальної політики, так
і практичного здійснення соціально-педагогічної роботи, допомо-
ги та підтримки різних соціальних груп молодих інвалідів. Тому
важливо створити систему забезпечення, яка сприяє ефективній
соціальній інтеграції саме цієї категорії осіб.

Залежно від характеру патології дорослі інваліди утримуються
в будинках-інтернатах загального типу, у психоневрологічних
інтернатах, діти — у будинках-інтернатах для розумово відсталих і
з фізичними вадами. Діяльність соціального працівника також
визначається характером патології інваліда й співвідноситься
з його реабілітаційним потенціалом. Для здійснення адекватної
діяльності будинків-інтернатів необхідне знання особливостей
структури й функцій цих установ. Так будинки-інтернати загально-
го типу призначені для медико-соціального обслуговування інвалі-
дів. У них приймаються громадяни (жінки з 55 років, чоловіки з 60
років) та інваліди 1 і 2 груп інвалідності, старші від 18 років, що не
мають працездатних дітей або батьків, зобов’язаних за законом їх
виховувати. Головними завданнями цих закладів є створення спри-
ятливих умов життя, наближених до домашніх; організація догляду
за тими, хто в них проживає, надання їм медичної допомоги і орга-
нізація змістовного дозвілля; забезпечення трудової зайнятості
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кожного. Відповідно до основних завдань будинок-інтернат здійс-
нює активне сприяння в адаптації інвалідів до нових умов; органі-
зацію харчування з урахуванням віку й стану здоров’я; диспансери-
зацію й лікування інвалідів, організацію консультативної медичної
допомоги, а також госпіталізацію нужденних у лікувальні установи;
відповідно до медичних рекомендацій організацію трудової зайня-
тості, що сприяє підтримці активного способу життя.

При здійсненні соціальної реабілітації інвалідів, що перебува-
ють у родинах, і тим більше живуть самотньо, важливу роль набуває
морально-психологічна підтримка цієї категорії осіб. Роль соціаль-
ного працівника виявляється в співучасті, у проникненні в сутність
психогенної ситуації інваліда й у спробі усунути або хоча б пом’як-
шити її вплив на психічний стан інваліда. Участь соціального пра-
цівника в реабілітації інвалідів носить багатоаспектний характер,
що припускає не тільки різнобічну освіту, поінформованість у зако-
нодавстві, але й наявність відповідних особистісних особливостей,
що дозволяють інвалідові з довірою ставитися до нього.

При навчанні, професійній підготовці чи перепідготовці інва-
лідів поряд із загальними допускається застосування альтернатив-
них форм навчання. Обдаровані інваліди мають право на безоплат-
не навчання в загальноосвітніх або спеціальних позашкільних
навчальних закладах. 

Світ людей з особливими потребами надзвичайно своєрідний.
У ньому існують свої критерії, оцінки, закони. Допомогти інвалідо-
ві — це, насамперед, сприйняти й зрозуміти його внутрішній світ,
як людини, що потребує особливої уваги, толерантного, ціннісного
ставлення.

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пузіков Д. О.
к. пед. н., доцент, докторант 

Інституту педагогіки НАПН України
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Результативність прогнозування змісту загальної середньої
освіти, надійність розроблених прогнозів залежать від належного
теоретико-методологічного узасадження цієї діяльності, зокрема
від визначення й дотримання принципів прогнозування. На думку
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Б.С. Гершунського, принцип прогнозування — це «науково обґрун-
тована провідна норма (припис) прогностичної діяльності, спря-
мована на отримання випереджальної інформації про можливе
функціонування відповідних освітньо-педагогічних об’єктів за
заданий прогнозний період з метою оптимізації такого функціону-
вання» [1, с. 217]. У науковій літературі наголошується, що система
прогнозування певного об’єкта має функціонувати «відповідно до
основних принципів прогнозування» [4, с. 394]; на методологічних
принципах ґрунтується модель прогнозування розвитку загальної
середньої освіти, розроблена автором [3]. Аналіз наукової літерату-
ри дає змогу виділити три основні групи методологічних принципів,
котрі застосовуються в процесі прогнозування, зокрема прогнозу-
вання змісту загальної середньої освіти, а саме: загальнонаукові,
інтернаукові, конкретнонаукові [1].

Б. С. Гершунським виділено низку «загальнонаукових та інтер-
наукових принципів наукового пізнання, що стосуються процесу
освітньо-педагогічного прогнозування» [1, с. 210–232], а саме:
об’єктивності, пізнаваності, детермінізму, розвитку, історизму,
єдності теорії и практики (загальнонаукові), дослідницької доказо-
вості, поняттєво-термінологічної одноманітності й точності, ціліс-
ності, системності й комплексності, неперервності (систематич-
ності), варіативності, колективності розроблення прогностичних
рекомендацій, дослідно-експериментальної верифікації, практич-
ної спрямованості (інтернаукові). Варто зауважити, що принцип
цілісності було б доречніше розглядати у зв’язку з принципом сис-
темності, котрий, як і принцип поняттєво-термінологічної однома-
нітності й принцип комплексності, на нашу думку, належить не до
інтернаукових, а до загальнонаукових принципів.

Авторським колективом учених на чолі з І. В. Бестужевим-
Ладою виділено шість конкретнонаукових принципів прогнозуван-
ня (системності, узгодженості, варіантності, неперервності, веріфі-
ковуваності, рентабельності прогнозування [4, с. 396]), вироблених
прогностикою, «науковою дисципліною про закономірності роз-
роблення прогнозів» [4, с. 393]. Дискусійною, на нашу думку, є
доцільність віднесення принципу системності прогнозування до
конкретнонаукових (прогностичних) методологічних принципів
цієї діяльності, оскільки цей принцип розглядається в сучасній
методології як загальнонауковий.

На сучасному етапі розроблення теоретико-методологічного
засад прогнозування змісту загальної середньої освіти доцільно чіт-
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кіше виділити й обґрунтувати загальнонаукові принципи цієї про-
гностичної діяльності. До них, на нашу думку, можна віднести сім
принципів, а саме: історичний (змушує до ретроспективного аналі-
зу та осмислення результатів фундаментальних і прикладних про-
гностичних досліджень змісту загальної середньої освіти), терміно-
логічний (скеровує на уточнення змісту й обсягу основних понять,
розроблення термінологічного каркасу проблеми прогнозування
змісту освіти загалом і змісту загальної середньої освіти зокрема),
системності (прогнозування змісту загальної середньої освіти має
ґрунтуватися на вивченні й урахуванні системних властивостей
і зв’язків як самого об’єкта (змісту, що є складником надсистеми —
освіти), так і прогнозного фону цього об’єкта, котрий складається
з низки суспільних чинників, що впливають на зміст освіти,
а також системи прогнозування змісту освіти (прогнозуючої систе-
ми), що має свою надсистему — освітнє управління), системно-
діяльнісний (передбачає виділення й обґрунтування складників
діяльності з прогнозування змісту загальної середньої освіти,
а саме: її цілей і завдань, етапів, засобів, результату), системно-гене-
тичний (урахування умов становлення й розвитку змісту освіти),
комплексності (скеровує на врахування процесуальних особливос-
тей прогнозування змісту загальної середньої освіти), культуроло-
гічний (соціокультурний) (урахування культурно-історичних і соціо-
культурних чинників, які впливають на визначення змісту освіти).

Виділення й обгрунтування загальнонаукових принципів про-
гнозування змісту загальної середньої освіти матиме важливе зна-
чення для підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозу-
вання змісту загальної середньої освіти [2].
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ 
В УКРАЇНІ

Рещиковець А. А.
І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Сучасна вітчизняна система соціального захисту інвалідів більш
спрямована на матеріальному забезпеченні цих осіб (пенсії, пільги,
разові допомоги). Не зменшуючи важливість таких акцентів, варто
звернути увагу на користь європейських соціальних стандартів щодо
надання соціальних послуг, спрямованих на розвиток будь-якого
члена суспільства як суб’єкта соціально-трудових відносин.
Зважаючи на це, метою статті визначено аналіз фінансування видат-
ків на соціальне забезпечення осіб з інвалідністю в Україні відповід-
но до соціальних стандартів, виявлення проблем в організації зазна-
ченого процесу та обґрунтування необхідності його модернізації.

Про права людини з інвалідністю, так само, як і про права
людини взагалі, слід говорити з точки зору взаємовідносин «влада —
людина». Якщо людина з інвалідністю має право, то це означає, що
держава зобов’язана забезпечити їй можливість скористатись цим
правом. Відповідно, важливою соціальною функцією держави є
соціальне забезпечення, що гарантує право людини на гідний рівень
життєдіяльності і відшкодування втрат регулярного прибутку, ком-
пенсацію додаткових втрат у зв’язку з інфляційними процесами.
Тому вивчення питання про державне соціальне забезпечення
доцільно розпочинати з аналізу нормативів соціального забезпечен-
ня осіб з інвалідністю відповідно до законодавства України.

Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-
якого суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження
опорнорухового апарату та центральної і периферичної нервової
системи; психічними захворюваннями та розумовою відсталістю;
ураженнями органів слуху та зору; ураженнями внутрішніх органів;
онкологічними захворюваннями. Кількість осіб з особливими
потребами постійно зростає, хоча причини і наслідки інвалідності
можуть бути різними: зумовленими як неоднаковими соціально-
економічними обставинами, так і різним ступенем забезпечення
державами добробуту своїх громадян.

Слід зазначити, що зайнятість є чинником забезпечення належної
якості життя, пов’язаної з обмеженням життєдіяльності, й, водночас,
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фактом соціалізації, самореалізації особистості в соціумі. На території
України ще залишилися спеціалізовані підприємства, де люди з інва-
лідністю отримують можливість займатися працею. На жаль, на прак-
тиці ще досі превалює обов’язок держави лише матеріально підтрима-
ти мінімальний рівень якості життя, пов’язаної з обмеженою
життєдіяльністю людей з інвалідністю. Більш за все вони страждають
від упередженого ставлення до них з боку інших осіб, тому важливим
завданням загальнодержавної політики є виховання, роз’яснення та
формування у населення толерантного ставлення до людей з інвалід-
ністю. Суспільство має усвідомити, що люди з інвалідністю мають такі
самі права та можуть повною мірою брати участь у суспільному житті,
зокрема на ринку праці. Доцільно інформувати громадськість про
історії професійного успіху та трудової самореалізації людей з інвалід-
ністю. Крім того, велике значення має також формування культури
сприйняття людей з інвалідністю як рівних членів суспільства в сус-
пільно значущих сферах (влади, управління, виробництва, науки,
фінансовій сфері); при цьому значну роль у цьому мають відіграти
засоби масової інформації та просвітницька діяльність.

Отже, проблема соціального захисту інвалідності реально має
місце в Україні, де рівень державного соціального захисту осіб
з обмеженими можливостями оцінюється як низький, що відобра-
жає злободенні соціально-економічні проблеми розвитку суспіль-
ства в цілому. Сьогодні функція держави стосовно інвалідів повин-
на виявлятися у створенні правових, економічних, політичних,
соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задово-
лення їхніх потреб щодо здоров’я, матеріального забезпечення,
посильної трудової та громадської діяльності. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОЄКТУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Рихліцький Ю. В.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально-реабілітаційних технологій

Проєктуванням охоплено всі сфери життєдіяльності людини
і суспільства. Воно тісно взаємодіє з усіма функціями управління і як
форма розробки та прийняття рішення є важливим елементом циклу

в контексті соціальної роботи Секція 9



управління, що забезпечує реалізацію інших його функцій.
У конкретній формі проєктування — вираз прогностичної функції
управління. Воно є попереднім відтворенням дійсності, створюючи
за допомогою специфічних методів прототип передбачуваного
об’єкта, явища чи процесу. Проєктування застосовується як для
розробки різних варіантів розв’язання нових соціальних проблем,
так і для складання соціальних планів та програм з регулювання
видозмінених, хоч і вже відомих, соціальних процесів та явищ.

Щодо визначення поняття «проєктування в соціальній роботі»
існують різні точки зору. Однак більшість дослідників наголошує на
інструментальній значущості проєктування, його місця та ролі
у процесі практичної соціальної роботи. Загалом, «проєктування»
тлумачиться як:

– процес розроблення проєкту, реалізація якого є важливим
результатом проєктування (звідси проєктування в соціальній роботі
— це технологія складання, ресурсного обґрунтування та виконання
соціальних проектів);

– різновид усвідомленої інноваційної діяльності, процес
конструювання та впровадження нововведення;

– технологія випереджального відображення дійсності, засіб
визначення науково обґрунтованих варіантів планового розвитку
певних процесів та явищ.

Таким чином, роль проєктування соціальної роботи, а саме
проєктування в підготовці фахівців з соціальної сфери полягає
в значущості механізмів проєктної діяльності для керування
педагогічним процесом, формування практичних вмінь і навичок за
допомогою методу навчальних проектів. Водночас майже всі науковці
наголошують на ефективності проєктування соціальної роботи,
перспективах оптимізації практичної діяльності фахівців з соціа ль -
ної сфери, їх підготовки в закладах освіти, які пов’язані із
застосуванням механізмів проєктування.

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Розломій Н. М.
І курс, група ПЛ-19-1м-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач

Молодший шкільний вік — це вік дитини приблизно від 6 до
11 років, що відповідає рокам їх навчання в початкових класах. Цей
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вік досить помітного формування особистості. Для нього характерні
нові відносини з дорослими й однолітками, включення в колектив,
в новий вид діяльності — навчання, що являє собою ряд серйозних
вимог до учня. В молодшому шкільному віці закладається фундамент
поведінки, відбувається засвоєння моральних норм і правил пове-
дінки, починає формуватися суспільна спрямованість особистості. 

Характер молодших школярів відрізняється деякими особли-
востями.

Насамперед, вони імпульсивні — схильні негайно діяти під
впливом безпосередніх імпульсів, не зваживши всіх обставин.
Причина — потреба в активній зовнішній розрядці при віковій сла-
бості вольової регуляції поведінки. Віковою особливістю є і загаль-
на недостатність волі. Нерідко спостерігається примхливість, упер-
тість. Звичайна причина цього — недоліки сімейного виховання.

Молодші школярі дуже емоційні. Емоційність позначається
в тому, що їхня психічна діяльність зазвичай зафарбована емоціями.
Також молодші школярі не вміють стримувати свої почуття, контро-
лювати їх зовнішній прояв, вони дуже безпосередні і відверті у вира-
женні радості, горя, суму, страху, задоволення чи невдоволення. Крім
того, емоційність виражається в емоційній нестійкості, частій зміні
настроїв, схильності до афектів, короткочасним і бурхливим проя-
вам радості, горя, гніву, страху. З роками усе більше розвивається
здатність регулювати свої почуття, стримувати їхні небажані прояви. 

Розвиток Я-концепції молодшого школяра характеризується
тим, що у дітей є спрямованість на самоактуалізацію своєї особис-
тості. При вступі дитини до школи формується Я-образ учня.
Значне місце в Я-концепції зростаючого дитини займає образ тіла
і його зовнішність. Взаємодія емоційного і когнітивного компо-
нентів в самооцінці дитини в молодшому шкільному віці неодноз-
начно. Самооцінка дитини позначається на ступені успішності
у школі, і навпаки, рівень успішності школяра має суттєвий вплив
на формування його самооцінки. 

Поведінкові особливості дитини визначаються зміною способу
життя у зв’язку зі вступом до школи. Провідною діяльністю дитини
стає навчальна діяльність, при цьому діти разом з дорослими беруть
участь також і в трудовій та ігрової діяльності.

Великі можливості надає молодший шкільний вік для вихован-
ня колективістських відносин. За кілька років молодший школяр
накопичує, при правильному вихованні, важливий для свого
подальшого розвитку досвід колективної діяльності — діяльності
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в колективі і для колективу. Саме тут дитина здобуває основний
досвід колективної суспільної діяльності. Спільна навчальна робо-
та молодших школярів за умови її ефективної організації. 

Важливими є умови, які необхідні для ефективного введення та
застосування групових форм організації навчального процесу —
підготовка учнів до роботи в групі однолітків, спочатку в ігровій
формі, потім на навчальному матеріалі; підготовка вчителя з теорії
та практики організації спільної навчальної роботи учнів; організа-
ція роботи учнів в парі, потім в групі; в групу мають входити діти
з різними навчальними можливостями; регламентація ролей в групі
та усвідомлення учнями мети роботи; після проведення групової
роботи необхідна рефлексія спільної роботи по розв’язанню певно-
го завдання та характеру спілкування.

Отже, молодший шкільний вік — важливий сензитивний
період у становленні особистісного розвитку учня. Основою фор-
мування здатності до особистісного зростання є процес засвоєння
цінностей життя і їх перетворення в змістовні елементи уявлень про
моральні якості особистості

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ 
ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Рудюк А. Ю.
ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Серед багатьох актуальних та гострих проблем сучасного світо-
вого суспільства, та українського суспільства зокрема, однією
з головних, центральних проблем є боротьба з проблемою гендер-
ної нерівності. Законодавство повинно протидіяти гендерній
нерівності. Стереотипи і традиційні моделі для наслідування під-
креслюють відмінності, а не рівність між статями. Очікується, що
жінки повинні поводитися по-жіночому, а чоловіки по-чоловічому.
Гендерні ролі завжди мали вплив у всіх сферах нашого суспільства,
будь-то в сім’ї, правовій системі чи на робочому місці. Лише пару
десятиліть тому чоловіки повністю домінували на робочому місці,
та у владі загалом. Очікувалося, що жінки залишатимуться вдома
і посвячуватимуть себе виключно сімейним справам. Однак про-
грес суспільства поступово призводить до змін та посилення участі
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жінок на ринку праці та до зменшення гендерного розриву і дис-
кримінації на основі гендеру. Зараз традиційна роль домогосподар-
ки та матері зменшується. Зростає незалежність жінок і їх бажання
досягти професійної кар’єри. Жінки є висококваліфікованими спе-
ціалістами та готові займати керівну посаду, але їм перешкоджають
системні стійкі бар’єри. 

Гендерна нерівність означає очевидну або приховану різницю
між статтю. Гендерна нерівність виникає тоді, коли чоловіки,
жінки, хлопчики та/або дівчата мають обмежений доступ або не
мають доступу до послуг та ресурсів, живуть у страху від насильства
та/або не можуть контролювати свою власну долю через сприйнят-
тя гендерних відмінностей та дискримінації між чоловіком і жін-
кою. Це також один із наслідків культурних переконань, а також
соціальної упередженості.

Думка про те, що чоловіки перевершують і відрізняються від
жінок, була настільки глибоко вкоріненою в голови людей, що
більшість ніколи не ставила це під сумнів. Протягом всієї історії
ідея жіночої неповноцінності розглядалася як нормальна. 

На жаль, сьогодні існує велика кількість людей, які все ще вва-
жають, що існують значні відмінності між статями. Багато хто
також припускає, що чоловіча роль має бути домінуючою над жін-
ками. Існує погляд того, що різні статі потрібно виховувати окремо,
тому що чоловіки і жінки навчаються по-різному. Відмінності між
чоловічою і жіночою психологією і біологією дуже переоцінені.
Індивідуальні відмінності є набагато більш значущими, ніж загаль-
ні гендерні відмінності.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК,
ЯКІ ЗАЗНАЛИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Русова Т. В.
І курс, група ЗСО-19, 

спеціальність «Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Домашнє насильство — один із найчастіших злочинів, які вчи-
няються щодня. 

Але проблема, найчастіше, полягає в необізнаності постраждалої
сторони у формах домашнього насильства і методах йому продидії.
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Тому метою даної праці є розкрити основні заходи, що прово-
дяться для осіб, які перебувають під тиском сімейного насилля.

Якщо особа зазнала сімейного насилля, потрібно викликати
поліцію.

Якщо постраждала особа, з якихось причин, не може зверта-
тись до поліції, вона може зателефонувати до Кол-центру з питань
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі та насильству стосовно дітей, який є державною уста-
новою, що має територіальні відділення в усіх регіонах України.

Перша психологічна допомога (далі ППД) надається після
того, як базові потреби людини вже задоволені. А в разі потреби
постраждалої особи, ППД може надаватися й після цього (бажано
протягом тижня після подій).

Для з’ясування потреб важливо уважно слухати постраждалу
особу, нічого не домислювати і не вигадувати.

До оперативних принципів надання першої психологічної
допомоги належать: 

1. Дивитися. Коли люди перебувають у стресовому стані, пер-
шим корисним кроком буде допомогти їм заспокоїтися.

2. Слухати. Будьте терплячими і спокійними, коли Ви говорите
з людиною, котра знаходиться у стресовому стані. Їй може знадобити-
ся деякий час на те, щоб довіритися вам, особливо якщо вона боїться.

3. Спрямовувати. Допомогти людині емоційно подолати склад-
ну ситуацію; надати необхідну інформацію; допомогти зв’язатися
з рідними та/або зі службою соціальної підтримки [1].

Соціальні послуги постраждалим особам визначаються індиві-
дуально і можуть бути разовими чи багаторазовими, а також різної
тривалості у часі та за місцем їх надання.

Заходи, залежно від потреб постраждалої особи, можуть вклю-
чати: психодіагностику, психокорекцію, психологічне консульту-
вання, допомогу в аналізі життєвої ситуації, інформування про пра-
вила безпечної поведінки для зниження ризику повторного
потрапляння в ситуацію насильства та інші.

Отже, основними надавачами соціальних послуг (на державно-
му рівні) особам, які постраждали від домашнього насильства,
визначено центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(далі — центри соціальних служб) — спеціальні заклади, що прово-
дять соціальну роботу з надання допомоги сім’ям та особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сто-
ронньої допомоги. 
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Важливим ресурсом для державних органів при наданні допо-
моги постраждалим від домашнього насильства, є громадські орга-
нізації, зокрема жіночі правозахисні організації, що мають багато-
річний досвід роботи у сфері подолання насильства.

Література

1. Перша психологічна допомога. Посібник для членів загону
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КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ

Савицька А.Ю.
аспірант кафедри педагогіки 

Житомирський державний університет ім. І. Франка
заступник директора з навчально-виховної роботи 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Термін «концепт» вживається в науках філософії, філології,
психології та лінгвістики. Вперше дане поняття в науці ввів філо-
соф С. Аскольдов, обґрунтовуючи це як словосполучення, що уза-
гальнює однозначність предметів чи дій. Ми розуміємо поняття
концепту як термін, що дає змогу описати властивості предметів,
явищ і подій, що нас оточують. 

Концепт соціального виключення має багатоетапний історич-
ний аспект, який досліджувався в залежності від змін виникнення
специфічних груп населення, їх проблематикою та становищем
суспільства загалом. Загалом поняття соціального виключення
досить тривалий час досліджувалося саме з економічної точки зору,
пов’язуючи даний процес з такими чинниками, як бідність, зубо-
жіння, безробіття, скрутне матеріальне становище. Проте ми відхо-
димо від даних трактувань, враховуючи сучасне розширення кате-
горій соціально виключених осіб. 

Ми спостерігаємо використання в науковій літературі не тіль-
ки поняття «соціальне виключення», а й соціальне відчуження,
соціальна ексклюзія, соціальне відторгнення, соціальна ізоляція.
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Дані поняття є тотожними та співвідносять до явища соціального
виключення. Проте ми вважаємо, що об’єктом соціального відчу-
ження, соціальної ексклюзія, соціального відторгнення, соціальної
ізоляція виступають лише окремі групи населення, а соціальне
виключення є більш широким поняттям, не обмежується пробле-
матикою й характеризує суспільство вцілому. В свою чергу, соціаль-
не виключення зумовлює виникнення соціальної нерівності. 

Отже, можемо зробити висновок, що явище соціального виклю-
чення не може виникнути «з нічого», тобто раптово, а стає наслідком
складних життєвих обставин громадян. Ми розглядаємо концепт
соціального виключення, як стан у соціальній роботі, коли клієнти
соціальної роботи не в змозі задовольнити свої потреби, через що
вони повністю чи частково позбавлені можливості брати активну
участь у житті суспільства, громади, де вони живуть, не здатні підтри-
мувати соціальні зв’язки та вести спосіб життя, який є поширеним та
прийнятним у відповідному суспільстві, членами якого вони є. 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДУХОВНОЇ ОПІКИ 

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗХАТЧЕНКІВ

Савченко В. Ю.
магістрант, спеціальності «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н.

Анотація. Ми розглядаємо духовну опіку та соціальну підтрим-
ку як важливий елемент роботи із безхатченками. Духовна опіка
покликана на забезпечення духовних потреб, які властиві кожній
людині, а соціальна підтримка спрямована на збереження життя
безхатченків, підтримку належного стану здоров’я та забезпечення
інших потреб.

Summary. We view spiritual care and social support as an important
element of working with homeless people. Spiritual guardianship is desig-
ned to provide for the spiritual needs that are inherent in each person, and
social support is aimed at preserving the life of the homeless, maintaining
good health, and providing for other needs.

Наше дослідження присвячене духовній опіці і соціальній під-
тримці осіб, які знаходяться у важкій життєвій ситуації, а саме без-
хатченків. Кількість безхатченків як в Україні, так і у світі, вцілому,
постійно зростає, цим і обумовлюється тема дослідження. 
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Наведемо одне із визначень бездомної особи, яке закріплене
в Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб
і безпритульних дітей». Бездомна особа — це особа, яка перебуває
у соціальному становищі бездомності. До бездомних осіб належать
безпритульні особи та особи, які мають притулок. Безпритульна
особа — повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в парках, підва-
лах, під’їздах будинків, на горищах, об’єктах незавершеного будів-
ництва, в інших місцях, непризначених та непридатних для прожи-
вання, у тому числі жилих приміщеннях, що перебувають
в аварійному стані [1]. Право на соціальну підтримку закріплене
у Конституції України, Законі України «Про соціальні послуги».

Причин, через які виникає явище бездомності багато, вони є
об’єктивними та суб’єктивними, характеризуються комплексністю,
тобто містять багато чинників пов’язаних між собою, які діють
довгостроково. Кожен з цих чинників поодинці не спричинив би без-
домності. Саме комплекс цих чинників настільки обмежує простір
життєвого вибору, що особа фактично не має іншого вибору, жодної
альтернативи [2]. Фактично безхатченки виключаються із життя гро-
мади, суспільства, їхнє перебування стає небажаним для оточуючих. 

Духовна опіка — це піклування, догляд за внутрішнім світом,
моральними цінностями, поглядами, прагненнями. Духовна опіка
спрямована на формування людської особи, внутрішнє зростання.

Соціальна підтримка — це надання матеріальної, моральної та
інших видів допомоги, яка підкріплює, сприяє в чому-небудь для того,
щоб не дозволити кому-небудь втратити здоров’я або навіть життя.

Як зазначає Л. Шумна, соціальна підтримка (піклування) — це
система заходів з матеріального забезпечення за рахунок державно-
го та місцевого бюджетів та інших джерел фінансування громадян,
які не набули з різних причин юридичного права на пенсії та інші
види допомог, але потребують соціальної допомоги і не можуть
самостійно вийти із скрутного становища. 

Соціальна підтримка надається у вигляді матеріальної допомо-
ги, соціального обслуговування та різноманітних пільг найменш
захищеним категоріям населення в індивідуальному порядку після
перевірки наявності у них засобів для існування. Вид, форма і роз-
мір соціальної підтримки залежать від особливостей кожного окре-
мого випадку [3].

Для проведення емпіричного дослідження ми розробили анкету
для опитування безхатченків з відкритими та закритими запитан-
ням, а також, бланк напівструктурованого інтерв’ю для опитування
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фахівців, які працюють безпосередньо із безхатченками. На основі
проведених опитувань та інтерв’ю буде проведений аналіз отрима-
них результатів. Метою проведення соціального дослідження є вияв-
лення потреби в духовній опіці та соціальній підтримці бездомних.
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ
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Саченко С. Л. 
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Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент

У контексті проблеми соціальної реабілітації дітей з порушен-
нями розвитку актуальними є нормативні документи, зокрема,
міжнародні: Конвенція ООН Про права дитини (1989), Конвенція
ООН Про права людей з інвалідністю (2006); та українські: Закони
України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
(1991), «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (2005), «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особли-
вими освітніми потребами до освітніх послуг» (2018).

Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
визначено: соціальна реабілітація — система заходів, спрямованих
на створення і забезпечення умов для повернення особи до актив-
ної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до
самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом
соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адапта-
ції, задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими
засобами реабілітації.
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Водночас, важливим є затвердження в Україні Міжнародної кла-
сифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я
(МКФ), що має на меті визначити уніфіковану і стандартизовану мову
та схеми опису станів здоров’я та станів, пов’язаних із здоров’ям. 

Прогресивною тенденцією в Україні щодо реабілітації дітей
з порушеннями розвитку є впровадження інклюзивної освіти.

Соціальна реабілітація дітей з порушеннями розвитку спрямова-
на на формування життєвої компетентності особистості, на повер-
нення її до активного способу життя, відновлення соціального ста-
тусу та здатності до сімейного родинно-побутової та суспільної
діяльності шляхом забезпечення соціальних нормативів у сфері
соціальної реабілітації.

У межах нашого дослідження розроблено технологію прове-
дення соціального емпіричного дослідження. Визначено мету, зав-
дання, етапи дослідження. У дослідженні візьмуть участь учні 2–9
класів з порушеннями розвитку (віком 7–16 років) та працівники
Васильківського міського Центру комплексної соціальної реабілітації
для дітей з інвалідністю «Здоров’я» Київської області. 

Центр надає послуги дітям з інвалідністю віком від 2 до 18 ро -
ків. У Центрі функціонують відділи із надання послуг:

– ранньої та соціальної реабілітаці (абілітації);
– психологічної та психо-педагогічної реабілітації;
– медичного нагляду;
– фізичної, фізично-лікувальної і фізично-спортивної реабілі та ції;
– трудової діяльності.
Для вирішення задач дослідження нами розроблено Анкету для

працівників Васильківського міського центру соціальної реабілітації
для дітей з інвалідністю, що містить 2 блоки запитань: 

І. Основні завдання у соціальній реабілітації дітей з порушен-
ням розвитку у діяльності Центру комплексної реабілітації для
дітей з інвалідністю.

ІІ. Шляхи удосконалення соціальної реабілітації дітей з пору-
шенням розвитку у діяльності Центру комплексної реабілітації для
дітей з інвалідністю.

Також розроблено план опису випадку (кейс-стаді) для опису
діяльності Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю:

1. Структура Центру.
2. Напрями діяльності Центру.
3. Склад фахівців, які працюють з дітьми.
4. Основні завдання діяльності Центру.
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МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Селезньова М. А.
І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.

Згідно із Конвенцією ООН про права дитини (1989 рік) кожна
дитина має право на життя. Особливо це стосується дітей з обмеже-
ними можливостями, які потребують піклування з боку держави
і батьків.

Як вважає А. Ревть, терапія мистецтвом — це засіб підвищення
соціальної активності, комунікативних здібностей особистості, її
адекватної соціалізації у суспільстві. Крім цього, це засіб корекції
функціональних рухових, психогенних або, соціальних відхилень,
джерело активізуючої творчості. Живопис має такі механізми ліку-
вальної дії: катарсис; вплив на емоційний стан, підвищення
доступності для свідомого переживання психо- і соціально-дина-
мічних процесів. Рецептивне сприйняття живопису допомагало
дітям з особливими потребами зняти внутрішній конфлікт, сприя-
ло стабілізації особистості, активного сприйняття власної особис-
тості, подолання стресових станів, внутрішньої напруги.

На деяких заняттях живопис поєднувався зі слуханням музики.
Прикладами таких поєднань були музичне малювання (малювання
під певний музичний твір чи пісні), драматизація живописного
сюжету під музику (діти з інвалідністю співали пісні, утримання
яких перегукувався з сюжетами того, що вони малювали, діти
малювали і підспівували тому, що чули). Груповий спів передбачає
анонімність співака, але орієнтує на групу, дає можливість приєд-
натися до неї, встановити соціальний контакт, викликає почуття
безпечної самореалізації пісні, які мають просту та приємну мело-
дію, живий темп, відповідну тональність [1].

У соціально-педагогічній практиці усе більше використову-
ються різні види атр-терапії: музична терапія, ізотерапія (терапія за
допомогою малювання) вокалотерапія, казкотерапія, кінезітерапія
(терапія за допомогою рухових дій) імаготерапія (гра образами, уяв-
лення себе у певному образі), лялькотерапія тощо. Однак застосу-
вання тієї або іншої арт-терапевтичної методики визначається варі-
антом і характером наявного в дитини порушення. Це пов’язане
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з тим, що неадекватне використання арт-терапевтичної методики
стосовно дитини з проблемами може зробити не корекційний,
а психотравмуючий вплив. 

Розглянемо детальніше, які методи атр-терапії доцільно вико-
ристовувати, та які будуть найбільш ефективними в тих чи інших
вадах розвитку дітей з особливими потребами. Так, позитивний
корекційний ефект у дитини з порушенням слуху може дати вико-
ристання ізотерапії, кінезітерапії, а в дитини з порушенням зору
використання вокалотерапії, казкотерапії. Дітям із ДЦП може бути
показана хореотерапія, казкотерапія, вокалотерапія. Імаготерапія,
музична терапія, кінезітерапія, особливо корекційна ритміка (сис-
тема рухових розвиваючих вправ) та танцювальна терапія дають
позитивні результати майже при всіх видах порушень (мови, слуху,
зору, затримці психічного розвитку, розумової відсталості, ДЦП). 

Отже, корекційно-розвиваючі заняття арт-терапією виховують
здатність до самовираження та самопізнання дитини з особливими
потребами і цим гармонізують її особистість у цілому. Розширення
даних можливостей на заняттях пов’язано з продуктивним характе-
ром мистецтва — створенням естетичних продуктів, вихованням
почуттів, переживань і здібностей дитини з проблемами інтелекту-
ального чи фізичного розвитку.
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Високий рівень суїцидальної поведінки зумовлює актуальність
до вивчення даної проблеми. Аналіз суїцидальної поведінки до -
поможе нам узагальнити превенцію як важливий напрям со ціальної
роботи. 
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Вчені багатьох шкіл і напрямів висували різні гіпотези про природу
аутоагресії, специфічні особливості суїцидентів, прагнучи знайти ключ
до розуміння механізмів прийняття суїцидального рішення. У науковій
думці ХІХ — I половини ХХ ст. самогубство було загадкою, яку
потрібно було розгадати. Представники психоаналітичної теорії
шукали розгадку в дії підсвідомих механізмів психіки.

Глибоке вивчення морально-психологічних і педагогічних ас -
пектів суїцидальної поведінки проводили такі представники
пси хологічного напряму, як В. Бехтерєв, І. Сікорський, Б. Кра єв -
ський, Л. Дрознес, А. Острогорський, В. Федоров. 

Розглядаючи поняття «суїцидальна превенція», ми розуміємо,
що це процес запобігання суїциду або реалізації суйцидальних дій.
Основною умовою отримання ефективного результату в ході суї -
цидальної превенції слугують відповідні знання та компетентності
щодо соціальних та психологічних принципів формування суїци -
дальних тенденцій та потягів з метою їх використання в інтересах
суїцидента, тобто з метою збереження його життя. Зокрема, існує
два важливих складника зазначеного процесу: соціальні заходи, що
безпосередньо мають відбиватися на орієнтирах соціальної політики
держави; та психотерапевтичні методи, що передбачають залучення
відповідних спеціалістів, дотичних до галузі суїцидології (психо -
логів, соціальних психологів, психоаналітиків, психотерапевтів,
психіатрів тощо).

Важливим чинником виступають інформаційно-навчальні
заходи щодо суїцидальної превенції, які включають в себе наступні
компоненти: 

1) поширення інформації про особливості формування
й генезису суїцидальної поведінки; 

2) ознайомлення широкого загалу зі способами самодопомоги
в ситуаціях прояву автоагресивної поведінки; 

3) робота суїцидологічних служб у сфері надання інформаційно-
консультативних та освітніх послуг з питань, пов’язаних із
суїцидальною проблематикою; 

4) впровадження спеціалізованих навчальних суїцидологічних
програм для фахівців у галузі суїцидології, а також дотичних до неї
сфер професійної діяльності, зокрема, соціальних працівників,
лікарів, юристів, священнослужителів, соціологів, політологів тощо. 

Саме з метою суїцидальної превенції й створюються Центри
профілактики самогубств. Їх основне призначення — надати
суїцидентам ефективне «сховище» (наприклад, в емоційному плані)
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на той, як правило, — недовгий, відрізок часу, протягом якого (при
допомозі спеціалістів) будуть здолані деструктивні імпульси.

Таким чином, соціальна політика держави має бути спрямована
на підвищення якості життя своїх громадян, а високі кількісні
показники самогубств свідчать про цілу низку серйозних проблем
не тільки психологічного, але й соціального плану, який, у свою
чергу, безпосередньо впливає на психосоматичний стан людини,
погіршуючи її здоров’я та викликаючи в окремих випадках
суїцидальні тенденції, реалізація яких наслідком своїм має втрату
державою повноцінного громадянина, спроможного використати
свою силу волі й духу на примноження всезагального блага.

НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ПІДЛІТКАМИ

Соболь Т. В.
І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна робота»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Людина в процесі соціалізації прагне до розвитку суб’єктної
позиції, прагнення до активного творчого самоствердження в сус-
пільстві. Тому соціальне виховання завжди межує із самовихован-
ням та саморозвитком особистості.

Сьогодні відбуваються широкомасштабні політичні і соціаль-
но-економічні зміни, які загострюють суспільні суперечності та
сприяють появі різноманітних негативних соціально-педагогічних
феноменів. Беручи до уваги той факт, що у підлітковому віці спос-
терігається відсутність чітко визначених власних пріоритетів, не
повністю сформовано особистісну систему стійких моральних
переконань і ціннісних орієнтацій, саме діти-підлітки, зазвичай,
потрапляють у важке становище. Для того, щоб надати соціально-
педагогічну допомогу, потрібно визначити групу підлітків, які
потребують допомоги. 

Деструктивна динаміка соціалізації деякої частини підлітків
виявляється у наявності в неї стресових ситуацій, станів, напру-
ження, які ведуть до появи помилок у соціальних діях, відсутності
цікавості та інтересу у навчальній діяльності.

Для уникнення зазначених порушень необхідною є розробка
комплексних заходів, що призведе до розвитку духовності, станов-
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лення емоційного та фізичного потенціалу особистості, сприятиме
реалізації можливостей соціального розвитку, надасть можливість
повноцінно навчатися. 

Особистість підлітка є надто складною психофізіологічною
системою, а тому процес виховання може мати багато помилок, які
призводять до трагедій. Одним із найгірших результатів цього вихо-
вання є поява педагогічно занедбаних підлітків. Педагогічна занедба-
ність формується під впливом соціальних умов, в яких розвиваєть-
ся дитина. Її основними проявами в дитячому віці є нерозвинутість
соціально- комунікативних якостей і властивостей особистості,
низька здатність до соціальної рефлексії, труднощі в оволодінні
соціальними ролями. Педагогічна занедбаність зумовлена, перш за
все, недоліками навчально- виховної роботи, наслідком яких є
несформованість дитини як суб’єкта навчально-пізнавальної діяль-
ності. Її проявами є важковиховуваність, важконаучуваність дити-
ни, тобто власне педагогічні труднощі. 

Метою соціальної роботи з педагогічно занедбаними підлітками
є створення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку
зазначеної категорії дітей, успішного подолання особистісних про-
блем і конфліктів з оточенням, яки б сприяли налагодженню про-
цесу позитивної соціалізації підлітків.

Соціальна робота повинна здійснюватися в декількох напрямах: 
– профілактика занедбаної поведінки підлітків, що являє

собою комплекс заходів, спрямованих на попередження, подолан-
ня або нейтралізацію чинників, що спричинюють занедбану пове-
дінку дітей;

– соціальний контроль негативного впливу на дитину: вияв-
лення фактів аморального і кримінального впливу на дитину в сім’ї
і в неформальному оточенні, захист прав дитини;

– соціальна підтримка та реабілітація підлітків з занедбаною
поведінкою (створення навколо підлітка позитивного педагогічно-
го оточення, психологічна корекція та реабілітація, налагодження
сприятливої атмосфери у формальній групі, до якої входить підлі-
ток з занедбаною поведінкою, поступове включення такої дитини
до життєдіяльності соціально-позитивної групи).

Отже, педагогічна робота здійснюється в таких напрямах: фор-
мування і стимулювання мотивації учіння: розвиток допитливості
і пізнавальних інтересів дитини: активізація навчально-пізнаваль-
ної діяльності; підвищення рівня довільності психічних процесів;
формування основних властивостей суб’єкта навчальної діяльності. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’Ї 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Стойко І. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Особливості соціально-педагогічної діяльності стосуються
і технологій роботи з сім’єю, які враховують суб’єктивні та об’єк-
тивні чинники роботи з сім’єю, передбачають добровільність робо-
ти, бажання сімей усвідомити свої проблеми і розв’язувати їх зі сто-
ронньою допомогою.

Фахівці ЦСССДМ використовують певні методи роботи, від-
повідно до типу таких сімей [1].

1. Методи соціально-педагогічної роботи з багатодітною сім’єю:
інформування, переконання, консультації, приклад, перенавчан-
ня, заохочення.

2. Методи соціально-педагогічної роботи з малодітною сім’єю:
переконання, навіювання, реконструкція характеру, створення
і аналіз педагогічних ситуацій, переключення, консультування,
заохочення, вправи.

3. Методи соціально-педагогічної роботи з молодою сім’єю:
інформування, консультування, переконання, приклад, представ-
ництво, заохочення, вправи.

4. Методи соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю:
інформування, консультування, переконання, навіювання, при-
клад, представництво, перенавчання, вправи, реконструкція харак-
теру, педагогічні ситуації, тощо.

5. Методи соціально-педагогічної роботи з первинною сім’єю:
інформування, переконання, приклад, вправи.

6. Методи соціально-педагогічної роботи з вторинною сім’єю:
консультації, переконання, навіювання, приклад, вправи, рекон-
струкція характеру, педагогічні ситуації, переключення.

7. Методи соціально-педагогічної роботи з позашлюбною
сім’єю: приклад, консультації, переконання, вимоги, соціальна
реклама, реконструкція характеру.
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8. Методи соціально-педагогічної роботи з міжнаціональною
сім’єю: переконання, вимоги, просвіта, реконструкція характеру,
«вибух», переключення, перенавчання.

9. Методи соціально-педагогічної роботи з дистантною сім’єю:
консультування, переконання, приклад, вправи, реконструкція,
переключення.

10. Методи соціально-педагогічної роботи з складною сім’єю:
переконання, вимоги, просвіта, реконструкція характеру, приклад,
переключення, інформування.

11. Методи соціально-педагогічної роботи з вторинним шлю-
бом: переконання, вимоги, інформування, приклад, вправи.

12. Методи соціально-педагогічної роботи з різнорідною
сім’єю: приклад, консультування, переконання, вимоги, навіюван-
ня, педагогічні ситуації, вимоги, реконструкція характеру, «вибух»,
переключення, перенавчання.

13. Методи соціально-педагогічної роботи з опікунською
сім’єю: перенавчання, інформування, консультації, приклад, пред-
ставництво, переконання, вимоги, соціальна реклама.

14. Методи соціально-педагогічної роботи з сім’ями, де є засуд-
жені батьки, старші брати: інформування, консультації, вимоги,
аналіз конкретних ситуацій, реконструкція характеру, переконан-
ня, навіювання, переключення.

Література

1. Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Соціально-педагогіч -
ні технології : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних
закладів. Луганськ : Альма-матер, 2015. 552 с

АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО 
ДО УМОВ МИРНОГО ІСНУВАННЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Третьякова Т. О.
І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Актуальність цієї теми обумовлено тим, що на даний момент
в регіоні гостро постає питання адаптації до умов мирного, цивіль-
ного життя і реабілітації колишніх учасників АТО. Учасники бойо-
вих дій не завжди встигали адаптуватися до сильного психологічно-
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го стресу. У суспільство повернулося значне число людей, які зазна-
ли на собі наслідки безпосередньої участі у збройному конфлікті. Ці
люди відчувають певні складності, повертаючись до звичайного
життя беручи участь в різних видах професійної, громадської, сімей-
ної і т.п. діяльності. Вони скаржаться на те, що вони не можуть знай-
ти порозуміння ні в суспільстві, ні в сім’ї. Багатьох турбують напади
страху, тривоги, емоційна напруженість і емоційна відособленість,
підвищена агресивність, спалахи гніву, а також інші симптоми
посттравматичного синдрому (ПТСР). Учасники бойових дій вважа-
ють, що сам фактор участі в бойових діях породжує додаткові права,
реалізація яких, на їхню думку, повинна гарантуватися державою.
Природно, що в умовах, коли держава не може (або не хоче) забезпе-
чити реалізацію цих прав ні в моральному, ні в матеріальному плані,
опозиція «особистість — держава» багаторазово посилюється, що
негативно позначається і на процесі соціалізації в цілому [2]. 

Ситуацію, що склалася можно розглянути з точки зору проце-
су соціалізації і побачити шляхи виходу з допомогою п’ятиступін-
частої моделі допомоги і самодопомоги, яку запропонував Н. Пе -
зешкіан. Реальність світу війни є іншою, що відрізняється від
повсякденного світу реальністю. Життя військовослужбовця в умо-
вах бойових дій можна розглядати як окремий етап соціалізації, що
має специфічний характер [1]. 

З точки зору позитивної психотерапії можна будувати роботу
з соціально-психологічної адаптації і реабілітації учасників бойо-
вих дій в зоні АТО за допомогою п’ятиступінчастої моделі допомо-
ги і самодопомоги, яку запропонував Н. Пезешкіан. Ця модель
квлючає в себе п’ять ступенів:

1. Дистанціювання. Включає в себе консультування, притчі,
метафоричні образи, малюнок, транскультурний підхід, досвід
минулого, позитивна реінтерпретацію, список макро- і мікрособи-
тій за час перебування в зоні АТО і ін.

2. Інвентаризація. Аналіз по балансовій моделі, балансна
модель як розподіл життєвої енергії, дослідження минулого і сього-
дення, ДАО, актуальні і базові концепції, стадії взаємодії, модель
базових емоційних установок.

3. Ситуативна підбадьорення. Акцент на смішних і позитивних
моментах, виділення ресурсних сфер життя по балансовій моделі,
ресурсних актуальних здібностей, ресурсних девізів, притчі, анек-
доти, афоризми, позитивна реінтерпретація, ресурсний транскуль-
турний досвід, візуалізація і ін.
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4. Вербалізація. Пояснення складних речей простими словами,
опрацювання макро- і мікрособитій, регулювання емоцій, план
вирівнювання балансу життєвої енергії, тренінг актуальних здіб-
ностей, розширення концепцій, навчання управлінню емоціями,
дихальної техніки, ведення щоденника.

5. Розширення цілей. Плани на майбутнє, способи самомоти-
вації до змін, розширення ідентичності, нові концепції, притчі,
образ себе в майбутньому, листи-послання з майбутнього, візуалі-
зація і ін.

Література
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РОЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ НА ЕТАПАХ
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Третьякова Т. О.
І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Для сучасної науки актуальним завданням є дослідження істо-
рії становлення новітніх напрямків соціально-гуманітарних наук,
зокрема у галузі психології. Одним із таких напрямів можна виді-
лити позитивну психотерапію. Завдяки особистому внеску Носрата
Пезешкиана, позитивна психотерапія набула визнання з боку
науковців як окремий напрямок психології понад 40 років.

Метод позитивної психотерапії в Україні як сучасний метод
психотерапії має значний науково-практичний потенціал, сприяє
обміну професійним досвідом між колегами з позитивної психоте-
рапії та інших психотерапевтичних напрямків. 

Цей напрямок динамічно розвивається, знаходить своє впро-
вадження у різних сферах суспільства: освіті, медицині, соціальній
роботі тощо.

Модель балансу — одна з технік позитивної психотерапії, яка є
універсальною і її можна застосовувати з різними клієнтами і запи-
тами. Вона описує розвиток і прояв базових і актуальних здібностей
в чотирьох областях життя: тіло, досягнення, контакти (відносини)
і майбутнє (фантазія, ідеал). Все життя, умовно, розділене на чоти-
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ри сфери життєвої активності людини, які створюють енергетич-
ний і емоційний баланс (дисбаланс). Кожна з чотирьох сфер життя
визначає якість життя як у будь-якому віці на етапі розвитку осо-
бистості (соціальної групи). Гармонійне наповнення всіх сфер
забезпечує якісну реальність. Дуже важливо, щоб зберігався баланс
всіх сфер, який можна вимірювати у відсотках — 25–30% на кожну
з сфер. Враховується власне розвиток особистості у балансі зі здо-
ров’ям, із самою собою і собою у майбутньому. Дуже важко зберег-
ти внутрішню цілісність і унікальність враховуючи нинішній стан
соціального середовища. Відомо, що якщо йде перекіс у будь-яку із
сфер та в інший виникає дефіцит енергії, то порушується якість
життя людини, може знижуватися мотивація, самовідчуття зміню-
ється, виникає апатія, хвороба або інші симптоми, які вказують на
те, що потрібно налагодити баланс сфер. Потрібно навчити люди-
ну відрізняти «має бути» від «є насправді». 

Головне призначення positum підходу — це турбота про фізич-
не, психічне, соціальне і духовне здоров’я, підтримка всіх сфер осо-
бистості (соціальної групи) у балансі. Цей підхід є доречним
і у організації освіти.

«Позитум» у своєму первісному значенні — «позиція, станови-
ще», даність — це те, що є, з усіма його мінусами, але й з усіма плю-
сами. Базується цей підхід на принципі надії по відношенню до
конструктивної природи людини, її здібностей та можливостей
вирішувати власні проблеми [1]. Також це метод, що підтримує
психічне здоров’я та потенціал людини, спрямований на самопіз-
нання, самовиховання, самодопомогу [2], тобто є ресурсо–фокусо-
ваним методом, що системно поєднує у собі психодинамічний,
когнітивний та поведінковий елементи.
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СУЧАСНІ ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Умінський В. Ф.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Реалії сьогоднішнього життя, ринкові орієнтування, які ґрун-
туються на законах попиту і пропозицій, інколи не тільки не спри-
яють, але й деформують саме поняття гуманістичні цінності.
Нерідко ринкові відносини переносяться на рівень людських етич-
них ставлень, коли інша людина розглядається як товар. Такі явища
породжують надмірний раціоналізм, практицизм, деформують
моральні якості особистості. У зв’язку з цим виникає гостра потре-
ба у зосередженні зусиль усіх соціальних інститутів на пропаганді та
утвердженні гуманістичних цінностей. Вагома роль у такому про-
цесі належить навчальним закладам. Їх специфіка покликана
посприяти тому, щоб гуманістичні ідеї стали ціннісними орієнта-
ціями студентської молоді [1].

Гуманістичне виховання сьогодні — одне з провідних стратегіч-
них завдань виховання людини, молоді зокрема, незалежно від
політичних, етичних й інших відмінностей. Усе це залежить від
моральної свідомості людей, їхніх почуттів, особливо таких, як
совість, справедливість, гідність, а також їхніх вчинків, їхньої
повсякденної гуманної діяльності. Принцип гуманізації виховання
передбачає створення умов для формування кращих якостей та роз-
витку здібностей людини, розкриття джерел її життєвих сил; гумані-
зацію взаємин між вихователями і вихованцями, постановку вихо-
вання в центр навчально-виховного процесу, повагу до особистості,
її гідності, розуміння її запитів, інтересів, довіри до неї; формування
щирої, доброзичливої, милосердної людини [2, с. 26–28].

Перед системою освіти, в тому числі і вищою педагогічною,
постає необхідність пошуку нових та модернізації існуючих підхо-
дів до організації й змісту освітнього процесу. Адже загальновідомо,
що майбутнє суспільства виховується за шкільною партою та на
студентській лаві, саме тут закладаються підвалини міцної держави.
За всіх часів наука й освіта керувалися системою цінностей, які
були сформовані всім попереднім розвитком загальнолюдської
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культури. У період змін у світі науки і соціальних відносин колиш-
ні цінності зазнавали значного коригування, окремі з них заміню-
валися новими, що істотно впливало на мету, завдання й зміст осві-
ти, методи навчання і виховання. Саме тому актуалізуються
проблеми гуманізації, гуманітаризації та демократизації освітнього
процесу як провідних принципів реалізації ціннісного підходу до
навчання. На наше переконання, для сучасних навчальних закладів
ці принципи мають стати пріоритетними.

Ефективним вирішенням проблеми виховання гуманістичних
цінностей у сучасної студентської молоді стають соціально-педаго-
гічні умови їх формування. Визначення соціально-педагогічних
умов формування гуманістичних цінностей вимагає врахування
особливостей всього освітнього простору закладу вищої освіти,
в якому формуються майбутні фахівці. 

У контексті нашого дослідження педагогічні умови є логічною
сукупністю заходів, які мають забезпечити досягнення мети фор-
мування гуманістичних цінностей та сприяти вихованню особис-
тості студента — громадянина. 

Серед цілого ряду педагогічних умов, необхідних для форму-
вання гуманістичних цінностей у майбутніх вчителів, ми вважаємо
доцільним виділити найважливіші, а саме:

– гуманізацію освітнього простору закладу вищої освіти;
– реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освітньому

процесі;
– зосередження головної уваги на ціннісно-мотиваційній

домінанті особистості, яка визначає її професійну спрямованість.
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Утепбергенова А. В.
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Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна» 

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Соціалізація забезпечує входження людини у соціальні спіль-
ноти та колективи, комфортне співіснування в них, усуспільнення
її діяльності, способу життя і думок, що забезпечує формування
особистості як представника певних соціальних спільнот та груп,
соціальних прошарків.

У вітчизняній науці перші дослідження проблем соціалізації
з’явилися наприкінці 60-х років XX століття. Б. Паригін, який спів-
відносить соціалізацію з усім перебігом історичного розвитку люд-
ства, зазначав, що не лише виникнення людини, виокремлення її зі
світу тварин, але й загальний перебіг розвитку людства був проце-
сом соціалізації. З його точки зору, соціалізація становить багатог-
ранний процес, який містить у собі як біологічні передумови, так
і безпосередньо саме входження індивіда в соціальне середовище та
передбачає соціальне пізнання, соціальне спілкування, опанування
навичок практичної діяльності, включаючи як предметний світ
речей, так і всю сукупність соціальних функцій, ролей, норм,
обов’язків тощо, активну перебудову навколишнього (як предмет-
ного, так і соціального) світу. Учений звертає увагу на те, що саме
у процесі соціалізації індивіди не просто адаптуються до середови-
ща і засвоюють наявні в ньому соціальні ролі та ідентичності, але
й навчаються встановлювати, підтримувати та змінювати такі іден-
тичності, перетворюючи тим самим самих себе і навколишній світ.

Чимало дослідників акцентують увагу на моменті засвоєння
індивідом соціального досвіду, соціальних цінностей, норм, знань.
Ю. Левада робить висновок, що поняття соціалізації є засвоєнням
людиною норм культури та відбувається вона у малій групі най-
ближчого оточення.

Отже, сутність соціалізації особистості може бути визначена як
процес входження в систему суспільних відносин. Результати роз-
витку соціалізації особистості залежить від соціально-типових якос-
тей характеру, які є регуляторами свідомості поведінки і діяльності.
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.

ВІЛ-інфекція — це соціально небезпечне інфекційне захворю-
вання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефі-
циту людини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункці-
єю імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму.
Відповідно до сучасних уявлень ВІЛ-інфекція відноситься до неви-
ліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, в разі відсут-
ності ефективної терапії, закінчується смертю хворого. 

На жаль, Україна вважається країною з дуже високою інфіко-
ваністю вірусом, її середовище характеризується високим рівнем
поширеності, й вірус може розповсюджуватися швидко, особливо,
серед молоді. Зараз переважну більшість інфікованих в Україні ста-
новлять молоді люди у віці від 20 до 39 років. Якщо швидко не вда-
тися до ефективних дій, кількість випадків ВІЛ-інфекції може
досягти в Україні 2 мільйони до 2020 року.

Головним важелем у попередженні поширення ВІЛ-інфекції
в країні є дотримання здорового способу життя, відмова від ризи-
кованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, насамперед вживання
наркотиків, обов’язкове використання при статевих контактах
засобів індивідуального захисту — презервативів. Свідоме ставлен-
ня до свого здоров’я забезпечить захист від СНІДу.

Важливо наголосити на тому, що в тих країнах, де протидія епіде-
мії ВІЛ/СНІДу визнана успішною, інформаційно-просвітницькі кам-
панії будуються на позитивних повідомленнях. У них наголошується
не на жахливості хвороби і смертності від неї (про це мови не йдеться
взагалі), а на потребі користуватися презервативами, вести здоровий
спосіб життя. Інформація такого характеру не формує негативного
ставлення до ВІЛ-позитивних чи хворих на СНІД. Такий підхід відпо-
відає сучасним концепціям соціального маркетингу і є дієвим в умовах
зміцнення соціальних мереж у молодіжному середовищі. 

В Україні питання проведення профілактичної роботи щодо
запобігання поширення ВІЛ/СНІДу регулюються чинними норма-
тивно-правовими актами. Наразі державні програми включають
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у себе такі профілактичні заходи: забезпечення масштабної пер-
винної профілактики поширення ВІЛінфекції серед населення,
передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз’ясню-
вальної роботи з залученням засобів масової інформації та мережі
Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, мораль-
но-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
посилення профілактичних заходів серед представників груп ризи-
ку; дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного
процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного
переходу до використання медичних виробів одноразового вико-
ристання; посилення безпеки донорства щодо запобігання випад-
кам передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні
матеріали для трансплантації; удосконалення механізму запобіган-
ня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини; забезпечення віль-
ного доступу до консультування та безоплатного тестування на
ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп
ризику; розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків,
передусім ВІЛ-позитивних, до замісної підтримувальної терапії та
реабілітаційних програм; систематичне створення радіо- і телепе-
редач з висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом [1]. 
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ПОТРЕБА У СУПРОВОДІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
У ПРОЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.

Анотація. Обов`язком кожної розвинутої держави є надання
допомоги людям з інвалідністю та створення необхідних умов для їх
повноцінного працевлаштування. Важливою умовою раціонально-
го працевлаштування осіб з інвалідністю є допомога супроводжую-
чого фахівця у процесі працевлаштування.

Summary. It is the responsibility of every developed country to assist
people with disabilities and creating the necessary conditions for their full
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employment. An important condition for the rational employment of
persons with disabilities is the assistance of the attendant specialist in the
process of their employment. 

На шляху до зайнятості людини з інвалідністю в Україні існує
чимало перешкод і відповідно рівень зайнятості цієї групи населен-
ня залишається достатньо низьким. Інвалідність може мати як
незначний негативний вплив на спроможність людини працювати
і бути повноцінним членом суспільства, так і дуже відчутний, внас-
лідок чого виникає потреба у суттєвій підтримці і допомозі. Ця
категорія громадян зазвичай потребує ретельного підбору роботи та
допомоги під час адаптації на підприємстві, але фактично не отри-
мує підтримки як в процесі працевлаштування, так і на робочому
місці. В той же час ставлення до людей з інвалідністю характеризує
рівень розвитку соціальної держави. 

Характерною рисою сучасного ринку праці осіб з інвалідністю
в Україні є невідповідність попиту та пропозиції робочої сили, тому
наявність інвалідності робить процес працевлаштування вкрай
скрутним. Відповідно підвищується роль працівників, які здійсню-
ють допомогу людям з інвалідністю як в процесі соціалізації, так
і при працевлаштуванні.

Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб
з інвалідністю в Україні» визначено їх право працювати на підпри-
ємствах (в об’єднаннях), в установах і організаціях зі звичайними
умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця
людей з інвалідністю, а також займатися індивідуальною та іншою
трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Ст. 18 Закону
визначає органи влади, які здійснюють працевлаштування осіб
з інвалідністю і несуть відповідальність за виконання законодав-
ства [1]. Працевлаштування цієї категорії людей здійснюється орга-
нами Міністерства праці та соціальної політики, місцевими рада-
ми, громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

Однак на практиці існує чимало перешкод на шляху сприяння
зайнятості людини з інвалідністю в Україні, зокрема: 

– індивідуальні бар’єри (недостатній рівень освіти, компетен-
цій внаслідок «домашнього навчання», відсутність професійного
досвіду, психологічна неготовність до роботи, невпевненість у влас-
них силах, брак навичок спілкування тощо); 

– бар’єри, спричинені роботодавцями (упереджене ставлення
роботодавців щодо здатності до якісного виконання роботи; неза-
цікавленість у впровадженні гнучких форм зайнятості); 
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– бар’єри, спричинені недостатнім рівнем розвитку місцевої
соціальної інфраструктури (непристосованість інфраструктури та
транспорту для людей з інвалідністю); 

– інституційні бар’єри, спричинені діючою практикою роботи
центрів зайнятості та закладів, що працюють з уразливими групами
населення (брак індивідуального підходу, відсутність консультатив-
ної підтримки роботодавців щодо зайнятості уразливих груп та
пристосування робочих місць, відсутність фахівців з адаптації
робочого місця під потреби людей з інвалідністю) [3]. 

Гальмівними чинниками є також: недостатня поінформова-
ність роботодавців щодо різних аспектів працевлаштування та зай-
нятості людей з інвалідністю і їх упереджене ставлення до цієї кате-
горії працівників.

Більшість з цих проблем так і залишаються не вирішеними.
Тому для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають
працевлаштуватися та потребують соціального супроводу розроб-
люються спеціальні програми супроводу, як-от Державний стандарт
соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та
на робочому місці [2]. Вказаним документом визначається зміст,
обсяг, умови та порядок надання послуги, показники її якості. 

За Державним стандартом дана послуга містить два компонен-
ти: соціальний супровід при працевлаштуванні та соціальний суп-
ровід на робочому місці. Однак більша увага в документі приділя-
ється соціальному супроводу при працевлаштуванні. Супровід на
робочому місці потребує додаткових методичних роз’яснень [2].

Література
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Закон України від 21.03.91 // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. —
№ 21. — ст. 252.

2. Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при
працевлаштуванні та на робочому місці // Наказ міністерства соціальної
політики України. — 21.09.2016. — № 1044.

3. Волгіна О.М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому
місці: посібник / О.М. Волгіна, О.Л. Іванова; ПРООН в Україні, Спільна
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306

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



307

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ
СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ

Чорний О. В.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.

Люди похилого віку є однією із найбільш численних груп клієн-
тів системи соціальної роботи в державі. З кожним роком їх кількість
збільшується, а це вимагає підвищення рівня матеріальних витрат на
їх достойне соціальне забезпечення, з одного боку, а з іншого —
реформування системи соціального захисту та послуг, що пов’язано
з постійним ростом кількості клієнтів. За умов досить скрутного
соціально економічного стану держави розвиток послуг соціально
психологічного характеру дозволить з найменшими витратами вдос-
коналювати процес надання допомоги і підтримки літнім людям [1].

Деякі психологічні особливості літніх людей можна пояснити
тим, що втрата активності у тих, хто завжди чітко виконував бать-
ківські сценарії життя, є наслідком того, що немає готового бать-
ківського сценарію на період старіння.

Однак, незважаючи на відмінності у протіканні вікових змін,
загальновизнаними у соціально психологічному аспекті є такі про-
блеми літніх людей: 

– розрив основних соціальних зв’язків, зумовлений знижен-
ням соціальної активності, працездатності, виходом на пенсію, від-
даленням від батьків дорослих дітей, звуженням інтересів, кола
спілкування тощо; 

– проблеми, пов’язані зі здоров’ям (включаючи медико біоло-
гічні (переживання болю і необхідності терапевтичного впливу),
матеріальні (нестача коштів на якісне лікування та підтримку жит-
тєдіяльності) та психологічні аспекти (приміром, труднощі у само-
обслуговуванні), а також із наближенням (очікуванням) смерті; 

– соціально-психологічна та морально-ціннісна дезадаптація
в суспільстві внаслідок зміни сучасної системи соціальних устано-
вок і цінностей (включаючи ідеологію, мораль та ін.), зниження
рівня толерантності особистості, втрати близьких і, як наслідок, —
самотність, самоізоляція, проблеми у спілкуванні; зміна соціально-
го, економічного статусу (престижність особистості, погіршання

в контексті соціальної роботи Секція 9



матеріального становища, низька якість життя, збільшення залеж-
ності від інших тощо), питання взаємин з іншими віковими групами;

– проблеми організації вільного часу та відпочинку; криза піз-
нього віку, переживання відсутності життєвої перспективи, обме-
женість самореалізації та інші психологічні проблеми особистості.

Зрозуміло, що наведений перелік проблем не є вичерпним. Але
і зазначені групи негараздів переконливо свідчать про те, наскільки
складно літній людині адаптуватися до нових для неї (пов’язаних
з віковими соціалізаційними процесами) умов існування. Ось чому
соціальна робота з особами похилого віку є досить складною,
напруженою діяльністю, від ефективності якої значною мірою
залежить нормальне існування та продовження життя людини [1].

Отже, для сучасної України характерними є саме конфліктні
форми відносин між поколіннями, що перешкоджає виконанню
поколіннями своїх функцій, порушує поведінку індивідів і соціаль-
них груп, сприяє подальшій дестабілізації суспільства. Тому особ-
ливо значущими стають підтримка людей похилого віку, створення
системи комплексної допомоги й одночасно розвиток механізмів
інтеграції представників старшого покоління в соціальний простір,
як це робиться на Заході.
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І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 
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Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, професор
кафедри соціально-реабілітаційних технологій

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники такі, як І. Козу бов -
ська, В. Оржеховська, О. Пилипенко, Т. Федорченко вивчають
феномен девіантної поведінки підлітків; М. Заостровцева, О. Єго ров,
В. Менделєвич, Н. Платонова визначають профілактику як складну
об’єктивно зумовлену систему керованої діяльності, що закономірно
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складається на конкретному історичному етапі суспільного життя та
забезпечує науково-теоретичне розроблення й практичну реалізацію
заходів на попередження девіантної поведінки.

В профілактичній роботі ставиться акцент на посиленні
інформаційно-просвітницької роботи з підлітками за методом
«рівний-рівному», запобіганні соціально небезпечним хворобам,
формуванні здорового способу життя, залученні волонтерів до
створення та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів.
Соціальна профілактика ґрунтується на виявленні несприятливих
психобіологічних умов, психологопедагогічних чинників, які
зумовлюють відхилення у психічному і соціальному розвиткові
дітей, підлітків, молоді в їхній поведінці, стані здоров’я, а також на
організації життєдіяльності та дозвілля підлітків. 

Зміст соціальної профілактики становлять: роз’яснення правових
норм соціально значущої діяльності та поведінки; ознайомлення
з нормативними міжнародними і державними документами, які
забезпечують розвиток особистості, рівень освіти, вибір професії;
надання різним категоріям молоді інформації про можливі наслідки
асоціальних дій, нехтування здорового способу життя, відмови від
культурного проведення дозвілля; організація заходів щодо
забезпечення програми позитивної життєдіяльності особистості;
здійснення системи соціального захисту різних категорій молоді
(забезпечення роботою, навчанням); формування відповідальності
за можливі наслідки протиправних дій.

Таким чином, профілактика девіантної поведінки підлітків є
складним соціально-психологічним комплексом послідовних,
взаємопов’язаних кроків, спрямованих на регулювання ціннісних
орієнтацій, мотивацій, установок та поведінки особистості.

ДІТИ І ГАДЖЕТИ

Шевляков О. П.
ІІ курс, група ПЛ-18-1м-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач

Сучасне соціальне середовище з точки зору культурології мож -
на назвати «Цифровим Середовищем». Планшети, ПК, смартфони
стали невід’ємною частиною нашого життя. Не тільки дорослі
використовують ці технічні засоби практично у всіх сферах своєї
життєдіяльності (робота, навчання, творчість, дозвілля і т.д.), але
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і діти. Тому актуальним питанням на сьогоднішній день є поняття
«екранної дієти» для дитячої свідомості.

Багато досліджень в цій області показали негативні сторони
залучення дітей до цифрових пристроїв, такі як проблеми з розвит-
ком головного мозку, соціалізації, промовою, увагою, емоційною
сферою, фізичним здоров’ям. Фахівці відзначають, що не самі по
собі технічні засоби стають фактором негативного впливу на розви-
ток психофізичного здоров’я дітей, а найчастіше відсутністю пев-
них знань в цій області і професійних навичок у самих батьків.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) працює над покращенням
життя дітей та сімей на всій території України з 1997 року, наводить
таку сучасну статистику. Серед усіх опитаних дітей і підлітків, тільки
6,5% учнів відзначили, що не користуються мережею Інтернет.
У середньому опитані проводять 2–3 години в Інтернеті протягом
робочого дня, і 4–5 годин протягом вихідного дня. Тільки 8,4% опи-
таних не мають залежності від мережі Інтернет, тоді як 10,6% мають
сильну залежність. Залежність від комп’ютерних «online» ігор стано-
вить — 47,3% (помірна) і 3,4% (сильна), яка впливає на повсякден-
не життя, відносини з близькими і спілкування з однолітками.

Постійне неконтрольоване використання портативних елек-
тронних пристроїв дітьми, особливо тих, які не досягли 12 років,
можуть привести по наступних негативних наслідків:

– неправильне стимулювання мозку,
– затримка в розвитку,
– ожиріння,
– поява дефіциту і втрати сну,
– психічні захворювання,
– сприйняття жорстокості,
– цифрова деменція (зниження пізнавальних здібностей, втра-

та практичних навичок і раніше отриманих знань),
– цифрова залежність, 
– шкідливе випромінювання.
Для вирішення даного завдання можна запропонувати наступ-

ні рекомендації.
1. Встановити суворі правила (тимчасові рамки перебування

в мережі).
2. Застосовувати гаджети з користю (розвиваючі відео мате ріали,

Інтернет-сторінки з різними фоном творчих, розвиваючих завдань.
3. Контролювати конвент (для стеження за інформацією, яка

виходить з екрану, зокрема, за допомогою спеціальних фільтрів).
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4. Поговорити про правила безпеки в мережі (морально етичні
правила листування в «online», наповнення соціальної сторінки
дитини, обмеження спілкування з незнайомими підозрілими осо-
бами, не давати даних про свою сім’ю і близьких.).

5. Подавати практичний приклад батьками у використанні
«цифрового середовища», інакше всі перераховані вище пункти не
будуть працювати.

Сьогодні нашому суспільству необхідно визнати факт існуван-
ня нового середовища, фахівці визначають його як «цифрове».
Треба професійно навчитися користуватися технічними засобами,
які дозволяють виходити в «віртуальний простір», щоб не придбати
новий спектр хвороб, які можна охарактеризувати як «цифрові хво-
роби». Дуже важливо не забувати, що існує і реальний світ, з реаль-
ними людьми. І тільки в ньому людина може придбати справжні
цінності, як для себе, так і для оточуючих.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Шевчук А. В.
ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Тимошенко В. І., к. іст. н., старший викладач

Відповідно до статті 11 Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослуж-
бовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи,
звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції в обов’язковому порядку повинні пройти
безоплатну психологічну чи медико-психологічну реабілітацію з від-
шкодуванням вартості проїзду до центрів такої реабілітації і назад.

Кошти на відповідні видатки передбачаються за бюджетною
програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та про-
фесійної адаптації та забезпечення санаторно-курортним лікуван-
ням за новітніми технологіями постраждалих учасників Революції
Гідності та учасників антитерористичної операції», так на 2018 рік
передбачено видатки у розмірі 109 021,8 грн, а саме:

Враховуючи стратегію реформування системи надання послуг
в умовах децентралізації та з метою наближення послуг до їх отри-
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мувачів у минулому році виникла нагальна необхідність оптимізації
системи державних видатків на реалізацію відповідної бюджетної
програми, що була реалізовано шляхом удосконалення норматив-
но-правової бази.

В основу розробленого механізму закладено принципи «гроші
ходять за людиною» та децентралізації надання таких послуг, що
вже довели свою ефективність під час реалізації у 2017 році заходів
із санаторно-курортного лікування.

В рамках визначеного процесу психологічної реабілітації пла-
нується не лікування, що потребує медичного втручання, а заходи
профілактики та попередження посттравматичного стресового роз-
ладу (ПТСР), що дозволить його попередити.

У рамках нового механізму заходи щодо психологічної реабілі-
тації учасників АТО здійснюватимуться відповідно до Порядку ви -
користання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2017 року № 497 та Порядку проведення пси-
хологічної реабілітації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057.

У здійсненні реабілітації військовослужбовців-учасників бойо-
вих дій у системі соціальних служб найефективнішим вагомим
позитивом володіє мультидисциплінарний, системний, комплекс-
ний і технологічний підходи. Головним системотвірним підходом
визначено мультидисциплінарний, оскільки ефективність реабілі-
тації напряму залежатиме саме від складу мультидисциплінарної
команди фахівців, які її будуть здійснювати.

Обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено
систему організації та здійснення комплексної реабілітації військо-
вослужбовців, що приймали участь у бойових діях, яка реалізується
через спеціальні підсистеми — взаємопов’язані блоки, які забезпе-
чують основу для її організації та впровадження. У системі виок-
ремлено такі блоки: методологічний — мета, моделі реабілітації
(психосоціальна модель реабілітації, психосоціальна модель роз-
витку стійкості, модель ненасильницького спілкування), методоло-
гічні підходи (системний, комплексний, мультидисциплінарний,
технологічний) і принципи (загальнонаукові та специфічні); зміс-
товий — реабілітаційні установи різного рівня, профілю, та функ -
ціональної спрямованості, які реалізують з медичної, психологічної,
соціальної та педагогічної реабілітації, забезпечують здійснення
реабілітаційних заходів із військовослужбовцями-учасниками
бойових дій; процесуальний — технологія реабілітації.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ТА ГРОМАДА СЕЛА

Шепетчук Р. І.
IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна робота»

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри

Людина — істота соціальна, тобто живе в колективі. Тому її
цікавлять інші люди і власне місце серед них. Хтось цікавиться про-
блемою влади над людьми, хтось намагається позбутися комплек-
сів, усім подобатись і нарешті здобути владу над собою. З цього
погляду соціальна робота є найкращим можливим втіленням креа-
тивної енергії. Тому і до соціального працівника особливі вимоги.

По-перше, соціальний працівник взаємодіє з великою кількіс-
тю джерел інформації, причому не якоїсь конкретної однієї галузі,
а багатьох: отримує юридичну інформацію, економічну, медичну,
соціальну, педагогічну.

Соціальний працівник мусить володіти фаховими знаннями
з психології, соціології, психіатрії, знати законодавство, правові
аспекти соціального захисту, теорії та методи соціальної роботи,
наявні ресурси та методи їх використання; уміти спілкуватися та
надавати інформацію, оцінювати потреби та представляти інтереси
людини, підвищувати її можливості та сприяти розвиткові, створю-
вати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги. Таким
чином значно розширюється кругозір, чи, навіть, збільшується
простір існування особи.

По-друге, дуже важливим є морально-психологічне задоволен-
ня від праці. Коли працюєш зі слабшими, стаєш сильнішим сам.
Зрештою, це просто цікаво — знайомитися зі сферами життя, про
які лише чув, і не просто знайомитися, але і допомагати людям
звільнитись.

Соціальна робота невідривна від суспільства і спрямована на
усі його проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній робо-
ті існуватиме доки існує суспільство, навіть за найвищого його роз-
квіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації.

Соціальна робота є складним процесом, що вимагає міцних знань
соціології, психології, педагогіки, медицини, правознавства, еконо-
міки, теорії управління та інших галузей, її ефективність значною
мірою залежить від самого соціального працівника, його вмінь,
досвіду, особистих якостей. 
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Значне місце в діяльності соціального працівника займає соці-
ально-побутова функція, що полягає у наданні необхідної допомо-
ги й підтримки різним категоріям населення (інвалідам, перестарі-
лим, новоствореним сім’ям і т.д.) в поліпшенні їх житлових умов,
облаштуванні, веденні домашнього господарства тощо. Нарешті,
комунікативна функція передбачає встановлення контактів з клі-
єнтами, організацію обміну інформацією, формування єдиної стра-
тегії взаємодії сприймання і розуміння іншої людини.

Соціальний працівник відіграє активну роль в плануванні,
узгодженні дій різних систем соціальної допомоги населенню. Він
справляє безпосередній вплив на особу чи групу людей. Це не
стільки виховний, словесний, як діяльний процес, створення умов
для розвитку особи чи системи, просування до наміченої мети
з допомогою відповідних засобів і методів.

Цей процес — взаємодія (інтеракція), тобто вплив на свідо-
мість клієнта соціального працівника та інших факторів, його при-
хильне і правильне сприймання і відповідне реагування, ставлення
до суб’єктів впливу, тобто зворотна дія, координування, коригуван-
ня взаємних зусиль.

Джерелами впевненості соціального працівника у праві справ-
ляти такий вплив є його знання та досвід, поінформованість, уза-
конені повноваження, статус і репутація, харизматичні дані, осо-
биста привабливість, благородство та інші риси. Вони набуваються
у процесі навчання, самовиховання, життєвої практики.

Фундаментальне значення мають знання і досвід, на них ґрун-
тується вміння впливати на інших людей. Багато важать, зокрема,
здібності, навички інтерв’ювання, тактовного надання підтримки,
встановлення зворотного зв’язку, послідовність і наполегливість,
терпеливість і витримка, самоконтроль, щира зацікавленість, спря-
мовані на досягнення перемін у поведінці та стосунках між соці-
альним працівником і клієнтом.

Головне для майбутніх спеціалістів з соціальної роботи — мис-
лити системно, діалектично, не втрачати цілого за частковим,
бачити завжди клієнта з усіх боків, а не симптоми чи окремі ознаки
його занедужання і втрати опори в сім’ї, на роботі, в побуті, у сус-
пільстві.

Сукупність особистісних якостей втілюється у стилі поведінки
соціального працівника і системі стосунків, які він формує. Деякі
з них вільно почуваються в конфліктних ситуаціях, інші віддають
перевагу співробітництву і взаємодопомозі колег. Одні вміють спіл-
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куватися з балакучими клієнтами, другі швидше «знаходять мову»
із небагатослівними й мовчазними.

Одні більш чутливі до дітей, інші — до людей похилого віку.
Деякі витримують і агресивне ставлення, а дехто сприймає боляче
найменшу недовіру до себе. Подібні приклади можна довго продов-
жувати. Так вони лише підтвердять одне: велику роль індивідуаль-
них якостей соціального працівника у його професійній діяльності.

У практичній роботі з людьми психологічні вимоги ґрунтуються
на зібраності, уважності, розумінні іншого, терпінні, самоволодінні
та ін. При виборі професії, оцінці кадрів доцільно орієнтуватися не
на окремі властивості психіки, а на характеристику особистості як
цілісного утворення, на її системну якість, соціальну спрямованість.
У формуванні такого стану суттєву роль відіграють як природні дані,
так і бажання вчитися, установки, ціннісні орієнтації, вольові зусил-
ля людини, яка обрала професії соціального працівника.

Тому діяльність соціальних працівників на сьогодні залишаєть-
ся вкрай перспективною і необхідною течією.

ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК ПРІОРИТЕТНА ФОРМA
СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 

Шиманська Т. О.
І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Сім’я — це природне захисне середовище, у родині кожна дити-
на — особистість. В інституції, особистість втрачається, розчиняєть-
ся в колективі. Тільки в сім’ї дитина гармонійно розвивається, фор-
муються позитивні емоційні стосунки, забезпечується догляд та
виховання відповідно до віку, індивідуальні потреби і можливості
дитини, вибудовується її світогляд та моральні орієнтири, форму-
ються уміння та навички, необхідні для успішної соціалізації. Добре
відомо, що випускники інтернатних закладів, внаслідок ведення
споживацького способу життя та не маючи достатніх життєвих, про-
фесійних та соціальних навичок, проблематично входять у соціум.
Адже середовище інтернатного закладу не сприяє формуванню
в дитини здатності вибудовувати стосунки протягом життя — і це
становить пряму загрозу при створенні власної сім’ї. 
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Міжнародний досвід опіки над дітьми-сиротами та дітьми, по -
збавленими батьківського піклування, доводить пріоритетність
і гуманістичність сімейних форм опіки над інтернатними закладами. 

Усі названі фактори свідчать про те, що саме прийомна сім’я є
найбільш ефективною у соціальному, економічному й виховному
аспектах. Тому вона повинна стати пріоритетною в процесі деін-
ституалізації державної системи опіки над дітьми, що позбавлені
батьківського піклування [1].

Особливістю прийомної сім’ї як альтернативної форми сімей-
ного влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклу-
вання, є те, що [2]:

– дитина, яка виховується у прийомній сім’ї, не позбавляється
статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського пік-
лування, за нею залишаються всі пільги, передбачені законодав-
ством для таких категорій дітей;

– між прийомними батьками та прийомними дітьми сімейних
правовідносин не виникає;

– кандидати в прийомні батьки обов’язково проходять курс
підготовки, розрахований на осмислення батьками проблем,
пов’язаних із приходом у сім’ю нового вихованця;

– прийомні батьки у вирішенні проблем прийомної дитини
співпрацюють із соціальним працівником, який здійснює соціаль-
ний супровід прийомної сім’ї, що передбачає надання комплексу
правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-еко-
номічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямова-
них на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї;

– прийомні діти мають право підтримувати контакти з біоло-
гічними батьками й іншими родичами в тому разі, якщо таке спіл-
кування не суперечить інтересам дитини і не заборонені рішенням
суду.

Відповідальність за створення і функціонування прийомних
сімей покладається на райдержадміністрацію або виконавчий комі-
тет міськради, а безпосередня робота з кандидатами на створення
прийомної сім’ї та діючими прийомними сім’ями покладається на
місцеві служби у справах дітей та центри соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Виходячи з цього можна впевнено сказати, що прийомна сім’я
є гарною альтернативою інтернатним закладам. Діти, зростаючи
в сімейному оточенні відчувають підтримку і любов близьких,
мають впевненість у майбутньому.
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В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Шишук Н. І.
ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри

Практика показує, що розриви з трудовою діяльністю в ряді
випадків негативно позначається на життєвому тонусі, стані здо-
ров’я і психіці людей. Самопочуття людей літнього віку багато
в чому визначається і відносинами, що склалися в родині.

Рівень захворюваності в людей літнього віку в 2 рази, а в старечо-
му віці — у 6 разів вище, ніж в людей молодого віку. Нако пи чу ються
хронічні захворювання з тенденцією до поступового прогресування
і інвалідизації. Негативні наслідки для підтримки сприятливого само-
почуття мають порушення екологічної рівноваги, що в першу чергу
виявляється в зниженні якості питної води й атмосферного повітря.

Порушення здоров’я людей літнього віку не можуть у повному
обсязі компенсуватися соціальними мірами, тому що резерви їхньо-
го здоров’я в значній мірі виснажені. Приймаючи в увагу, що сус-
пільне здоров’я є характеристикою якості, структури і динаміки
індивідуального здоров’я, незадовільний стан здоров’я людей літ-
нього віку виступає як дестабілізуючий фактор соціальних відносин.

Одна з головних психологічних особливостей людей в літньому
віці — почуття самотності. На жаль, для цього часто є об’єктивні
підстави — брак спілкування, неувага з боку близьких, неможли-
вість вести звичний спосіб життя.

Почуття самотності виникає і з-за різниці поколінь — літнім
людям важко знайти порозуміння з дітьми і внуками, важко орієн-
туватися в їх інтересах. А друзів-ровесників, із зрозумілих причин,
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стає все менше і менше, старим не з ким поділитися своїми почут-
тями або часто вони залишаються незрозумілими. В результаті роз-
вивається почуття самотності, яке завдає людині душевну травму.

Ще одна особливість полягає в тому, що літнім людям, як пра-
вило, важко адаптуватися до чого-небудь нового. Велику роль
у цьому відіграє небажання розвиватися, а мотивація проста —
«А навіщо мені це треба? Життя практично прожите!»

Багато асоціюють старість з неміччю і іноді настільки сильно,
що самі починають відчувати себе немічними. Все це ускладнюєть-
ся хворобами — літня людина починає занурюватися в них, постій-
но думати про свої болячки, відвідувати поліклініку, вишукуючи
нові хвороби. Як результат — затяжна депресія і страх за своє життя.
За даними досліджень більше 70% літніх людей перебувають у стані
депресії або близькій до неї. 

Насправді рідним і близьким, які здійснюють догляд за преста-
рілими людьми, важливо зрозуміти, чого потребують люди похило-
го віку, які почуття вони відчувають, яка допомога їм потрібна.
І допомога ця не повинна бути лише матеріальної. Літнім людям
необхідно спілкування, розуміння, щоб було з ким обговорити свої
проблеми. І, звичайно ж, треба терпляче відноситись до постійних
скарг, особливо у хворих людей, не зриватися криком на їх витівки
і примхи. Якщо літні люди відчують щирі увагу, турботу, що вони
потрібні комусь, то багато проблем залишаться позаду.

Як видно з вищевикладеного, турбота про літніх людей вимагає
не тільки щирого бажання допомогти, але також спеціальних знань
і великої кількості вільного часу. На жаль, не завжди в домашніх
умовах можна досягти якісного та правильного догляду за престарі-
лими людьми. 

СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ 
ЗІ СТРУКТУРАМИ

Шпакович В. І.
старший викладач кафедри менеджменту та туризму

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

На підставі аналізу сучасної філософської та наукової літератури
окреслено специфіку взаємодії соціальної допомоги зі структурами.

Трансформація суспільних відносин, які відбуваються в Ук раї -
ні, є складною і суперечливою і вимагає нового цілісного знання
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про існування індивіда в динамічному соціальному просторі та
необхідні засоби соціальної допомоги для оптимізації його можли-
востей за будь-яких обставин. Для соціально-гуманітарної науки
настав час, коли не можна ухилятися від проблем, які ставить
життя. Пріоритетними темами її аналізу повинні стати соціальний
процес, з його стрімкими і неоднозначними змінами, і людина, не
тільки як абстрактний суб’єкт цього процесу, а й як конкретний
індивідуум, який переживає цей процес на рівні структур повсяк-
денності. Процес переживання не є однаковим для кожного індиві-
да, іноді він вимагає активного втручання з боку суспільства.
Однією з форм такого втручання є соціальна допомога.

Проблеми визначення сутності і розуміння соціальної допомоги,
її теоретико-методологічне значення для побудови практичної моде-
лі реалізації, на думку багатьох дослідників (Л.М. Штефан, І.Ф.Про -
копенко, В.І. Лозова та ін.), залишаються сьогодні відкритими.
У науково-дослідній літературі щодо усвідомлення сутності соціаль-
ної допомоги утворилася «понятійна розірваність», яка приводить до
того, що її найчастіше ідентифікують з соціальною педагогікою.

Вітчизняна наука ототожнює соціальну допомогу і соціальне
забезпечення, включаючи просвітницьку діяльність, освіту, меди-
цину, соціальну політику. Ця обставина обумовлена тим, що якщо
на Заході становлення соціальної допомоги мало безперервний
характер, власну еволюцію розвитку, то вітчизняній моделі прита-
манний дискретний характер її розвитку, що детерміновано деяки-
ми специфічними факторами. Таким чином, при розгляді зазначе-
ної проблематики у науковій літературі вживаються поняття
«соціальна політика», «соціальна робота» та «соціальна допомога».
Предметом нашого дослідження є саме соціальна допомога як най-
ширше поняття в зазначеному переліку. 

Таким чином, не можна зводити сутність соціальної допомоги
тільки до одного з видів підтримки або до частини соціальної сис-
теми соціального устрою, або теоретичних досліджень специфіки
соціальної допомоги, що здійснюється, та її організації. Ми свідо-
мо уникаємо більш розповсюдженого варіанту розгляду цієї про-
блеми на рівні держави оскільки сама ідея соціальної допомоги
первинно виникає не на рівні соціальних інститутів, а на рівні саме
повсякденної суспільної взаємодії та взаємовідносин, а вже потім
відбувається процес її інституціалізації, віддзеркаленням якого
наразі є соціальна політика будь-якої держави. Життєвим світом
людини та домінуючими ціннісними орієнтирами; результатив-
ність соціальної допомоги визначається її вкоріненістю у цей світ.
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Університету «Україна»

Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри

Людина народжується як індивід, суб’єкт суспільства з прита-
манними їй природними задатками. Вже з самого народження
дитина володіє всіма особливостями, які свідчать про її належність
до людського роду (будова тіла забезпечує можливість прямого
ходіння, структура мозку — можливість розвитку інтелекту тощо).
Тобто, поняття «індивід» вказує на зв’язок людини з природою.

Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність люди-
ни, тобто вказує на зв’язок людини та суспільства. Біологічна
характеристика людини в нього не входить. Особистість — соціаль-
ний індивід, що який формується в результаті засвоєння людиною
суспільних форм свідомості і поведінки. Тобто особистість форму-
ється під впливом життя в суспільстві, спілкування, взаємодії.

Структура особистості багатогранна. Найхарактернішими її ком -
понентами є скерованість (вибіркове ставлення людини до дійснос-
ті); можливості (сукупність здібностей, що забезпечують успіх
діяльності); характер (комплекс сталих психічних властивостей
людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до
себе, до суспільства); самоуправління («Я») — утвердження самосві-
домості особистості. Із утворенням «Я» дитина починає виділяти
себе з предметного світу і людського оточення. Це і є початок фор-
мування особистості — перехід від індивіда до власне особистості.

Людська особистість формується в процесі розвитку. Розвиток
людини — це процес кількісних і якісних змін в організмі під впли-
вом різноманітних чинників, серед яких провідну роль відіграють
цілеспрямоване виховання та навчання.

Формування особистості — процес соціального розвитку
людини, становлення її як суб’єкта діяльності, члена суспільства,
громадянина. Відбувається цей процес завдяки засвоєння гумані-
тарних дисциплін, виховному впливу сім’ї, школи, суспільства,
участі у громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного
дорослого життя.
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Детермінанти, що мають безпосередній вплив на формування
і розвиток особистості, визначають як основні фактори формуван-
ня особистості і класифікують на внутрішні (фізіологічні та психіч-
ні властивості організму) та зовнішні (соціальне оточення тощо). 

За свідченнями психологів, вродженими у людини є не готові
здібності, а тільки потенційні можливості для їх розвитку — задат-
ки. Вони впливають на швидкість виникнення умовних рефлексів,
вироблення навичок, форм поведінки, але самі по собі не зумовлю-
ють особливостей особистості. Якщо немає сприятливих суспіль-
них умов, чи людина не займається відповідною діяльністю, вони
взагалі можуть не виявлятися. 

Практично не залежить від спадковості засвоєння соціальних
цінностей і норм поведінки, а також розвиток таких якостей осо-
бистості, як моральність, працьовитість, дисциплінованість тощо.
Вони формуються в процесі соціалізації індивіда, що відбувається
в сім’ї, школі, трудовому колективі та ін. соціальних групах.

Соціалізація — процес засвоєння індивідом соціального досвіду,
системи соціальних зв’язків та відносин. Її мета — допомогти вихо-
ванцеві адаптуватися в суспільстві, засвоїти досвід старших поколінь,
зрозуміти своє покликання, знайти шляхи найефективнішого само-
визначення. Соціалізація залежить від багатьох чинників, які можна
звести до трьох груп: макрочинники (космос, суспільство, держава);
мезочинники (місто, село етнос); мікрочинники (сімя, школа, друзі).

На відміну від стихійних соціальних впливів на особистість, вихо-
вання — це спеціально організований суспільний процес, спрямова-
ний на розвиток гармонійно розвиненої особистості. Ефективність
виховного впливу полягає в його цілеспрямованості, систематичності,
кваліфікованому керівництві. Люди піддаються вихованню неоднако-
во, діапазон дуже широкий — від повного неприйняття виховних
вимог до абсолютного підкорення волі вихователів.

Отже, виховання формує особистість, сприяє її розвитку, орі-
єнтує на процеси, які ще не визріли, але перебувають у стадії ста-
новлення.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ 
У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шумейко В. В.
магістрант, спеціальності «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Розвинене культурне середовище є важливою передумовою
якісного вдосконалення продуктивних сил, підвищення рівня життя
суспільства в цілому. 

Створення та удосконалення соціально — культурної анімації
для людей з інвалідністю стане рушійною силою для соціалізації
такої категорії людей через естетичне виховання, знайомство з цін-
ностями вітчизняної і світової культури, формування просоціаль-
ної поведінки в процесі участі в художній творчості, культурно-
мистецьких заходах. 

Універсальне завдання соціалізації — сформувати в тих «новач-
ків», що вступають у суспільство, як мінімум, почуття лояльності і,
як максимум, почуття відданості щодо системи. Згідно з його
поглядами, людина «вбирає» в себе загальні цінності в процесі
спілкування зі «значущими іншими». Внаслідок цього дотримуван-
ня загальноприйнятих нормативних стандартів стає частиною її
мотиваційної структури, її потребою [5].

У соціальній роботі з’явився новий напрям, який визначається
також як метод і технологія соціальної роботи, — соціально-куль-
турна анімація. 

Аніматор — спеціаліст, який організує соціальну роботу з діть-
ми і молоддю у вільний від навчання час шляхом залучення до рек-
реаційної діяльності, організації дозвілля [4].

Соціальна робота виконує одне із важливих завдань — створен-
ня необхідних умов для всебічного, гармонійного розвитку особис-
тості шляхом організації дозвілля і рекреаційної діяльності.

Ідеї анімації як основи для обґрунтування анімаційного підходу
аналізували Л. Волик, Т. Лесіна, Є. Мамбеков, Л. Тарасов, І. Шуль -
га, М. Ярошенко та інші вчені. До глибоких наукових досліджень
й практичного втілення соціально-педагогічних завдань зверталися
вітчизняні учені О. Безпалько, І. Іванова, О. Караман, Ю. Поліщук,
І. Трубавіна, А. Рижанова, С. Харченко та інші, але особливості
соціально-педагогічної діяльності у сфері дозвілля, зокрема з вико-
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ристанням анімаційного підходу висвітлено не було. Отже, вини-
кає необхідність не тільки розглянути сутнісні особливості, але
й означити специфіку застосування соціально-педагогічної діяль-
ності у досліджуваній сфері дозвілля, зокрема із висвітленням ані-
маційного спрямування.

Необхідність інтегративного дослідження поняття «соціально-
педагогічне» доводить О. Скляров, який аналізує цю дефініцію
в категоріальному апараті соціального пізнання. Перспективи
запровадження соціально-педагогічної діяльності узгоджуються
з наступним твердженням ученого: «Поняття соціально-педагогіч-
ного є плідним та перспективним концептом, здатним ефективно
слугувати розвиткові соціально-філософського, філософсько-істо-
ричного, антропологічного, історичного, культурологічного, педаго-
гічного пізнання. Воно дає можливість створити цілісну, якісно спе-
цифічну та водночас суттєво значиму картину історичного процесу
як процессу руху людиноформуючих чинників; демонструє внутріш-
нє переплетіння стихійних та організованих, свідомих та несвідомих,
керованих та некерованих форм соціалізації, окультурення людини
та перетворення її на «суб’єктивний фактор історії» [3].

Анімація стимулює розвиток комунікації — основи всіх соці-
альних відносин, сприяє досягненню таких цінностей, як самореа-
лізація і високий рівень життя.

Актуальності набирає поняття соціально-культурна анімація
для людей з інвалідністю. На відміну від спеціалістів, які працюють
у сфері культури і займаються прикладною творчістю, основна
функція соціального працівника у сфері культури — організація
культурного, змістовного дозвілля шляхом залучення громадян до
процесу спілкування [1,2]. Основні форми і методи його роботи
такі: проведення фестивалів, конкурсів творчості, благодійних
акцій, гурткова робота, соціальна робота у клубі, квести тощо.

Анімація впливає на зміну стилю життя, характеру трудової діяль-
ності людини, є бажання відпочити на природі, урізноманітнити жит-
тєві враження, зняти фізичну та психічну втому, познайомитись
з новими людьми, побути з рідними в умовах відпочинку та розваг. 

Отже, у соціально-педагогічному контексті соціокультурна ані-
мація передбачає створення спеціально організованого соціально-
педагогічного середовища й цілеспрямованого впливу з метою
забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для піз-
нання й осмислення молодою людиною соціально-економічно-
екологічних явищ, культурних і духовних надбань людства, форму-
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вання пріоритету загально цивілізаційних цінностей, засвоєння та
реалізації діяльнісно-поведінкового аспекту, що передбачає дотри-
мання норм і правил співжиття, і діяльність, спрямовану на осмис-
лене життєве і професійне самовизначення та реалізацію окресле-
них планів і програм особистісної самореалізації, підготовку до
самостійного життя.
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Життєвий досвід не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей —
не буде і держави. Діти дзеркало держави, вони її майбутнє. Через
вікову специфіку діти від свого народження не можуть самостійно
скористатися власними правами. 

У традиціях українського народу завжди була турбот про дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Турботу про
таких дітей, як правило, брала на себе громада. В XVI–XVII ст.
в Росії, при церквах, на людські пожертви створювалися сиротин-
ці, в яких виховувалися покинуті діти. За часів Київської Русі існу-
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вала практика передачі дитини в сім’ю на «вигодування», яка успіш-
но функціонувала до 1918 р. [2, с. 6–7]. За радянських часів типовою
картиною для України було, виховання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, в закладах колективного утриман-
ня. Вже в 1921 р. в Україні налічувалося 1844 дитячих будинків для
безпритульних дітей та напівсиріт з незаможних родин, в яких вихо-
вувалися 98890 дітей. Упродовж тривалого часу людської історії
дорослі ігнорували період дитинства, він не визнавався як особли-
вий період життя людини. Фактично аж до кінця періоду середньо-
віччя не було суспільної обізнаності щодо дитинства як окремої
категорії чи соціального феномену. Дітей віком до 6–7 років не вра-
ховували під час переписів, оскільки у них було дуже мало шансів
вижити. Не було різниці у ставленні до дітей та дорослих. Дітей
віком до 6–7 років не враховували під час переписів, оскільки у них
було дуже мало шансів вижити. Діти від народження до 7 років вва-
жалися немовлятами, а потім їх зараховували до гурту дорослих,
привчали до дорослих розмов, жартів, музики, їжі, залучали до
роботи. Не було різниці у ставленні до дітей та дорослих [3]. 

ЮНІСЕФ — є один з партнерів створення Всесвітнього руху
в інтересах дітей, діяльність якого спрямована виключно на забез-
печення інтересів дітей. ЮНІСЕФ було відзначено Нобелівською
премією миру за 1965 рік [1]. 

Отже, становлення державної політики щодо дітей в Україні
у сфері соціально-правового захисту дітей пройшло декілька етапів.
Перший етап (1991–1997 рр.) — початок становлення державної
політики у сфері соціально-правового захисту дітей, утворення
організаційної структури. Другий етап (1998–2004 рр.) — створен-
ня основних засад нормативно-правової бази. Третій етап
(2005–2008 рр.) — реформування у сфері соціально-правового
захисту дітей. Четвертий етап (2209–2019 рр.) — удосконалення
механізмів соціально-правового захисту дітей відповідно до
Конвенції ООН про права дитини.
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У руслі трансформаційних процесів в Україні відбувається
послідовний перехід від медичної до соціальної моделі інваліднос-
ті; створення умов для інтеграції людей з інвалідністю до активно-
го суспільного життя; підвищення державних гарантій у досягненні
вищих соціальних стандартів у матеріальному забезпеченні осіб
з обмеженими функціональними можливостями; створення безпе-
решкодного середовища для людей з інвалідністю; забезпечення
активної взаємодії державних органів та громадських організацій
інвалідів у розв’язанні проблем осіб з особливими потребами.

Проблеми соціалізації, соціальної реабілітації та інтеграції людей
з інвалідністю досліджують вітчизняні вчені О. Безпалько, А. Ко лу -
паєва, К. Кольченко, Н. Коляда, О. Расказова, П. Таланчук, В. Тес лен -
ко, С. Харченко, М. Чайковський, Ф. Шандор, А. Шевцов та ін.

Серед вітчизняних науковців розробку питання інклюзивного
туризму здійснюють Н. Бєлоусова, І. Борисова, О. Кравченко, В. Леп -
ський, С. Макаренко, Ю. Науменко, М. Перфільєва та ін.. Однак,
малодослідженою залишається проблема можливостей інклюзивного
туризму у контексті соціальної інтеграції людей з інвалідністю, забез-
печення їхніх основних прав і свобод нарівні з іншими громадянами
доступу до історико-культурної спадщини країни, включення до
переліку соціальних послуг для вразливих категорій населення.

Інклюзивний туризм — вид рекреаційного туризму, розрахова-
ного на людей з обмеженими фізичними можливостями.

Інклюзивний туризм — туризм, доступний для всіх, туризм,
який включає всіх. Іншими словами — включає у себе здорових
людей і людей з обмеженими фізичними можливостями. Основна
мета такого туризму — забезпечити всім членам суспільства можли-
вість рекреації. Хоча на початку розвитку йшлося радше про доступ
до реабілітації.

Соціально-психологічними теоріями реабілітації особистості
вважатимемо сукупність прийомів, методів і впливів, що викорис-
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товуються для підтримання і відновлення психологічного здоров’я.
Технологізація реабілітаційної роботи передбачає

1) можливість дослідження соціальнопсихологічних процесів
реабілітації з досить високою точністю, 2) прогнозування можли-
вих наслідків зниження рівня психологічного здоров’я особистості
з тим, щоб їх попередити, 3) передбачення можливих помилок
у використанні корекційних і профілактичних методів з тим, щоб їх
мінімізувати. Форми роботи, в яких практично використовуються
технології, можуть бути дуже різними: групова та індивідуальна
робота, майстер-класи тощо.

Саме про реабілітацію в основному пишуть українські науков-
ці Л.Ю.Науменко, В. В. Лепський, С. В. Макаренко, І. С. Борисова,
О.В.Cемененко [1], поєднуючи інклюзивний та соціально-реабілі-
таційний туризм, що, наприклад, добре показав симпозіум, прове-
дений у м.Умань [2]. Проблема полягає в тому, що таке тлумачення
звужує зміст цього поняття.

Інклюзивний туризм як засіб соціалізації має особливості: по-
перше, туризм забезпечує рухливу активність, обмеження якої зни-
жують життєві можливості, слугують причиною суму, стресу, від-
чаю, невпевненості. Через організацію рухливої активності туризм
здійснює терапію і профілактику психосоматичних захворювань
і підтримує фізичне здоров’я. По-друге, туризм створює повноцін-
не середовище спілкування, встановлює незалежні та різнобічні
соціальні контакти, формуючи різні соціальні ролі. Туризм знищує
почуття неповноцінності, інтегруючи людей з інвалідністю у сус-
пільство, допомагає сформувати впевнену і ефективну життєву
позицію. По-третє туризм спрямований на відновлення сил для
виконання виробничих процесів і побутових обов’язків, а також
і психічних ресурсів людини. По-четверте, носить активний харак-
тер, включаючи різноманітні забави, які дозволяють відволіктися
від монотонності побуту. По-п’яте, туризм допомагає пізнати
навколишній світ з його різними проявами і звичаями, дізнатися
невідомі раніше природні явища, познайомитися з новими людь-
ми. По-шосте, екологічні аспекти туризму як виду діяльності спри-
яють позитивному психоемоційному настрою, та є соціалізуючим
чиником: відповідний клімат, природа, близькість водних ресурсів,
наявність природних пам’яток, пам’яток матеріальної культури [3]. 

Таким чином інклюзивний туризм може стати унікальним яви-
щем для реабілітації осіб з інвалідністю, включаючи як пізнаваль-
ний процес, так і можливість повноцінної соціалізації. Процес цей
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взаємовигідний — всі люди потребують спілкування, підтримки,
а інколи особа з інвалідністю своїм прагненням до життя, волею,
може надихнути здорову людину до кращого сприйняття і осмисле-
ного прожиття кожної хвилини життя.
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СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА 
НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ 

Ярмолицька С. В.
І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, 
професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій

На сучасному етапі розвитку та становлення українського су -
спільства особливе занепокоєння викликають поширення нар команії
в молодіжному середовищі, зниження віку, з якого починають
вживати наркотичні засоби та психотропні речовини, проникнення
наркотиків до закладів освіти. Тому актуальним постає питання
профілактики наркозалежної молоді. 

Первинна профілактика передбачає виховання антинар ко -
генної спрямованості особистості молоді, її морально-психологічної
стійкості. Завданнями первинної профілактики є:

1) виховувати правильне розуміння природи наркогенних ре -
човин, особливостей їх впливу на ЦНС людини, віддалених на слідків
зловживань;

328

Секція 9 Соціальний розвиток особистості  



329

2) формувати поняття про морально-психологічну стійкість
особистості як основу здорового способу життя;

3) виховувати культуру потреб, бажань, захоплень молоді;
4) формувати поняття про норми моралі у вихованні власної

стійкості до деяких антиособистісних захоплень — паління, пияцтва,
наркоманії, токсикоманії;

5) виховувати свідоме бережливе ставлення до свого здоров’я,
власного організму, формувати уміння раціонально використовувати
його психологічні можливості;

6) стимулювати саморегуляцію власних психофізичних мож -
ливостей особистості шляхом її включення у позитивну альтер нативу
фізичних та психологічних випробувань, загартування, тренінгу;

7) формувати науково обґрунтовані уявлення про анатомо-
фізіологічні та психологічні зміни, що відбуваються в організмі
у ситуаціях стресу, інформаційних перевантажень, аутотренінгу,
самопсихотерапії, умінь самоконтролю та самооцінки у поведінці;

8) формувати основи моральних звичок індивідуальної пове -
дінки та прийняття рішення у ситуаціях можливих зловживань
наркогенними речовинами;

Вторинна профілактика передбачає в основному діагностування
та виявлення залежності молоді від наркоречовин. Основними
завданнями є:

1) визначення рівнів інформованості молоді про дію наркоген -
них речовин на людський організм та наслідки їх вживання;

2) вивчення можливих умов та факторів, що сприяють ви -
никненню схильності до адиктивної поведінки;

3) виявлення таких індивідуально-психологічних станів осо -
бистості, що передують проявам адиктивної поведінки;

4) вивчення виділених умов і факторів виникнення схильності
особистості до адиктивної поведінки, станів, що їй передують і на
цій основі встановлення осіб групи «ризику»;

5) діагностика мотивів адиктивної поведінки молоді;
6) визначення найбільш чутливих, сенситивних до виховного

впливу компонентів у структурі особистості молоді (рис характеру,
особливостей темпераменту, інтересів тощо).

Третім видом профілактики є система заходів, спрямованих на
корекцію поведінки молоді, її перевиховання, переорієнтацію та
реабілітацію хворих на алкоголізм та наркоманію. Здійснюється на
основі результатів організаційно–аналітичних заходів вторинної
профілактики. Завданнями третинної профілактики є:
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1) на основі встановлених груп «ризику» здійснювати індиві -
дуальний виховний профілактичний вплив на особистість молоді
шляхом використання доцільного та професійно виваженого
арсеналу відповідних педагогічних засобів;

2) створення сприятливих для корекції адиктивної поведінки
молоді умов соціального оточення, психологічного клімату, пози -
тивного психологічного самопочуття тощо.

Отже, необхідною складовою роботи з профілактики наркоманії
є своєчасне виявлення молоді «групи ризику» та надання їм
психолого-педагогічної допомоги. Для цього соціальні працівники
повинні мати достатній рівень поінформованості про причини
виникнення потягу до наркотиків у молоді та володіти відповідними
соціально-психологічними техніками й методами профілактичної
антинаркотичної роботи.
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СЕКЦІЯ X
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СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
БАТЬКАМ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Авраменко Є. О.
магістр, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., 

доцент кафедри психології

Проблема інтеграції в соціум, підвищення якості життя дітей
з інвалідністю та їх сімей завжди була і залишається актуальною.
Слід зазначити, що проблема життєдіяльності дитини з інвалідністю
здоров’я є не тільки медичною та соціальною, а й психологічною. 

Відповідно до наукових даних [2; 4], від взаємовідносин дітей
з інвалідністю з батьками залежить, наскільки адекватною буде їх
взаємодія з навколишнім середовищем. Для дитини сімейне вихо-
вання представляє унікальну умову її нормального розвитку. Так,
сім’я виступає найважливішим фактором соціалізації, під якою
розуміється складний процес засвоєння дитиною культурно-істо-
ричного досвіду.

Слід підкреслити, що кількість наукових та науково-популяр-
них робіт, присвячених проблемі виховання дитини з інвалідністю
дає позитивну відповідь на наше питання [3; 4]. 

У цілому, фахівцями з різних спеціальностей (психологами, ло -
гопедами, дефектологами, реабілітологами розроблені рекоменда-
ції щодо навчання та виховання дітей з інвалідністю [1]. Дуже часто
батьки стикаються вже не стільки з появою проблеми у відносинах



з дітьми з інвалідністю, скільки з наслідками її різної величини.
Простежуючи переживання батьками трагедії народження особливої
дитини, різні дослідники дійшли висновку про закономірну зміну
їхніх емоційних станів на шляху до адаптації. До них відносять:
шок — найперша реакція на усвідомлення горя. Заперечення — віра
у зцілення, помилковість діагнозу. Починається тривале та виснаж-
ливе мандрування від лікаря до лікаря, а далі — до знахарів, екстра-
сенсів із надією знайти диво, яке зробить дитину здоровою.
Депресія — почуття пригніченості, що є завершальним у послідовній
зміні емоційних етапів, які є неконструктивними, бо свідчать про
неприйняття батьками нової реальності. 

Зазначимо, психологи вважають, що для ефективної соціалізації
особистості з інвалідністю потрібно: якомога раннє здійснення реабі-
літаційних заходів, інтеграцію в соціум бажано розпочинати з групи
з високими показниками психологічного благополуччя, створюючи
умови для формування впевненості, оптимізму, належного соціаль-
ного статусу; неперервно, враховуючи складну міжетапну взаємодію,
сприяти розвитку і культивуванню потреб, що мають розвивальну та
компенсаторну цінність; системно і комплексно, забезпечувати пси-
хологічний супровід на важливих етапах соціалізації особистості
з інвалідністю. Варто наголосити, що серед основних та ефективних
форм допомоги таким родинам психологи виділяють наступні:
інформаційна допомога; формування навичок ефективного спілку-
вання; створення груп підтримки; комплексний підхід, а також тре-
нінги: «Допомога батькам дітей, що мають порушення фізичного та
психічного розвитку» та «Кінотренінг» як один із інтерактивних
методів роботи психолога з батьками дітей з інвалідністю [1].
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИНДРОМУ ВИГОРАННЯ 
У ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Білоус А. О.
І курс, група ЗПЛ-19-1-М, спеціальність «Психологія»

Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. іст. н., доцент

Актуальність. Професійна діяльність працівників соціальної
сфери нерозривно пов’язана з інтенсивним психоемоційним та інте-
лектуальним напруженням у процесі надання кваліфікованої допо-
моги клієнтам та управління стресовими ситуаціями, а також знач-
ним фізичним навантаженням у зв’язку з необхідністю виконання
визначених завдань у встановлені строки, часто і понаднормових. 

Специфічний характер діяльності фахівців соціальної сфери
і довготривалий вплив професійних стресів призводять до форму-
вання у них синдрому професійного вигорання.

Саме тому виникає необхідність глибокого осмислення фено-
мену вигорання та використання дієвих підходів щодо поперед-
ження його виникнення в системі підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери.

Проблемою вигорання у зарубіжній психології займались такі
вчені, як Е. Аронсон, С. Джексон, Х. Маслач, А. Пайнс, Г. Фрей ден -
берг, В. Шауфелі та інші. Серед робіт вітчизняних авторів слід від-
значити дослідження В. Бойко, Н.Водоп’янової, В. Орел, Г. Ні кі -
форова, О. Старченкової, Л. Карамушки та інших. Теоретичний
аналіз закордонної наукової літератури є підставою для стверджен-
ня, що усі автори, які займаються питанням вигорання, трактують
його по-своєму. Під час І Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції (м.Курськ, Росія, 2007), присвяченої дослідженню вигоран-
ня, було запроваджене використання єдиного терміна — «синдром
вигорання». Такої єдності у визначенні вигорання серед вітчизня-
них науковців на сьогодні немає. Тому цілісне уявлення про виго-
рання та шляхи його попередження у соціальних працівників не
достатньо відображені у науковій літературі.

Мета та завдання: дослідити феномен вигорання працівників
соціальної сфери та методи його попередження.

Об’єкт: феномен вигорання працівників соціальної сфери.
Предмет: особливості формування вигорання соціальних пра-

цівників та його профілактика.

самореалізації студентської молоді Секція 10



Виклад основного матеріалу. Вперше термін burnout ввів амери-
канський психіатр Г. Фрейденбергер (1974) для характеристики
психологічного стану людей, що знаходяться в інтенсивному та тіс-
ному спілкуванні з клієнтами в емоційно навантаженій атмосфері.
Початково «вигорання» розумілося як стан виснаження з відчуттям
власної некорисності (Г. Фрейденбергер) [1, 29]. 

У відповідності до моделі Х. Маслач та С. Джексон вигорання
розглядається як відповідна реакція на професійні стреси міжосо-
бистісних комунікацій, що включає такі компоненти: емоційне
виснаження, деперсоналізацію та редукцію професійних досягнень
[1, 30]. На основі даної моделі була розроблена методика синдром
«вигорання» в професіях системи «людина — людина» в адаптації
Н. Водоп’янової, яка є дієвим інструментом для виявлення синдро-
му вигорання.

Для комплексної та детальної діагностики, а отже й для попе-
редження професійного вигорання доцільно використовувати
методику «Діагностика рівня емоційного вигорання» В. Бойко.
Методика дозволяє діагностувати вигорання на різних стадіях його
протікання.

Попередження професійного вигорання фахівців соціальної
сфери доцільно здійснюватися у двох напрямах: пом’якшення дії
стрес-факторів шляхом підготовки майбутніх фахівців до протидії
їм; активізація особистісних ресурсів майбутніх фахівців для
подальшого ефективного подолання негативних наслідки профе-
сійних і організаційних стресів [2].

Саме тому працівникам соціальної сфери необхідно оволодіти
навичками спрямованої профілактики професійного вигорання,
такими як: визначення короткострокових і довгострокових цілей,
використання «тайм-аутів», опанування вмінь і навичок саморегу-
ляції, професійний розвиток та самовдосконалення, відхід від
непотрібної конкуренції, емоційне спілкування, підтримка гарної
фізичної форми та здоровий спосіб життя.

Висновки. Синдром професійного вигорання фахівців соціаль-
ної сфери є деструктивним фактором, що знижує особисту ефек-
тивність працівників, свідчить про професійний регрес, незадово-
леність самореалізацією, руйнує фізичне та психологічне здоров’я,
а також є небезпекою для клієнтів, які звертаються до соціальних
служб. Отож попередження та зменшення професійного вигорання
працівників соціальної сфери є нагальною та життєво важливою
потребою сьогодення.
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Науковии керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент

На сьогоднішній день питання подолання стресів в сучасному
суспільстві є дуже актуальною проблемою. Адже світ навколо нас змі-
нюється дуже швидко, і питання, з якими доводиться стикатись люди-
ні також змінюються, що дедалі частіше призводить до порушення
рівноваги між організмом людини і навколишнім середовищем.

Так, виникнення і переживання стресу залежить не стільки від
об’єктивних, скільки від суб’єктивних чинників, від особливостей
самої людини: оцінки нею ситуації, зіставлення своїх сил і особли-
востей з тим, що вимагається. Будь-яка несподіванка, що порушує
звичний перебіг життя, може стати причиною стресу або стресо-
ром, за термінологією Г. Сельє. До основних понять, які стосують-
ся переживання стресу належать: стресова реакція — неспецифічна
реакція організму у відповідь на несподівану напружену ситуацію,
що вимагає адаптації; подолання стресу — зусилля, направлені на
зниження впливу стресу на особистість; стан стресу — це один із
нормальних станів людини. 

Слід зазначити, що стрес — це будь-яке більш-менш виражене
напруження організму, пов’язане з його життєдіяльністю. Йдеться
про сукупність стереотипних, філогенетично запрограмованих
реакцій організму, що викликаються впливом різних інтенсивних
стимулів навколишнього середовища, важкими життєвими ситуа-
ціями. За своєю початковою сутністю виникаючі реакції організму
мають адаптаційний характер. І в цій якості стрес — невід’ємний

самореалізації студентської молоді Секція 10



прояв життя. Таким чином, справа не в наявності стресу як такого,
а в його кількості (виразності), що переростає в якість. Такий стан
виснажує, впливає на якість життя і роботи, на фізичне та психоло-
гічне здоров’я. Отже, дослідження в області роботи зі стресом є на
сьогодні дуже важливими для покращення якості життя та здоров’я
не тільки студентської молоді, а й сучасного суспільства в цілому.
Проблема подолання особистістю стресових ситуацій широко
досліджується в багатьох галузях науки. А через посилення негатив-
ного впливу різних факторів на особистість людини зростає інтер-
ес в дослідженні саме психологічних способів подолання стресу як
фактора успішної адаптації людини в сучасному світі. 

До ресурсів, що допомагають впоратись із стресогенними
ситуаціями, різні автори відносять ресурси особистості (Я-концеп-
ція, локус контролю, ресурси когнітивної сфери, духовність, емпа-
тія, ціннісно-мотиваційна структура особистості, тощо) і ресурси
соціального середовища (оточення людини, вміння знаходити,
надавати і приймати соціальну підтримку). Я-концепція, локус
контролю та самоефективність на сьогоднішній день вважаються
найважливішими ресурсами у подоланні стресів. Соціально підтри-
муючий процес також відіграє важливу роль в успішному подолан-
ні людиною стресових ситуацій. Висока соціально підтримка нейт-
ралізує негативний вплив стресу високої інтенсивності і забезпечує
збереження здоров’я. Також, важливе місце в зменшенні впливу
стресу на організм людини надається помірним фізичним наванта-
женням на технікам, що допомагають розслабленню. 
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В умовах сьогодення проблема стресу є надзвичайно актуальною.
Стрес є постійним супутником особистості, який в умовах бурхливо-
го та інтенсивного життя має здатність накопичуватися в організмі та
призводити до зриву адаптації, що в свою чергу на фоні виснаження
та зниження імунітету призводить до соматичних розладів. 

Соматичні розлади негативно впливають на життя та діяльність,
і особистість вже не може так ефективно функціонувати в соціумі
та вести повноцінне життя. Застосування засобів та методів для
подолання стресу та його шкідливих наслідків, дозволяють макси-
мально ефективно проводити корекцію та адаптувати до подальшо-
го повноцінного життя. 

Бурхливе сьогодення постійно змушує особистість жити в екст -
ремальних умовах, в умовах безперервного пошуку своїх завдань,
пошуку себе, постійно ставить нові виклики. Особистість вимуше-
на постійно знаходитись в стресових ситуаціях, відповідно необхід-
ні методики які дозволять швидко та якісно перезавантажуватися
та ставати більш адаптованим та стресостійким. Найбільш актуаль-
ними є усвідомлення, розвиток та використання особистісніх
ресурсів для підвищення стресостійкості та подолання негативних
наслідків стресу.

Тому актуальнім завданням для психологічної практики є роз-
робка та використання якісних методик підвищення стресостій-
кості особистості.

Матеріали та методи. Проведено комплексний діагностичний
аналіз психологічного стану осіб з соматичними розладами; роз-
роблено та впроваджено в роботу індивідуальні програми підви-
щення стресостійкості осіб з соматичними розладами, що базують-
ся на їх особистісних ресурсах.

На основі отриманих даних розробляється індивідуалізована
програма підвищення стресостійкості особи з соматичними розла-
дами. Основою комплексної індивідуалізованої програми є: 
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– відпрацювання технік та способів управління стресом, захис-
ту від вигорання та хронічної втоми;

– застосування позитивної психотерапії; 
– практичні вправи, направлені на проведення аналізу цілей та

побудови нового плану власного життя, а також відпрацювання
практичних дій для реалізації поставлених цілей;

– корекція примітивних рефлексів, зокрема РПС та рефлексу
Моро; 

– психокінезіологія; відпрацювання методів самодопомоги.
Результатом застосування вище вказаних засобів є підвищення

стресостійкості осіб з соматичними розладами та досягнення ними
стану фізичного та психологічного благополуччя.
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Сучасні словники з психології визначають мотивацію як «спону-
кання, що викликають активність організму і визначають її спрямова-
ність». Поняття «мотивація» не можна пов’язувати тільки з психологі-
єю, хоча воно саме з неї, перш за все, пов’язано. Моти ва цію можна
вважати одним з методів управління, складовою частиною процесу
управління, спрямованих на досягнення конкретної мети менеджмен-
ту — змусити людей ефективно трудитися. З усіх факторів, що вплива-
ють на ефективність діяльності підприємства, найбільше значення
має наявність мотивації персоналу та результативність праці. Це сто-
сується різних сфер діяльності від групи персоналу до окремих фахів-
ців. Підприємства, де більша частина персоналу мотивована на
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достатньо високому рівні, частіше досягають успіху. За допомогою
системи мотивації персоналу можна вирішити проблеми підприєм-
ства, пов’язані з досягненням кінцевих результатів діяльності.

Класифікація методів мотивації результативності діяльності
Методи мотивації.

Характерні ознаки:
– економічні (прямі) — відрядна оплата, погодинна оплата,

пре мії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, ви -
плати за максимальне використання робочого часу; 

– економічні (непрямі)-пільгове харчування, доплати за стаж,
пільгове користування житлом, транспортом та ін.;

– моральні — збагачення праці, гнучкі робочі графіки, охорона
праці, програми підвищення якості праці, просування по службі,
участь у прийнятті рішень на більш високому рівні. 

Проте у конкретного підприємства може не бути стандартного
пакету стимулів. Стимулювання у такому разі має бути адресним,
орієнтованим на конкретного працівника. Найбільш ефективні
методи стимулювання можна класифікувати конкретно через став-
лення до працівника.

Процес самонавчання сприяє гнучкості сприйняття змін зов-
нішнього і внутрішнього середовища, наслідком чого є отримання
знань і створення умов, необхідних для переходу на наступний етап
життєвого циклу або утримання підприємства на поточному етапі
розвитку. Таким чином, застосовуючи коучинг як один із прогре-
сивних методів управління мотивацією персоналу перед керівниц-
твом підприємств стоять такі основні управлінські завдання: 

– створення умов, при яких співробітники зацікавлені в набут-
ті нових знань і самостійно шукають способи їх поповнення; 

– виявлення найкращих методів роботи в різних підрозділах
компанії і вивчення цих методів (так званий внутрішній benchmar-
king);

– розробка і впровадження механізмів активного поширення
знань, отриманих окремими співробітниками та підрозділами,
а також механізмів стимулювання використання цих знань іншими
співробітниками.

Для ефективного управління мотивацією необхідно викорис-
товувати в управлінні підприємством різні групи методів. Еко но міч -
на ефективність будь-якого виду людської діяльності багато в чому
визначається цілями, які переслідуються, в їх основі — потреби,
інтереси, стимули суб’єктів праці. 
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Процес навчання студентської молоді охоплює не тільки дидак-
тичний, пов’язаний із засвоєнням знань, компонент, а й соціально-
психологічний, що відтворює характер взаємин у студентській
групі, соціально-психологічну групову атмосферу, рівень розуміння
в системі «педагог — студент» та ін. Соціально-психологічний ком-
понент навчальної діяльності студентів утворюють такі складові:
проблеми адаптації студентів до умов навчання у вузі; особливості
створення позитивного соціально-психологічного клімату в сту-
дентській групі; особливості налагодження стосунків студентів із
викладачами; соціально-психологічні бар’єри студентів, зумовлені
навчанням; типи спілкування і діяльності на рівні «педагог — сту-
дент», «педагог — студентська аудиторія»; проблеми взаєморозумін-
ня викладача і студентів; етнопсихологічні особливості спілкування
в процесі навчання та взаємодії; проблеми міжособистісних кон-
фліктів; особливості вияву десоціалізуючих впливів на молоду
людину. Дія цих чинників зумовлює конкретні особливості соціалі-
зації студентства. У цьому контексті особливо значущою є проблема
адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вузі, зумов-
лена недостатньою орієнтацією вчорашнього школяра в соціально-
психологічному просторі нового для нього соціального інституту.

Вивчення соціально-психологічних особливостей соціалізації
студентської молоді передбачає аналіз власне педагогічного спілку-
вання, в межах якого і відбувається навчальна діяльність. Йдеться
про спільне розв’язання проблем навчання засобами спілкування,
про чітку систему дій учасників педагогічного спілкування та їх
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узгоджену комунікативну діяльність, тобто про співробітництво,
яке характеризують такі параметри:

– активність учасників взаємодії, спрямованої один на одного
і на самих себе (змістом цієї активності є численні процеси міжосо-
бистісного пізнання, соціально-психологічного відображення,
самопізнання та ін., а результатом — формування психологічної
єдності учасників взаємодії, досягнення певного рівня взаєморозу-
міння між ними);

– предметна сутність, яка постає у формі навчальних завдань
(з цієї точки зору педагогічне спілкування можна описати як про-
цес інтеграції предмета співробітництва, формування предметно-
ціннісної і мотиваційної єдності його учасників);

– процесуальна сутність, що розглядає співробітництво як про-
цес, в якому виявляються індивідуальні та колективні предметні дії
його учасників (педагогічне спілкування постає як процес інтеграції
індивідуальних дій педагога і студента в їх спільній діяльності).

Необхідною умовою ефективної соціалізації під час навчання є
наявність зворотного зв’язку. Йдеться про взаєморозуміння, тобто
про розуміння іншої людини, взаємин на різних рівнях взаємодії:
«педагог — студент», «студент — студент» тощо. Взаєморозуміння
між педагогом і студентом розглядають як стан внутрішньої згоди,
який має певні особливості, зумовлені характером і умовами
навчальної діяльності.

Нині процес соціалізації молоді ускладнюється переоцінкою
традицій, норм і цінностей. Якщо раніше молодь спиралася на
досвід попередніх поколінь, то тепер їй доводиться творити новий
соціальний досвід, покладаючись переважно на себе, що значною
мірою зумовлює суперечливі тенденції у її свідомості та поведінці.
У студентському середовищі це засвідчують різноманітні моделі
самореалізації. Для багатьох студентів основними цінностями є
«знайти себе в житті», «бути людиною», «досягти матеріального
достатку» тощо.
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНИХ СІМЕЙ

Жижко О. С.
ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. к

З одногобоку, сім’я — доволі локалізоване об’єднання людей,
що захищає свій внутрішній світ і протистоїть зовнішнім впливам.
Якщо сім’ю позбавити її внутрішнього світу, зробити все, що відбу-
вається в ній, відкритим для суспільства, вона розпадеться. З іншо-
го боку, сім’я — об’єднання людей, відкрите для всього, що відбу-
вається у світі. Це сприяє її розвиткові, уможливлює задоволення
особистих потреб у спілкуванні з іншими людьми, забезпечує
почуття безпеки та захищеності.

Сучасні тенденції у функціонуванні української сім’ї:
– Все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я.
– Багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задо-

волення потреби в коханні пов’язують із пошуком сексуального
партнера, а не створенням сім’ї.

– Зростає кількість молодих сімей (до 39%), основним моти-
вом заключення шлюбів яких було «народження дитини». За наши-
ми даними значна доля таких сімей (до31%) розпадається протягом
трьох років.

– «Хвороба сім’ї» понижує її психотерапевтичну функцію і здат -
ність самостійно долати труднощі і переборювати кризові періоди.

– Аналізуючи якісні показники сімей, відмічено, що середню
сучасну сім’ю відрізняє: закритість, консервативність, дисгармо-
нійність, корпоративність у відносинах.

– Збільшились скарги подружжя на сексуальні дисфункції, які
детерміновані психологічними факторами.

– Погіршуються батьківсько-дитячі відносини.
Встановлено, що багато з молодого, середнього і літнього

подружжя не задоволені життям (біля 63%). 48% опитаних мають
позашлюбні зв’язки, які їх влаштовують, це основні психологічні
проблеми сімей.

В практиці психологічного консультування та вирішення пси-
хологічних проблем шлюбнорозлучних сімей постає необхідність
звертатись до діагностики задоволеності шлюбом. Виходячи із тео-
ретичних і експериментальних даних, нами були виділені критерії,
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за допомогою яких ми визначали задоволеність шлюбом: а) якість
подружніх відносин (рівень емоційних відносин в сім’ї, інтенсив-
ність і зміст спілкування в шлюбі, відпочинок сім’ї): б) орієнтація
на спільну діяльність в сім’ї. Участь подружжя в домашніх справах;
в) відношення до грошей, матеріальне забезпечення сім’ї; г) значи-
мість дітей в житті людини, дітність сім’ї, ступінь участі у вихован-
ні дітей; д) значимість сексуальних відносин; е) рівень бар’єру
перед руйнуванням шлюбу, лояльність по відношенню до розлу-
чення; ж) наявність чи відсутність альтернативи шлюбу.

З метою виявлення стабільності, задоволеності шлюбом було
проведено експериментальне дослідження подружніх пар в віці від
20 до 60 років. Вибіркову сукупність складали 486 респондентів.

Як показало дослідження: більшість чоловіків і жінок (57%)
в віці 20–30 років виявили середній рівеньзадоволеності шлюбом,
28% — низький рівень, 14% — високий рівень. Найменше задово-
лені партнери участю подружжя в домашніх справах, сексуальними
відносинами, матеріальним станом, емоційними відносинами
і інтенсивністю спілкування.

Література 

1. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. — М.: Логос, 1996.
2. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій: Конспект. — Львів : Кальварія,

1996. Вип. 4 :Соціологія сім’ї (тема 8) ; Тема 9: Соціологія молоді (тема 9) ;
Етносоціологія і соціологія нації (тема 10). — 77с.

РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» ЯК ПЕРЕДУМОВА
УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ

ОСВІТИ

Заіка В. М.
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Клевака Л. П.

к. пед. н., доцент кафедри психології та педагогіки
Національного університету «Полтавська політехніка 

ім. Юрія Кондратюка»

Українські випускники закладів вищої освіти не завжди впи-
суються у реалії сьогодення. У більшості закладів освіти оновлення
та приведення теоретичної підготовки у відповідність до сучасних
вимог ринку праці та оновлення матеріальної-технічної бази відбу-
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вається надзвичайно повільно з низки об’єктивних та суб’єктивних
чинників. Разом з тим, навчання студентів повинно відбуватися
з урахуванням не лише фундаментальних компетенцій їхнього про-
фесіоналізму, але й компетенцій, необхідних для життєдіяльності. 

«Soft skills» — універсальні або функціональні компетенції,
а факт володіння ними — функціональна грамотність. ЮНЕСКО
та Європейська комісія навіть встановили мінімальний рівень такої
грамотності, необхідний кожному європейцю для того, щоб бути
повноцінним членом суспільства й не бути «соціальним інвалідом»,
не кажучи вже про професійну самореалізацію. Дослідження, про-
ведені в 16 європейських країнах, показали, що 93% роботодавців
вважають «soft skills» такими ж важливими характеристиками спів-
робітника, як і його професійні навички. Сучасні роботодавці роз-
раховують на те, що кандидат матиме десятки різноманітних вмінь
та навичок. Доведено, що професійні вміння та навички застаріва-
ють, а «soft skills» є актуальними завжди. Поняття «soft skills» пов’я -
зане з тим, яким чином люди взаємодіють між собою, тобто «м’які»
навички рівною мірою необхідні як для повсякденного життя, так
і для роботи. За даними досліджень, професійну успішність визна-
чають саме «soft skills». Для кар’єрного зростання потрібно почина-
ти їх застосовувати з самого нижчого рівня.

Фахівці наводять перелік «soft skills» (міжпрофесійних, міжосо-
бистісних та внутрішньо особистісних навичок, які необхідні кожній
людині), які повинні мати претенденти для успішного працевлашту-
вання. Це: уміння вирішувати складні проблеми; контекстне мис-
лення — уміння обробляти головні дані, виокремлюючи їх з масиву
загальної інформації; уміння налагоджувати міжособистісні контак-
ти — навички ефективної комунікації, ефективного слухання, веден-
ня переговорів, емоційний інтелект; уміння прогнозувати, гнучкість,
швидка адаптація до змін. Саме такий набір навичок слугуватиме
фундаментом для побудови успішної кар’єри випускника ЗВО.

Інститут Макса Планка в Мюнхені (Німеччина) виділяє наступні
види «soft skills», особливо важливих в сучасному суспільстві: особис-
тісна динаміка (почуття відповідальності; прагнення до досягнень;
впевненість у собі; висока мотивація), міжособистісні відносини (кон-
тактність; об’єктивна самооцінка; співчуття і співпереживання іншим
людям), прагнення до успіху (самовіддача; мотивація до підтримки
статусу; схильність до систематизації; ініціативність), витривалість
(стійкість до критики; стійкість до невдач; позитивна емоційна уста-
новка; твердість життєвої позиції; задоволеність роботою). 
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Інші дослідники виокремлюють наступні «soft skills»: компл-
ексне розв’язання проблем; комунікативні навички (переговори,
вміння навчати інших людей, емоційний інтелект, управління кон-
фліктами); когнітивні здібності (креативність, критичне мислення,
вміння формувати власну думку та приймати рішення); гнучкість
розуму (вміння швидко переключатися з однієї думки на іншу);
організаційні навички (тайм-менеджмент; саморозвиток; проект-
менеджмент). 

Установлено, що умовами для розвитку «soft skills» у здобувачів
вищої освіти є: наявність конкретного плану особистісного розвит-
ку; аналіз свої дій, успіхів, та невдач; необхідність вийти із «зони
комфорту»; необхідність отримання зворотнього зв’язку; мотива-
ція розвиватися, отримувати новий досвід. Розвиток «soft skills»
у студентів ЗВО можливий у процесі проходження практики, само-
розвитку, отримання зворотного зв’язку, перейняття досвіду, набут-
тя знань, умінь і навичок на курсах, майстер-класах, воркшопах,
тренінгах, семінарах тощо.

КРИТЕРІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЛЮДИНИ 

Заіка В. М.
к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Кореняк О. В.

ІІ курс магістратури, спеціальність «Психологія» 
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Особистісне зростання людини відбувається все її життя, адже
змінюються вікові етапи розвитку, провідна діяльність, людина
набуває нових знань та досвіду, котрі, накопичуючись кількісно,
призводять до якісних перетворень психіки.

На підставі аналізу основних теорій, що пояснюють природу змі-
нювання та розвитку особистості, Д. Швець зробив такі висновки:
розвиток особистості є процесом породження нового; механізмом
розвитку є протиріччя; механізми прояву розвитку особистості склад-
ні та багатогранні, пояснити їх можна тільки комплексом внутрішніх
і зовнішніх умов; джерелом особистісного розвитку є і особистість
(внутрішня інтенція або самодетермінація), і середовище (зовнішня
детермінація); розвиток особистості може мати не тільки позитивний
(особистісне зростання), а й негативний, дест руктивний характер;
особистісний розвиток може бути і кількісним, і якісним; розвиток
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особистості може бути послаблений або спрямований в соціально
прийнятні межі за допомогою створення відповідних умов.

Зміст поняття «особистісне зростання» більш повно розкривають
його критерії. Так, С. Братченко, М. Міронова, А. Ясир та інші, ґрун-
туючись на роботах К. Роджерса, присвячених узагальненню реаль-
ного практичного досвіду психологів і психотерапевтів описали пере-
лік критеріїв повноцінного особистісного зростання. Так як зміни
зачіпають стосунки особистості, як із внутрішнім, так і із зовнішнім
світом, то і критерії особистісного зростання є інтраперсональні та
інтерперсональні. До інтраперсональних критеріїв особистісного
зростання автори відносять: 1) прийняття і визнання себе (безумовна
любов до себе, віра у власні здібності, сили і можливості; довіра до
себе як до особистості, гідної пошани, здібної до самостійного вибо-
ру, довіра власній природі); 2) відвертість внутрішньому досвіду пере-
живань (свобода від спотворюючого впливу психологічних захистів,
усвідомлення внутрішньої реальності і її ухвалення, свобода від впли-
ву переживань минулих подій, життя в теперішньому часі); 3) розу-
міння себе (найбільш чітке і точне уявлення про себе і свій актуаль-
ний стан, про переживання, бажання, думки; здатність побачити
і почути себе справжнього, крізь нашарування масок, ролей і захис-
тів; 4) відповідальна свобода (усвідомлення і ухвалення своєї свободи,
відповідальність за здійснення свого життя, за вибір цінностей і вине-
сення оцінок, незалежність від тиску зовнішніх оцінок, відповідаль-
ність за актуалізацію своєї індивідуальності і самобутності); 5) ціліс-
ність (взаємозв’язок всіх аспектів життя людини, розширення
інтегрованості і взаємопов’язаності всіх аспектів життя людини, збе-
реження і захист від дії зовнішніх чинників конгруентності і ціліснос-
ті, якими людина володіє від природи); 6) динамічність (постійний,
безперервний процес змін, динамічність, гнучкість, відкритість змі-
нам і здатність, зберігаючи свою ідентичність, розвиватися). 

Серед інтерперсональних критеріїв особистісного зростання
виділяються: 1) прийняття інших (здібність до прийняття інших
людей такими, які вони є, зі всіма їх достоїнствами і недоліками;
здібність до пошани їх своєрідності і права бути собою, до визнання
їх безумовної цінності і довіра до них); 2) розуміння інших (свобода
від забобонів і стереотипів, здібність до адекватного, повного і дифе-
ренційованого сприйняття навколишньої дійсності взагалі і особли-
во — інших людей; готовність вступати в міжособистісний контакт
на основі глибокого і тонкого розуміння і співпереживання, емпатіі);
3) соціалізованість (прагнення людини до конструктивних соціаль-
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них взаємин, відвертість і природність, реалістичність, гнучкість,
товариськість, здатність компетентно вирішувати міжособистісні
протиріччя, здатність будувати стосунки з людьми на принципах гар-
монії); 4) творча адаптивність (уміння людини використовувати свої
потенційні внутрішні можливості, готовність сміливо йти назустріч
життєвим труднощам і рішуче долати життєві перешкоди, прояв-
ляючи «творчу адаптацію до новизни конкретного моменту»). 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ
КОЛЕКТИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ОСОБИСТОСТІ

Зайцева Ю. В.
ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент

У сучасному світі, в умовах стрімкого розвитку суспільства,
особливого значення набуває якість життя людини, її психологічне
благополуччя. Проблема психологічного благополуччя особистості
все частіше стає предметом уваги психологів. Важливість цієї про-
блеми багато в чому обумовлена змінами, які відбуваються в житті
суспільства. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується
складною, неоднозначною ситуацією, що склалася у всіх сферах
життя: економіці, промисловості, сільському господарстві, науці,
культурі, охороні здоров’я та освіті, що не може не відбитися на
особистісному розвитку людини, яка живе в нашому суспільстві, на
її здоров’ї, моральних принципах, на психологічному благополуччі. 

Так, у зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема
створення умов для позитивного розвитку особистості, здатної до
самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої
діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. Велике значення
при цьому має стан психологічного благополуччя особистості. 

Слід зазначити, що сутність кожної людини відкривається тільки
в зв’язках із іншими людьми і реалізується в формах колективної
взаємодії, в процесах спілкування. Через взаємини людина усвідом-
лює свою суспільну цінність. Тому проблема вивчення благополуччя
особистості в контексті професійної діяльності є особливо важливою
і потребує цілісного і систематичного наукового аналізу. А соціально-
психологічний клімат виступає умовою, яка забезпечує не тільки гар-
монійний розвиток особистості, а й є гарантом збереження здоров’я.
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У нашому емпіричному дослідженні проведено комплексний
аналіз соціально-психологічного клімату та досліджено основні
показники соціально-психологічного клімату в колективі; виміряні
вираженості основних складових психологічного благополуччя спів-
робітників. На основі отриманих даних розробляється програма під-
вищення рівня соціально-психологічного клімату колективу, як фак-
тору впливу на психологічне благополуччя особистості. Основними
напрямками програми є: вдосконалення існуючої системи мотивації
співробітників, розробка та впровадження додаткових матеріальних
та нематеріальних мотиваційних заходів; покращення та розвиток
міжособистісних стосунків, як основи соціально-психологічного
клімату колективу; застосування заходів, які підвищують рівень
задоволеності від виконуваної роботи та сприяють професійному
зростанню; відпрацювання технік комунікації між співробітниками;
вдосконалення методів управління конфліктами в колективі; прове-
дення командоутворюючих тренінгів. 

Результатом застосування вище вказаних засобів є покращення
соціально-психологічного клімату колективу та досягнення співро-
бітниками стану фізичного та психологічного благополуччя.

Література
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ська Н. Д. та ін. Психологічні технології самодетермінації розвитку
особистості: монографія / ред. Л. З. Сердюк. Київ: Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 192 с. 

2. Serdiuk L., Danyliuk I., Chykhantsova O. Psychological factors of second-
ary school graduates’ hardiness. Social Welfare: Interdisciplinary Approach,
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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДІ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ — ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Іванюк І. Я.
ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соціального

забезпечення Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна»

Розвиток соціуму на кожному своєму етапі формує особливі ви -
моги до особистості, що відповідають конкретному історичному пе -
ріоду та соціальним відносинам, що в ньому сформувалися. Відпо -
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відно до цього зміни, що відбуваються в суспільстві, викликають фор-
мування відповідного соціальній реальності типу особистості, що
у свою чергу забезпечує життєздатність, як суспільства, так і окремо-
го індивіда. Особливої актуальності у сучасних умовах набуває харак-
теристика професійна самореалізація молоді на ринку праці через
призму чинників, що впливають на її формування. 

В умовах гуманізації і демократизації суспільства, соціальних
та освітніх деформацій важливим завданням на сьогодні є створен-
ня рівних стартових можливостей для всіх громадян, незалежно від
психофізичного розвитку, стану здоров’я, віку, статі, соціально-
економічного статусу людини. Тому важливого значення набуває
проблема реалізації особистісного ресурсу молоді, котра стикаєть-
ся з численними труднощами у процесі самореалізації, особливо
такої категорії, як студенти з інвалідністю. Незважаючи на доступ-
ність і можливість здобути професійну вищу освіту проблеми про-
фесійної самореалізації молоді на даний час є особливо гострі.

Самореалізація розглядається вченими як свідомий процес
розкриття та визначення сутнісних сил особистості, багатогран-
ність громадської діяльності. 

В літературі виокремлюються дві основні сфери реалізації
людиною своїх сутнісних сил — приватна та професійна. Остання
забезпечує особистості найбільш повні можливості для реалізації
творчого потенціалу, рівня домагань, цінностей, планів. Праця та
трудова діяльність виступають основними способами самореаліза-
ції, які підпорядковуються більш домінуючим способам — соціаль-
ній активності, творчості та життєтворчості.

Професійна самореалізація має такі якісні характеристики:
самостійність, яка відображає здатність особистості до вибору
цілей, планування, рефлексії, регуляції своєї діяльності; свобода
вибору, дій, рішень, що репрезентує здатність особистості до авто-
номної поведінки та міжсуб’єктної взаємодії, до саморегуляції;
творчість, яка демонструє розвинутість здатності до концентрації
творчих зусиль, креативність, незалежність у судженнях у поєднан-
ні з відповідальністю за результати власної діяльності.

Отже, можна стверджувати, що професійна реалізація особис-
тості передбачає: професійне самовизначення, професійне станов-
лення, розвиток професійних компетентностей та формування
конкурентоспроможності. 

В. Андреєв поняття «конкурентоспроможна особистість» трак-
тує як «особистість, для якої характерні прагнення і здатність до
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високої якості і ефективності своєї діяльності, а також до лідерства
в умовах змагальності, суперництва і напруженої боротьби зі свої-
ми конкурентами» [1, с. 26].

На думку, І. Леган [2] на процес формування конкурентоспро-
можності молоді впливають певні внутрішні (рівень та якість осві-
ти, професійна компетентність, мотивація та організаторські здіб-
ності, демографічні, етично-моральні чинники та життєві
орієнтації, здатна визначити своє місце на ринку праці) та зовніш-
ні (політичні, економічні, соціальні, технологічні) чинники.

Особливої уваги на ринку праці потребують молоді люди
з обмеженими фізичними можливостями. Професійне навчання є
найефективнішим способом підвищення конкурентоспроможнос-
ті молоді з інвалідністю на ринку праці. При чому задля підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності даної групи молодих громадян
недостатньо орієнтувати їх на здобуття найпростіших професій,
а необхідним є врахування потреб ринку, а також забезпечення зай-
нятості за бажаною професією, враховуючи психофізіологічні мож-
ливості людини. Адже, тільки наявність бажаної професії є найва-
гомішим стимулом до праці молоді з інвалідністю. Професійне
навчання молоді з інвалідністю забезпечують професійно-технічні
заклади освіти та заклади вищої освіти, які досить часто не можуть
гарантувати належних умов для організації процесу навчання моло-
ді з обмеженими можливостями. Підвищення конкурентоспро-
можності молоді з інвалідністю на ринку праці можливе лише за
умови системної цілеспрямованої взаємодії державних органів
влади, органів місцевого самоврядування, медичних та навчальних
закладів, фондів соціального страхування, громадських та молодіж-
них організацій, волонтерів тощо.

Література
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СОЦІАЛЬНО-ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ 
ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Іжелюк О. С.
I курс, група ЗСПО-19-1м, 

спеціальність «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»
Рівненський інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент

Одним із основних завдань суспільства є підготовка молоді до
створення повноцінної сім’ї. Гендерна освіта й виховання здійсню-
ються в умовах розвитку суспільства на засадах гендерної рівності
й демократії. Гендер (від англ. gender — рід) — соціокультурна, сим-
волічна конструкція статі, що покликана визначити конкретний
асоціативний зв’язок, забезпечувати повноцінну комунікацію та
підтримувати соціальний порядок.

Останнім часом гендерні дослідження стали невід’ємною час-
тиною педагогічної науки. У цьому контексті вважаємо за доцільне
звернутися до аналізу наявних основних освітніх парадигм з погля-
ду гендерного компонента освіти. Уведення гендерного компонента
в систему освіти України є одним із способів реалізації національної
доктрини розвитку освіти: «Створення умов для розвитку особис-
тості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихо-
вання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися
протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної
культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати
суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу
як невід’ємну складову європейської та світової спільноти». 

Важливим напрямом гендерної соціалізації здобувачів вищої
осві ти є освітній процес. Завдання закладу вищої освіти полягає
у тому, щоб допомогти хлопцям і дівчатам стати щасливими людьми,
щоб повною мірою вони могли реалізувати свої здібності й особли-
вості, щоб одержували задоволення від життя, були впевненими
у майбутньому. Завдання гендерної освітньої діяльності є неодноз-
начним: з одного боку, треба навчити студентів жити у сучасному
суспільстві, бути «як усі», а з іншого — розвивати здібності і свою
індивідуальність через гендерний підхід. Тобто навчити бути самим
собою, враховувати у повній мірі здібності окремих індивідів, не
перебільшувати соціостатеві особливості хлопців та дівчат. 

У процесі дослідження гендерної освіти студентської молоді
природнім є питання про формування гендерної компетентності.
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Гендерну компетентність окреслюють як процес спрямованих
і спонтанних впливів на особистість студента, що допомагає засвої-
ти знання про гендер, норми, правила поведінки та установки від-
повідно до культурних уявлень про роль, становище й призначення
представників різних статей у суспільстві. Крім того, такий процес
передбачає формування якостей, рис і властивостей, що визнача-
ють необхідне суспільству ставлення людини до представників
іншої статі та рівноправні соціальні взаємини статей. 

Таким чином, соціально-гендерні аспекти виховання та осві-
ти студентської молоді здійснюються під впливом родини, закладів
освіти, викладачів-наставників, засобів масової інформації, релігії,
мистецтва, мови, етнокультури, національних традицій, правової,
соціальної і державної політики. Застосування гендерного підходу
у вихованні та освіті майбутніх випускників закладів вищої освіти
пропонує новий спосіб пізнання дійсності, у якому відсутня нерів-
ність та ієрархія «чоловічого» і «жіночого».

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
КРИТЕРІЇВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кіщук В. М.
старший викладач кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін 

Рівненської медичної академії КЗВО «Рівненська медична академія»

Професійній підготовці майбутніх фахівців у галузі фармації
в системі неперервної освіти (коледж — медична академія) не при-
ділялася належна увага, що стало основною причиною для знижен-
ня якості самореалізації студентської молоді. Наголосимо на тому,
що з прийняттям Законів України «Про освіту» та «Вищу освіту»,
розробки Концепції побудови нової національної системи охорони
здоров’я України та Наказів МОЗ України «Про затвердження
Положення про особливості ступеневої освіти медичного спряму-
вання» головним інтегральним показником якості професійної
підготовки виступає професіоналізм. 

Очевидним чинником є те, що готовність майбутніх фармацев-
тів до професійної діяльності визначається не лише ґрунтовними
вузькоспеціалізованими знаннями, а охоплює інваріантні знання,
що сприяють формуванню особистісно-професійних якостей,
позитивно впливають на розвиток інтелекту, допомагають у творчій
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самореалізації й адаптації до умов майбутньої професійної діяль-
ності. Таку готовність можна сформувати лише у процесі неперер-
вної професійної підготовки у системі «коледж — академія». Саме
тому професійна підготовка майбутніх фармацевтів потребує суттє-
вого вдосконалення, що допоможе забезпечити конкурентоспро-
можність майбутніх фахівців-бакалаврів на ринку надання фарма-
цевтичних послуг. 

З огляду на наведені факти, першочерговим вважаємо чітке
визначення критеріальної характеристики готовності майбутніх
фармацевтів до професійної діяльності. На основі аналізу напрацю-
вань І. Бойчук, Л. Кайдалової, І. Свєточеої, Т. Шутько та та ін. було
з’ясовано, що критерії доцільно розглядати як еталони, на основі
яких здійснюється оцінка, порівняння результатів. Відзначимо, що
у науковій психолого-педагогічній літературі існують різні позиції
до визначення змісту критеріїв (мірило, ознака для оцінки, класифі-
кації судження; чинник, що дозволяє з безлічі можливих рішень
вибрати одне; засіб, за допомогою якого вимірюються рівні, ступені
прояву того чи іншого явища). У практичні площині ми виходили
з тих міркувань, що за допомогою застосування критерію дасть мож -
ливість виділити перевагу будь-якого вибору в порівнянні з іншими,
перевірити відповідність результату поставленої мети або дати оцін-
ку ступеня її реалізації. Тобто, критерії не лише фіксують найбільш
перспективні й продуктивні принципи і способи практичної дії,
а й за свідчують об’єктивні закони та логіку розвитку явища. Від -
значимо, що науковці мають різну позицію щодо спектру критерії
залежно від того, яке завдання вони ставили перед собою. Обґрун -
тування критеріїв готовності майбутніх фармацевтів до професійної
діяльності базувалося на врахуванні таких двох положень:

– обирати доцільно системні та вагомі елементи, які притаман-
ні професійній діяльності та враховують специфіку навчання
у медичних ЗВО; 

– враховувати, що склад та структура має відповідати кількіс-
ній та якісній характеристиці готовності, а також відображати внут-
рішню організацію, взаємозв’язок взаємодію між критеріями.

У нашому баченні без критеріальної бази неможливо методично
коректно провести оцінку ефективності професійної підготовки май -
бутніх фармацевтів. Нами вибрані такі критерії: мотиваційний, зміс-
товий, креативний та професійно-орієнтований. Обраний спектр
критеріїв відповідає механізмам цілісності освітнього процесу
в системі неперервної професійної підготовки в системі «коледж —
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академія», забезпечує зв’язок із зовнішнім середовищем та дозво-
ляє визначити напрямки вдосконалення готовності майбутніх фар-
мацевтів до професійної діяльності. 

Отже, перелік із чотирьох критеріїв (мотиваційний, змістовий,
креативний та професійно-орієнтований) носить всебічний харак-
тер, є комплексним, охоплює всі площини й структурні елементи
готовності майбутніх фармацевтів до професійної діяльності та
допоможе підвищити рівень самореалізації.

ПСИХОСОМАТИЧНІ ХВОРОБИ ТА XXI СТОЛІТТЯ

Костенко Є.
ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. к

Якщо всі хвороби походять від нервів, то лікувати від туберку-
льозу потрібно не легені, а хвору волю. Приблизно так міркували
тисячі цілком розсудливих людей протягом десятків років — до тих
пір, поки лікарі не виявили причини туберкульозу і не навчилися
ефективно його лікувати за допомогою стрептоміцину та інших
протимікробних препаратів. Тепер складно знайти людину, яка б
серйозно вірив у те, що туберкульоз походить від внутрішніх конф -
ліктів або надмірних пристрастей.Франс Кафка, страждаючи від того
ж захворювання, писав МілєніЕссенській: «Захворів мій розум,
а хвороба легень лише вираз мого душевної недуги».

Але людина, яка переконаний, що «всі хвороби — від нервів»,
часом йде набагато далі. Виразку шлунка і дванадцятипалої кишки
він зв’яже з нелюбов’ю до себе, артрит — з нерішучістю і відмовою
діяти. Прихильники альтернативної медицини, навіть найважче
захворювання можуть пояснити психологічними причинами.

Психосоматика — слово, яким прийнято позначати єдність
тілесних і психічних функцій у ссавців виду Homosapiens. Пси хо ло -
гічні чинники впливають на виникнення захворювань, а захворю-
вання надають зворотний вплив на психіку людини: з цими про-
стими твердженнями не стануть сперечатися навіть найбільш
консервативні представники офіційної медицини.

Сучасна медицина не заперечує, що ці захворювання часто
виникають на тлі стресу і негативних психологічних переживань.
Але не можна вважати психологію їх єдиною причиною. Так, для
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виникнення виразки шлунка не менш важливим компонентом
в більшості випадків є бактерія Helicobacterpylori.

Синдром хронічної втоми, або міалгіческійенцефаломієліт —
хвороба, яка зараз піддається подібному перегляду. Раніше цей син-
дром, жертви якого відчувають нестачу енергії навіть при мінімаль-
них навантаженнях і часто виявляються ізольовані від суспільства,
вважався одним із різновидів істерії. Пацієнтам рекомендувалося
пройти курс психоаналізу, щоб опрацювати витіснення емоційні
травми, які нібито виражаються в занепаді сил і інших фізіологіч-
них симптомах. Причини цієї хвороби досі невідомі (хоча є припу-
щення про вірусний характер СХУ). Зате дуже добре відомо, що ні
психотерапія, ні антидепресанти, ні «позитивний настрій» не допо-
магають позбутися від хвороби.

Свідомість тілесно, а тіло сприймається психологічно. Стрес —
це не просто набір відчуттів в нашій голові. Це конкретний фізіо-
логічний процес, який впливає на роботу внутрішніх органів. Але,
крім психологічних причин, у більшості захворювань є безліч
інших — харчування, спосіб життя, стан навколишнього середови-
ща, генетична схильність і випадкові інфекції. Саме ці причини, як
правило, виявляються основними.

Потреба пояснювати хвороби через негативні емоції і психоло-
гічні установки більше свідчить не про хвороби, а про сам котрий
пояснює і про рівень знань його епохи. Коли люди нічого не знали
про бактеріях і антибіотиках, у них були всі підстави вважати чуму
божою карою, а туберкульоз — наслідком нестриманих пристрас-
тей. У будь-якої хвороби за визначенням є психологічний вимір. Те,
як поводиться наше тіло, впливає на внутрішній стан і образ думок,
а внутрішній стан впливає на тіло.

Література

1. Психосоматическая медицина. Принципы и применения / Ф. Алек -
сандер. — М.Канон + РООИ «Реабилитация», 2016.
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ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ 
НА ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Крамниста Л. О.
ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. к

Огляд спеціалізованої літератури виявив що хронічний біль є
дуже актуальною темою через велику поширеність цього симптому
серед населення, в різних країнах цей показник різний, але варію-
ється від 10,1% до 55,2%. Причини хронічного болю можуть бути
різними, серед них є і психогенний біль (часто виникає на тлі пси-
хічних розладів). 

Хронічний больовий синдром — це довготривалий та стійким
біль. Щодо того, коли гострий біль переходить в хронічну фазу,
у вчених є різні думки, вони варіюються від трьох місяців до року.
Хронічній біль можна охарактеризувати як захворювання, яке має
вплив на структуру та функції головного мозку, а від роботи мозку
напряму залежать продуктивність когнітивної системи. 

В основі когнітивної системи лежить взаємодія таких психічних
пізнавальних процесів як: пам’ять, мислення, сприймання, увага.
Тому можна зробити висновки, що хронічний біль впливає на піз-
навальні психічні процеси, але інтенсивність впливу залежить від
багатьох факторів і часто складно виявити який саме фактор і в якій
мірі вплинув на зміни в структурі особистості. Хронічний біль най-
частіше не є самостійним симптомом, він супроводжує захворюван-
ня, яке може й самостійно впливати на пізнавальні психічні проце-
си людини. Нажаль через методологічні проблеми відокремлення
різних симптомів захворювання та через потенційну довготрива-
лість такого дослідження, яке потребує значних ресурсів та часу,
достатньо важко провести валідне дослідження, але є загальні фак-
тори, які можна розглянути теоретично. 

Пізнавальні процеси — це психічні процеси за допомогою яких
людина пізнає світ: відчуття, сприймання, мислення, пам’ять,
увага, уява, мова і мовлення:

– Увага — вибіркова спрямованість сприйняття на якийсь
конкретний об’єкт. Саме цей психічний процес найбільш вразли-
вий до стану здоров’я, а саме до дискомфорту та болісних відчуттів.
Людина страждаюча від болю різної етіології для довільної концен-
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трації уваги повинна докладати більше зусиль ніж людина без
больового синдрому. Часто така концентрація є неможливою через
постійно відволікаючий фактор — біль, що напряму впливає на
інші психічні пізнавальні процеси, які взаємопов’язані з увагою,
такі як мислення та пам’ять. 

– Сприймання — процес, що полягає в цілісному відображенні
предметів та явищ навколишнього світу. В основі сприйняття лежать
відчуття на які впливає біль незалежно від фази болю та його трива-
лості. Так, як для сприйняття інформацію людина отримує від орга-
нів чуття, а біль може її спотворити. Особливо це стосується голов-
ного болю який часто впливає на зір, слух, нюх та смакові відчуття. 

– Пам’ять — це процеси запам’ятовування, відтворення, збері-
гання та забування інформації. Ця характеристика пізнавальної фун-
кції психіки є ключовою для пізнавальної діяльності загалом. Від
якості пам’яті залежить мислення, уява та інші процеси. Хронічний
біль впливає на пам’ять, а точніше на процес запам’ятовування та
відтворення, під час загострення болю ці процеси сповільнюються.

Дослідження проблеми хронічного болю показали, що його
вплив на психічну пізнавальну діяльність людини залежить від
багатьох факторів, одним з найважливіших є вік. В дитячому віці
людина більш вразлива, тому що розвивається, на формування піз-
навальних психічних процесів має вплив безліч факторів, серед них
може бути і хронічний біль як самостійний симптом. З віком, внас-
лідок способу життя та розвитку різноманітних захворювань, хро-
нічний біль зустрічається частіше, але вже не має такого значного
впливу на пізнавальні процеси. 

Література

1. Варій М. Й. Загальна психологія [підручник] — Київ «Центр учбової
літератури», 2009. — 1008 с. 

2. Колесник Н. Т., Орлова Е. А. Клиническаяпсихология [учебник для
бакалавров] 2 изд. Москва 2012. — 368 с. 

3. Павелків Р.В. Загальна психологія. [підручник] — К.: Кондор,
2013. — 570 с.
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ЕНЕАГРАММА — ТИПОЛОГІЯ, 
ЯКА ДОПОМАГАЄ РОЗВИВАТИСЯ

Ксьонз В. П.
І курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. к

Слово «енеаграмма» має грецьке походження: ennea означає
«дев’ять», а gramma — «фігура». Це один з найдавніших інструмен-
тів вивчення особистості, згідно з цим інструментом люди поділя-
ються на дев’ять типів особистості. У кожному з них домінує одне
певне, сформований в ранньому дитинстві устремління, фіксація,
або призма, через яку особистість дивиться на світ.

1. Перфекціоніст
Ідеаліст з високими внутрішніми стандартами і моральними

принципами. Наділений високим почуттям відповідальності, од нак
чутливий до критики. Його життя визначається глибоко вкоріне-
ним переконанням, що увагу і визнання інших людей можна отри-
мати, тільки роблячи все бездоганно, тому він намагається невпин-
но самовдосконалюватися. 

2. Помічник
Душевний, чуйний, завжди готовий прийти на виручку і щед-

рий. Найбільше жадає бути потрібним і отримати визнання, тому
багато уваги і турботи приділяє іншим, часто забуваючи про себе.
Для помічника дуже важлива вдячність оточуючих; якщо він її не
отримує, то відчуває себе недооціненим.

3. Мотиватор
Дуже енергійний, працьовитий, самовпевнений і амбіційний.

Любить перебувати в центрі уваги і легко пристосовується до ситуа-
цій, людей і обставин, показуючи себе з кращого боку. Для мотива-
тора дуже важливий його образ в очах оточуючих, а також те, що
інші помічають і цінують його успіхи і досягнення.

4. Індивідуаліст
Чуттєва, творча, звернена на себе особистість з інтенсивним

сприй няттям світу і схильністю до меланхолії. Індивідуаліст кон-
центрується на естетичному, автентичному та відрізняється,йому
самому важливо відчувати себе відмінним від інших. 

5. Спостерігач
Раціональний, що аналізує, наглядовий і самодостатній. За зви чай

не виявляє емоції. Якщо ситуація стає занадто розпечена, він немов
відключається від своїх відчуттів, щоб повернутися до них пізніше.
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6. Лояльний скептик
Уважний, наділений великим почуттям обов’язку. Завжди як

слід перевіряє інших, перш ніж довіритися їм, однак коли долає обе-
режність і повністю віддає себе якійсь справі, стає дуже лояльним.

7. Ентузіаст
Оптиміст, який завжди шукає надихаючих людей, ідеї та події.

Його свідомість постійно зайнято новими планами і можливостя-
ми. Ентузіаст не хоче обмежувати свою свободу і стикатися з тем-
ними сторонами життя. 

8. Бос
Чесний, надійний, самовпевнений і сильний. Не терпить, як -

що когось, особливо слабкого, ображають, і готовий за все його
захистити.

9. Миротворець
Врівноважена і спокійна особистість, яка з усіх сил намагаєть-

ся уникнути конфліктів і зберегти рівновагу і гармонію у всьому —
в своєму житті і в стосунках з ближніми. Вміє легко знаходити
спільну мову з усіма і часто бере на себе роль примирителя. 

Література

1. Maitri, Sandra. The Enneagram of Passions and Virtues: Finding the Way
Home 2005.

2. Р.Р. Дон и Х. Расс — Мудрость Эннеаграммы: полное руководство по
психологическому и духовному развитию девяти типов личности — М.:
Открытый мир, 2010г.

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕНЬ
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ

Кузема Д. С.
I курс, група ЗСПО-19-1м, 

спеціальність «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»
Рівненський інститут Університету «Україна»

Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент

Психомоторний розвиток є складним діалектичним процесом,
який характеризується певною послідовністю і нерівномірністю
дозрівання окремих функцій, якісним їх перетворенням на певно-
му віковому етапі. При цьому кожна подальша стадія розвитку
пов’язана з попередньою.
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Для успішної педагогічної роботи з дітьми, що мають відхилен-
ня в розвитку, важливе значення має знання причин і характеру
порушень. Дітей з вадами розвитку поділяють на декілька категорій:
за нозологією, за видом порушення, за ступенем тяжкості уражен-
ня, за складністю і виразністю проявів тощо. 

Така класифікація дозволяє визначити зміст і методи роботи з ди -
тиною, обрати форму організації навчання та виховання. Виок рем -
люють наступні категорії порушень психомоторного розвитку дитини: 

порушення слухової функції — глухота, туговухість, пізноглух-
лість (самостійне, супутнє, як наслідок основного захворювання);
порушення зорової функції — тотальна сліпота, слабо зорі (само-
стійне, супутнє, як наслідок основного захворювання); мовленнєві
порушення (самостійне, супутнє, як наслідок основного захворю-
вання); порушення інтелектуального розвитку (розумова відста-
лість — за МКХ — 10); розлади емоційно-вольової сфери; пору-
шення функцій опорно-рухового апарату (органічне ураження
центральної нервової системи, вроджена патологія, набута, спадко-
ва); комплексні порушення декількох функцій.

Причинами відхилень у дітей можуть бути несприятливі факто-
ри, які поділяються на ендогенні (генетичні або внутрішні неспри-
ятливі впливи), екзогенні (зовнішні несприятливі впливи), а також
патологічні фактори в залежності від періоду впливу на дитину:
пренатальні — діють на плід під час внутрішньоутробного розвит-
ку; натальні — у період пологової діяльності, постнатальні — після
народження дитини.

Всі чинники в комплексі визначають ведучий дефект, який
виявляється у вигляді недостатності інтелекту, мови, зору, слуху,
моторики, порушень емоційно-вольової сфери, поведінки. У ряді
випадків може бути декілька порушень: складний дефект характе-
ризується поєднанням двох та більше порушень, однаковою мірою
визначаючих структуру аномального розвитку і трудності навчання
і виховання дитини.

Таким чином, для формування ефективної, адекватної, реаліс-
тично побудованої корекційно-виховної програми важливо мати
уявлення щодо форми ураження (прогресуюче, не прогресуюче,
спадкове, набуте), ступінь тяжкості ураження, наявність супутніх
соматичних захворювань, готовність дитини до навчання.

За ступенем тяжкості ураження розрізняють:
1. Легку ступень відхилень у психомоторному і мовному роз-

витку. Для цих дітей характерні деякі утруднення в динамічній
координації всіх рухів (від загальних до тонких).
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2. Середню ступень відхилень у психомоториці та мові: у дітей
наявні порушення координації рухів (загальних, тонких і артикуля-
ційних), затримка розумового розвитку.

3. Важку ступень відхилень у психомоториці і мові: у дітей
поряд з розладом статичної ідинамічної координації рухів наявні
різні порушення рухової сфери в цілому, спостерігається інтелекту-
альна неповносправність, мовленнєві розлади.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВУЗІ

Курбатова А. О.
старший викладач кафедри психології 

Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Розглянувши важливе дослідження В.І.Слободчикова і Є.І. Іса -
єва, яке виявляє, що на період навчання, коли відбувається профе-
сійне становлення людини, а саме має місце криза юності і стадія
прийняття молодості. Даний період пов’язаний вченими зі зміною
ступеню суб’єктивності, яка притаманна цьому віку, та змінюється
ступенем індивідуалізації.

Є.І. Рогов вважає чим раніше майбутній педагог займе активну
позицію, тим раніше він сформує в собі необхідні якості, тим раніше
стане професіоналом своєї справи [6]. Спираючись на дослідження
вікових особливостей майбутніх педагогів на початковому етапі
навчання у вузі, ранній студентський вік (17–19 років) найбільш
сприятливий для формування професійної мотивації, так як в цей
період відбувається ідентифікація і самовизначення, набуття нового
соціального статусу студента, його суб’єктне становлення. Ці проце-
си визначаються формуванням і розвитком якісних новоутворень
особистості, які детермінують розвиток професійної мотивації.

За визначенням X. Хекхаузена, Мотивом досягнень є прагнен-
ня підвищувати свої здібності і вміння, підтримувати їх на більш
високому рівні в видах діяльності, по відношенню до яких досяг-
нення вважаються обов’язковими.

Компонентом професійної мотивації нами розглядається
мотив досягнення. Саме поняття «досягнення» розуміється як етап
і рівень особистісного зростання, які виступають необхідною умо-
вою подальшого руху до самореалізації.
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В структурі особистості студента професійна мотивація визна-
чається як система усвідомлених взаємопов’язаних внутрішніх спо-
нукань особистості до навчально-професійної діяльності у вузі,
і інших сферах діяльності поза вузом.

При виділенні рівнів розвитку компонентів професійної мотива-
ції ми виходили: з точки зору системного підходу — це стійка послі-
довність зміни якісних станів системи, що дозволяє зрозуміти пред-
мет у всьому різноманітті його властивостей, зв’язків і відносин [4].

Для визначення рівня розвитку професійної мотивації, необ-
хідне якісне його описання, з позицій цілісного підходу, на підста-
ві виділення критеріїв сформованості особистісної освіти, профе-
сійної мотивації як багаторівневого системно-цілісного утворення
в структурі особистості студента.

Формування професійної мотивації розглядаємо як процес,
всередині якого проектуються результати поетапного розвитку
суб’єктної активності студента. Етапи реалізації моделі визнача-
ються тими цілями, які суб’єкт прагне досягти в процесі навчання
у вузі. Ми визначили їх як профідентифікація, профпрогнозування,
і профсаморозвиток, наслідком є профсамореалізація. Як зазначає
М.В. Корепанова [3], ситуація диктує умови діяльності, але реалізу-
ється вона за допомогою дій суб’єкта. Тому важливо знати, яку
позицію займатиме студент, активного учасника навчального про-
цесу, або пасивного слухача.

На 1 етапі «профідентифікаціі», коли відбувається засвоєння
студентом знань про цінності, норми і переконаннях нової соціаль-
ної групи, важлива роль відводиться викладачам. Мета — форму-
вання знань і уявлень студента, посилюючи орієнтацію на професію
вчителя, як про потенційного носія педагогічної сутності, яка пере-
творює його в суб’єкта даного етапу професійного становлення.

На 2 етапі «профпрогнозування» студент займає позицію суб’єк-
та навчання, на врахування зовнішніх обставин. Для якості кінцевого
результату навчання, необхідна орієнтація на пошук себе в педагогіч-
ній професії. Мета — формування конкретних професійних намірів,
що визначають індивідуальні освітні траєкторії суб’єктів навчання.

На 3 етапі «профсаморозвиток» прагненням майбутнього викла-
дача найактивнішим чином вдосконалювати себе як особистість.
Студент є суб’єктом навчально-професійної та квазіпрофессіональ-
ній діяльності, ставить суб’єктно орієнтовані цілі. Мета — досягнен-
ня адаптивного рівня розвитку методологічної рефлексії, що перед-
бачає набуття позиції суб’єкта майбутньої професійної діяльності.
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4 етап «профсамореалізація» визначається як інтеграційний,
який об’єднує попередні і слугує продовженням формування про-
фесійної мотивації. Метою даного етапу є вихід суб’єкта на новий,
більш високий рівень творчої готовності у вирішенні життєво важ-
ливих для неї творчих завдань і проблем.

Інтегративним критерієм, що визначає вплив професійної
мотивації на особистість майбутнього викладача є творчість
в навчально професійній діяльності студента.Відповідно ми виді-
лили 3 рівня розвитку професійної мотивації на початковому етапі
навчання студентів.

Методологічною підставою для визначення логіки формування
професійної мотивації, нами був обраний суб’єктний підхід.
Формування професійної мотивації розглядаємо як процес, всере-
дині якого проектуються результати поетапного розвитку суб’єк-
тної активності студента. Етапи реалізації моделі визначаються
тими цілями, які суб’єкт прагне досягти в процесі навчання у вузі.
Ми визначили їх як профідентифікація, профпрогнозування,
і профсаморозвиток, наслідком є профсамореалізація.
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МОТИВ ЯК СКЛАДНЕ ПСИХІЧНЕ УТВОРЕННЯ

Лобко А. М.
ІІІ курс, група ПС 31, спеціальність «Психологія»

Білоцерківський інститут економіки та управління 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Хомчук О. П., к. психол. н.

Актуальність проблеми. Потребнісно-мотиваційна сфера скла-
дає ядро особистості і її дослідження є важливим для розвитку та
рішення теоретичних і практичних завдань психології.

Мета роботи: теоретичний аналіз літератури з проблеми розу-
міння мотиву як складного психічного утворення.

Виклад основного матеріалу. У моністичних концепціях сутності
мотиву відображаються різні його сторони як підґрунтя дії, вчинку,
поведінки. Мотив як потреба відповідає на питання «чому здійсню-
ється активність людиною?», як ціль — «для чого?»; як стійкі якості
особистості — «чому саме така ціль, саме такий спосіб її досягнен-
ня?». Межею мотиву з одного боку є потреба, а з іншого — сформо-
ваний намір. Згідно з Є. П. Ільїним, мотиваційний процес почина-
ється з виникнення та усвідомлення предметного змісту спонукання
дії, результатів і способів її здійснення. Далі відбувається прийняття
мотиву — співвіднесення спонуки з ієрархією цінностей, принци-
пів, значимістю цієї спонуки у порівнянні з іншими потребами.
Завершується цей процес формуванням наміру. Разом з тим, стадії
мотивації, їх кількість і зміст залежать від виду стимулів, під впли-
вом яких формується намір як кінцевий етап мотивації [3]. 

Дослідники виокремлюють три основні компоненти мотиву.
Біологічні і соціальні потреби об’єднуються у потребнісний компо-
нент. Наступний компонент містить «внутрішні фільтри»: надання
переваги за певними ознаками (вподобання), інтереси, схильності,
рівень домагань, оцінка своїх можливостей, врахування умов
досягнення цілі та моральний контроль (переконання, ідеали, цін-
ності, установки, ставлення). Третій компонент являє собою
«цільовий блок»: образ предмету, що може задовольнити потребу,
уявлення процесу задоволення потреби [2].

Мотиви мають динамічні та змістові характеристики. До дина-
мічних характеристик відносяться сила мотиву (інтенсивність збуд-
ження та емоції) та його стійкість (стійкість потреб і установок,
інтересів). Змістово мотиви характеризуються співвідносно з рів-
нем усвідомлюваності, впевненості у правильності вибору, орієнто-
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ваності на зовнішні чи внутрішні чинники. Спрямованість моти-
ву(особистісна, колективна чи суспільна) та вид діяльності, з якою
він пов’язаний (ігрова, навчальна, трудова, спортивна тощо) також
є його змістовою характеристикою [1].

Слід також зазначити, що будь-яка діяльність людини є полів-
мотивованою, а саме зумовленою дією декількох мотивів одночас-
но. Полімотивація має місце при досягненні людиною віддаленої
цілі, наприклад навчальної (отримання освіти) чи спортивної
(досягнення кращого результату) діяльності, яка спрямовується
довготривалою мотиваційною установкою. І навчальна, і спортив-
на діяльність пов’язані з рядом окремих діяльностей, які детерміну-
ються певними мотивами, що ніби «вбудовані» в загальну спрямо-
ваність поведінки [4;5].

Висновки. Отже, детермінація поведінки і діяльності людини
обумовлюється не просто розрізненими факторами, а їх сукупністю,
кожний з них виконує свою функцію у процесі детермінації. Тому
мотив розглядається як складне інтегральне психічне утворення.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Музиченко Д. С.
IV курс, група ПЛ-16-1, спеціальність «Психологія»

Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Герасименко Л. Б., к. пед. н., доцент

Сучасні соціально-економічні виклики, науково-технічний про -
грес сприяють переходу до інформаційного суспільства, в якому ін -
формація стає ключовим об’єктом пізнання, рушійним чинником
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формування та професійного зростання особистості студента
в умовах динамічного сучасного соціуму. Тому, зважаючи на стрім-
кий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, проблема
визначення психологічних особливостей самореалізації студент-
ської молоді є досить актуальною. 

У працях зарубіжних і вітчизняних науковців (А. Адлера, Д. Кел -
лі, Г. Олпорта, Е. Фромма, К. Юнга, К. О. Альбуханової-Славської,
Б. М. Ананьєва, А. І. Анциферової, І. Д. Беха, Д. О. Леонтьєва,
С. Д. Мак сименка, Л. С. Рибалко та ін.) висвітлюються окремі
особливості окресленої проблеми, проте психологічний аспект від-
повідної тематики ще не був предметом вивчення і потребує
подальшого дослідження.

Метою нашої наукової розвідки є виділення окремих психоло-
гічних особливостей самореалізації студентів у сучасному інформа-
ційному суспільстві.

Процес самореалізації студентської молоді розглядається нами
як послідовне розкриття потенціалу особистості, при усвідомленні
людиною самої себе та власних можливостей. Прагнення до індиві-
дуального зростання та вдосконалення є основним мотивом діяль-
ності, сукупністю актуальних потреб, що спонукають студента до
саморозвитку власного «Я» з урахуванням усіх найважливіших
вимог сучасного інформаційного соціуму. 

Теоретичний аналіз наукових джерел та результати проведених
психодіагностичних досліджень дозволяють виділити визначальні
психологічні особливості самореалізації молоді. Респонденти від-
значають, що інформаційний розвиток суспільства супроводжуєть-
ся глибокими змінами в соціально-економічному житті, які впли-
вають на формування особистості.

На наш погляд, під тиском інноваційної інформації молода
людина вимушена постійно трансформувати ментальну картину
світу. Переконані, що суперечність між вимогами суспільства та
потребами індивіда, пошук власних шляхів у насиченому потоці
інформації є важливими чинниками моральної і світоглядної дефор-
мації студентів. Зокрема, у пізнавальній сфері: послаблення інтен-
сивності уваги, низький рівень регуляції діяльності та вольових якос-
тей, втрата ціннісних перспектив; у емоційно-вольовій сфері:
вразливість, сором’язливість, розгубленість, тривожність, нерішу-
чість, пасивність, низький рівень самооцінки, невпевненість у влас-
ному майбутньому, безплідні фантазії замість активної діяльності;
у сфері міжособистісних стосунків: низький рівень комунікації,
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невміння конструктивно діяти в конфліктних ситуаціях тощо. У
зв’язку із вищезазначеним, основними психологічними надбаннями
особистості студента ми вважаємо здатність сприймати велику кіль-
кість інформації та адаптуватися щодо неї. Саме завдяки поєднанню
пластичності поведінки та вміння виокремлювати значущу інформа-
цію можлива повна та гармонійна самореалізація сучасної молоді
в умовах постійного вдосконалення інформаційного суспільства. 

Отже, можемо констатувати, що у процесі самореалізації та
професійного зростання студентської молоді в умовах інформацій-
ного суспільства, врахування психологічних особливостей відіграє
ключову роль. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у більш деталь-
ному вивченні, описі та обґрунтуванні психологічних особливостей
самореалізації студентів.

ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Олійник К. О.
ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.

Мотиви, які людина висуває, обгрунтовуючи перед іншими людь-
ми і перед самим собою свою поведінку, навіть і тоді, коли він прагне
правильно усвідомити свої спонуки і суб’єктивно цілком щирий, дале-
ко не завжди відображають його спонукання, реально визначають
його дії. Самопізнання не дано безпосередньо в переживаннях, воно є
результатом пізнання, для якого потрібно усвідомлення реальної обу-
мовленості своїх переживань. В міру того як людина здобуває життє-
вий досвід, перед ним не тільки відчиняються всі нові сторони буття,
але відбувається більш-менш глибоке переосмислення життя.

Самосвідомість, як важливий структурний компонент особис-
тості, є тем внутрішнім механізмом, завдяки якому людина здатна не
тільки свідомо сприймати вплив навколишнього середовища, але
й самостійно, усвідомлюючи свої можливості, визначати захід і ха -
рактер власної активності. Самосвідомість із однієї сторони» як би
фіксує підсумок психічного розвитку особистості на певних етапах її
існування, а з іншого боку, у якості внутрішнього усвідомленого
регулятора поведінки самосвідомість впливає на подальший розви-
ток особистості. Воно одне з істотних умов безперервності розвитку
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особистості рівновага, що встановлює, між зовнішніми впливами,
внутрішнім станом особистості й формами її поводження». 

«Я-концепція» — це сукупність всіх уявлень людини про себе,
сполучена з їхньою оцінкою. Установки, спрямовані на самого
себе, складають:

1) «образ Я» — представлення індивіда про самого себе;
2) самооцінку — емоційно забарвлену оцінку цього подання;
3) потенційну поведінкову реакцію — ті конкретні дії, які мо -

жуть бути викликані «образом Я» і самооцінкою.
Слово «свідомість» достатньо широко використовується у пов -

сякденній мові та науковій літературі. Проте не існує єдиного розу-
міння того, що воно означає в житті і тому має проблеми в повсяк-
денній житті. Цим терміном позначаються два поняття, різні за
змістом. У більш елементарному значенні — це просте пильнуван-
ня з можливістю контакту із зовнішнім світом і адекватною реакці-
єю на події, які відбуваються, тобто те, що втрачається під час сну
і порушується при деяких хворобах.

Однак у науковій літературі, особливо з психології під словом
«свідомість» розуміється вищий прояв психіки, зв’язаний з абст -
рак цією, відділенням себе від навколишнього середовища та соці-
альних контактів з іншими людьми. У цьому значенні термін «сві-
домість» застосовується звичайно тільки до людини.

Свідомість — вищий рівень психічного відображення дійснос-
ті та взаємодії людини з навколишнім світом, що характеризує її
духовну активність у конкретних історичних умовах. У її розвитку
провідну роль відіграє спосіб життя, неоднаковий в умовах кожної
з суспільно-економічних формацій.

Оскільки свідомість є суспільним продуктом, то вона, природ-
но, набуває нових властивостей залежно від специфіки суспільних
умов життя людей, змінюючись слідом за розвитком економічних
відносин тощо. Так, в епоху первісного ладу свідомість людей визна -
чалася тими відносинами, які виникли на основі суспільної влас-
ності. Потім вона змінилася під впливом приватної власності на
засоби виробництва і поділу суспільства на групи, класи.

Слід сказати що феномен самосвідомості, який здається чи -
мось дуже простим і очевидним, у дійсності виявляється дуже
складним, різноманітним, що знаходяться в дуже непростих відно-
синах зі своїм носієм, що розвиваються, і мінливим в процесі вклю-
чення людини в систему колективної практичної діяльності і поміж
людських відносин.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
НА ШЛЯХУ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Петровська Д. П.
І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Журналістика»

Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.

Самореалізація — це реалізація потенціалу особистості. В мо -
ло дому віці у студентів з’являється унікальний шанс скористатися
своєю енергією та працездатністю для досягнення поставлених
цілей. Але існує багато факторів, які перешкоджають їм на шляху до
успішного життя.З кожним роком все більше молоді стикається
з проблемами соціального та психологічного характеру. Саме вони
не дають можливості студентам реалізовувати себе, адже мають
вагомий вплив на їх дії та думки.

Одна з найвагоміших причин, яка присутня не лише в молодо-
го покоління — відсутність мотивації. Вона випливає із сильного
бажання бути успішним. Потрібно різними способами розвивати
в собі цю жагу до подолання перешкод та підйому на нові вершини.

Батьки часто беруть на себе відповідальність за вибір майбут-
ньої професії своєї дитини та вдаються до психологічного тиску,
адже вважають свої дії правильними. Викладачі, в свою чергу, з ме -
тою впливу на успішність студентів під час навчального процесу,
вдаються до жорстких методів навчання. Потрібно давати студен-
там право вибору як спеціальності, так і інформації, яку він хоче
споживати. В більшості випадків виникають ситуації, коли в групі
з тридцяти чоловік лише троє-четверо старанно навчаються. Інші
немотивовані. Через кількісну перевагу студентів з низькою моти-
вацією гальмується рівень зацікавленості навчанням у відмінників
та знижується загальний показник успішності групи.

Мотивація до самореалізації зникає через брак вагомих доказів
успішності у галузі, яку обрав студент, або відсутності прикладу
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особи чи декількох осіб, які б підтвердили можливість досягнення
успіху в цій сфері діяльності.

Теоретичної частини навчання не достатньо для бажання реалі-
зуватися в обраній галузі. Саме під час періодичного виконання
практичних навичок з’являється заохочення, мотивація розвивати
свої вміння для подальшої роботи.

Лінь — усім знайоме відчуття. Часто саме через неї студенти
нехтують деякими навчальними процесами, що є не менш важли-
вими на шляху до успіху. Завдання батьків — з малого віку вихову-
вати в дитині самодисципліну. Завдання цих дітей в зрілому віці —
підтримувати її на належному рівні.

У зв’язку з обставинами, які переживав студент, його оточен-
ням протягом життя, яке акцентувало на його недоліках та знеці-
нювало переваги, у нього формується низька самооцінка.
Відповідно, цей фактор не дає можливості для, навіть, першого
кроку у самореалізації. Адже студент не впевнений в собі та своїх
силах. Умови, в яких студент живе і працює, мають бути макси-
мально комфортними для нього і мотивувати на подальшу роботу.
Це стосується як місця проживання, так і навчального закладу.
Будь-яке втручання в особистий або робочий простір може погір-
шити якість виконання поставлених завдань.

Молодь завжди має свіжий, новий, неординарний погляд на
речі, вирішення проблем та шляхи подолання перешкод. Але часто
оточуючі (переважно батьки чи викладачі) не дають можливості
реалізувати їхні нестандартні задуми. Адже вважають їх неефектив-
ними, необдуманими і безглуздими. Але студент має право реалізо-
вуватися як завгодно, якщо результат буде успішним.

В молодому віці для студента важлива думка таких самих сту-
дентів. Через це на перший план він ставить соціальну самореаліза-
цію. Для того, аби набути популярності серед одногрупників, сту-
дент витрачає свій час на відповідні речі, нехтуючи навчальними
процесами. Дуже важливо в таких випадках зрозуміти, що пріори-
тетною у такого віці має бути професійна самореалізація, через яку
в подальшому відбудеться і соціальна.

Для попередження виникнення таких проблем батькам
і викладачам варто серйозніше та мудріше ставитись до виховання
майбутніх студентів і постійної допомоги у більш зрілому віці,
а студент повинен чітко усвідомлювати проблему, яка у нього є чи
виникла, та намагатися знайти шляхи її подолання.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
ОСОБИСТОСТІ

Рекун А. С.
ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент

Дослідження феномена життєстійкості особистості стає дуже
актуальним останнім часом, оскільки окрім проблем загальнодержав-
ного характеру (інформаційною насиченістю, прискоренням ритму
життя сучасної людини, військові дії тощо), даний психологічний
феномен особливо набуває своєї актуальності в період коронавірусу.
Відбувається трансформація моральних цінностей та необхідність
самовизначення духовних орієнтирів особистості, потреба встанов-
лення ієрархії власних цілей у житті та планування їх досягнення.

Саме тому, щоб пристосуватися до складних чи негативних
умов, успішно реалізувати себе, людина має сформувати навички
вирішення проблем, набути таких якостей, властивостей особис-
тості, які б надали змогу ефективно самореалізуватися, зростати
внутрішньо, адаптуватись до сучасних умов життя, зберегти ефек-
тивну діяльність, приймати доладні рішення. У психологічній науці
для вищенаведеного явища американськими науковцями було
запропоновано термін «життєстійкість» [1].

Слід зазначити, що життєстійка людина — це людина що має
життєстійкі переконання, яка веде стійкий спосіб життя, використо-
вує власний досвід для подолання життєвих труднощів і стресів.
Доведено, що до факторів, які впливають на формування життєстій-
кості особистості, відносяться: позитивне світосприйняття; наявність
особистісних рис, що зумовлюють продуктивну творчу самореаліза-
цію людини; високий ступінь психологічної стійкості особистості;
вибір здоров’язберігаючої моделі поведінки; високий рівень розвитку
морально-вольової сфери особистості; високий рівень працездатнос-
ті. Відповідно до вказаного, життєстійкість поєднується із оптиміс-
тичним ставлення до життя та світу, свідомим ставленням до власно-
го здоров’я, розвиненою емоційною та морально-вольовою сферою
особистості. Також, виявлено, що осмисленість життя є важливим
чинником для розвитку та підтримки життєстійкості та її компонен-
тів. Розвинена життєстійкість пов’язана з емоційною насиченістю
життя, її осмисленістю, спрямованістю та тимчасовою перспекти-
вою, розумінням свого життя як цікавого та наповненого змістом.
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Слід підкреслити, що життєстійкість не є вродженою власти-
вістю особистості, а формується протягом життя. Можна виділити
два основних підходи до формування життєстійкості: 1-й підхід по в’я -
заний з когнітивно-поведінковою психотерапією (А. Бек та ін.) [2].
У основі даного підходу лежить ідея корекції нераціональних когні-
тивних структур (переконань, атрибуцій і т.д.), що здійснюють дес-
труктивний вплив на переживання і поведінку людини. 2-й підхід
розвитку життєстійкості — тренінг особистої самоефективності.
Метою тренінгу є розвиток окремих умінь і навичок, формуванні
окремих видів компетентності.

Як результат роботи, мною розроблено психологічну програму
занять «Оптимістична життєстійкість». Метою занять є формуван-
ня життєстійкості та оптимізму; розвиток оптимістичного мислен-
ня та позитивного ставлення до життя й оточуючого світу; оптимі-
зація психоемоційного стану; підвищення опірності стресам та
навичок саморегуляції; формування вмінь конструктивного вирі-
шення життєвих проблем та стресових ситуацій.
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Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.

Підлітковий вік є першим перехідним періодом від дитинства
до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в інтелектуальній та емо-
ційній сферах особистості підлітка (інтенсивний, нерівномірний
розвиток і ріст організму, особистісні новоутворення та ін.), породжу-
ють новий рівень його самосвідомості, потреби у самоствердженні,
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рівноправному і довірливому спілкуванні з ровесниками і доросли-
ми. Інтенсивний статевий розвиток зумовлює виникнення статевого
потягу і пов’язані з ним переживання й інтереси.

Для розуміння підліткового віку необхідно мати на увазі, що
цей вік відноситься до так званих критичних періодів життя люди-
ни. Причини виникнення, характер і значення підліткової кризи
психологами розуміються по-різному. Багато вчених підкреслюють
можливість безкризового протікання цього періоду. Криза в цьому
випадку розглядається як результат неправильного ставлення до
підлітків дорослими, суспільства в цілому. 

При цьому важливо мати на увазі, що кризові симптоми прояв-
ляються не постійно, а епізодично. Інтенсивність кризових сим-
птомів у різних підлітків суттєво розрізняється. Криза підліткового
віку проходить три фази: 1) негативну, або передкритичну, — фазу
руйнування старих звичок, стереотипів, розпаду сформованих
раніше структур; 2) кульмінаційну точку кризи, як правило в 13 ро -
ків; 3) посткритичну фазу, тобто період формування нових струк-
тур, побудови нових стосунків і т. п.

Проблема дисгармонійності характеру є надзвичайно актуаль-
ною у роботі психолога-консультанта з підлітками. У підлітковому
віці риси характеру загострюються, що може призвести до акцен-
туацій, явищ соціальної дезадаптації і формуванню особистості по
психопатичному типу. Тому в консультативній роботі з акцентуйо-
ваними підлітками, у яких відзначені явища дезадаптації, важли-
вим завданням для психолога є розпізнавання психогенних факто-
рів і допомога в подоланні патогенного впливу. Враховуючи тип
акцентуації підлітка, психологу варто підібрати індивідуальний під-
хід до нього. Нижче наведені особливості роботи психолога з різ-
ними типами акцентуацій характеру у підлітків.

При консультуванні гіпертимних підлітків психологу необхід-
но зайняти доброзичливу неавторитарну позицію. В індивідуальній
бесіді чітко аргументувати обов’язки та межі прийнятної поведінки
підлітка; використовувати методи тренування самоконтролю, пла-
нування, систематизації.

Специфікою консультативної роботи з тривожними підлітка-
ми є формування у них оптимістичних установок, підвищення
самооцінки, оволодіння ними навичками самостійної поведінки,
формування вміння виділяти головне і другорядне в різних життє-
вих ситуаціях, запобігання розвитку почуття відповідальності та
провини.
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У консультативних бесідах із вчителями та батьками підлітків,
психолог має інформувати їх про особливості типів акцентуацій
підлітків і одночасно давати рекомендації про те, як усунути пси-
хотравмуючі моменти соціальної ситуації розвитку.
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У сучасному розумінні, як свідчать психологічні словники,
стрес — це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподі-
вану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує
резерви організму й готує його до фізичної активності типу супро-
тиву, боротьби, до втечі. Стрес як складний емоційний стан є ре -
зультатом впливу багатьох чинників на особистість людини в будь-
якому віці. Аналіз класифікацій стресів свідчить про те, що вони
(стреси) є результатом впливу стресорів, відрізняються за змістом,
силою, часом дії. До того ж одні й ті ж стресори викликають різну
реакцію в різних людей, особливо дітей та молоді.

«Тривожність — це схильність індивіда до переживання триво-
ги, яке є емоційним станом. Стан характеризується суб’єктивними
відчуттями напруги, неспокою, похмурих передчувань, а з погляду
фізіології — активацією вегетативної нервової системи. Цей стан
виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію і може бути різ-
ним за інтенсивністю і динамічним в часі» (Л. Анн). На психологіч-
ному рівні тривожність відчувається як: напруга, заклопотаність,
неспокій, нервозність, відчуття невизначеності, безсилля, незахи-
щеності, невдачі, самота, неможливість ухвалити рішення.
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Проблему походження тривожності знаходимо в розробленому
Л.І.Божович уявленні про те, що процес онтогенетичного розвитку
особистості характеризується формуванням системних новоутво-
рень психіки.

Особливістю таких новоутворень є те, що вони набувають спо-
нукальної сили і характеризуються власною логікою розвитку. Як
відомо, Л.І. Божович розглядала це питання на прикладі утворень,
що забезпечують свідоме управління своєю поведінкою, а також пла-
нувала використовувати його стосовно вивчення вищих відчуттів.

Крім того, подібним чином дослідниця розглядає і якості осо-
бистості як систему, що включає стійкий мотив і закріплені, звичні
форми його реалізації у поведінці та діяльності. Тривожність про-
ходить той же шлях розвитку. Можна вважати, що наявність кон-
флікту у сфері «Я» веде до незадоволення потреб, напруженості,
різноспрямованість яких і породжує стан тривоги.

Надалі відбувається закріплення цього стану, який, стаючи са -
мос тійним утворенням, набуває власної логіки розвитку. Воло дію -
чи достатньою спонукальною силою, тривога починає виконувати
функції мотивації спілкування, спонуки до успіху і т. п., тобто зай-
має місце провідних особистісних утворень.

Тривожність як сигнал про небезпеку привертає увагу до мож-
ливих труднощів, перешкод для досягнення мети, що міститься
в ситуації, дозволяє мобілізувати сили і тим самим досягти якнайк-
ращого результату. Тому нормальний (оптимальний) рівень три-
вожності розглядається як необхідний для ефективного пристосу-
вання до дійсності (адаптивна тривога). У цьому контексті
тривожність тісно пов’язана з мотивацією до успіху.

Отже, тривожність — індивідуальна властивість особистості, риса
характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання,
стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи,
неприємностями, невдачами, фрустрацією. Важливо, що мова йде
про психологічну загрозу, тобто таку, що має суб’єктивний характер
і не проявляється як фізична небезпека. Такими ситуаціями можуть
бути: деякі конфлікти, порівняння людиною себе з тими, хто має
певну перевагу, змагання з такими людьми. Якщо розглядати три-
вогу або тривожність як стан, переживання, або як більш-менш
стійку особливість особистості, то несуттєво, наскільки вона адек-
ватна ситуації. Переживання обґрунтованої тривоги не відрізняєть-
ся від необґрунтованого переживання.
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УСПІШНА ТА НЕУСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ: 
СПРОБА ПОДОЛАННЯ ДИХОТОМІЇ

Смовженко В. В.
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Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.

Відповідно до наукових даних, для жінок мірило життєвого успі -
ху — це, перш за все, стосунки з іншими людьми, зокрема, саміт-
ність розглядається як нещастя, а професійні невдачі засмучують
не завжди. Для чоловіків основні досягнення вимірюються профе-
сійними успіхами.

На сьогоднішній момент основним критерієм успішності-неус-
пішності є матеріальний рівень (статок, заробіток) та соціальний
статус, яких досягла на момент оцінки особистість. Коли мова йде
про успішність жінки, то до зазначених критеріїв додається (і навіть
відсуває інші на другий план) соціальний та матеріальний статус її
партнера. Виникає неписана формула: гроші + статус = успішність.

Така формула — опис зовнішньої, суспільно прийнятної (по суті
нав’язаної масовою культурою), сторони успішності. Проте, чи може-
мо ми говорити про внутрішню, особистісно прийнятну, успішність?

Кількість наукових та науково-популярних робіт, присвячених
успішності особистості та її саморозвитку, дає позитивну відповідь
на наше питання. Зазначимо, що найчастіше мова йде про успіш-
ність діяльності та професійну успішність, яка, однак, має певні
внутрішні критерії.

Поняття «внутрішня успішність особистості» може включати,
на нашу думку, наступні компоненти: високий рівень духовності,
безперервність та успішність саморозвитку, мінімальний конфлікт
між «Я-реальним» та «Я-ідеальним», що забезпечує зазначену без-
перервність саморозвитку без невротизації індивіда, адекватні
самооцінка та оцінка зовнішнього світу та життєвих обставин та ін. 

Зазначений перелік не можна вважати вичерпним чи навіть
узагальненим — перш за все тому, що кожна особистість має власні
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критерії своєї успішності. Останні в свою чергу можуть цілком збі-
гатися з критеріями «зовнішньої успішності», а можуть сильно від
неї відрізнятися. 

Така невідповідність найчастіше стосується тих випадків, коли
людина зосереджена на власному духовному розвитку. При цьому
мова йде не стільки про набуття необхідних якостей і властивостей,
скільки про духовне збагачення. Тут можна згадати досить сумні
слова С.Д. Максименко: «…виникає уявлення про дух, як першод-
жерело активності, яке не може бути дослідженим у межах сучасної
науки. Знову найцікавіше й найголовніше зникає для психології».

Практикуючі психологи можуть підтвердити, що їхніми клієн-
тами нерідко стають соціально (зовнішньо) успішні особи, які від-
чувають певну внутрішню порожнечу, тобто вони не є успішними
внутрішньо відповідно до власних усвідомлюваних чи неусвідом-
люваних критеріїв успішності. Те саме засвідчують деякі історичні
приклади, коли заможні, високостатусні особи відмовлялися від
матеріального в ім’я духовного пошуку і вдосконалення. 

Визначаючи духовність як основний критерій внутрішньої
успішності особистості, ми, однак, не зводимо цю успішність
виключно до духовності. Можна говорити про різні успішності: соці-
альну, матеріальну, духовну, душевну, сімейну тощо. Різноманіття
цих успішносте, єдність зовнішнього та внутрішнього визначає, на
нашу думку, доречність застосування ідеографічного підходу як
шляху подолання дихотомії «А — не-А». Кожна людина є успіш-
ною — за певними власними критеріями. Таким чином, сама успіш-
ність стає не дихотомічною, а парціальною. 
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ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
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Щороку тисячі абітурієнтів стоять перед нелегким вибором
майбутньої професії. І юриспруденція продовжує користуватися
попитом серед майбутніх студентів. Тож важливим постає питання
працевлаштування випускників юридичних спеціальностей після
завершення навчання.

Юридичний напрям підготовки студентів користується такою
популярністю через престижність професії юриста. Вона має високий
соціальний статус і користується повагою в суспільстві. З одного боку
поняття престижу залежить від складності і відповідальності роботи,
але частіше за все на його показник впливає оплата праці. Але реаль-
ність після закінчення університету, як правило, виявляється не
настільки сприятливою для пошуку роботи, як здається перед всту-
пом. Основною проблемою для успішного працевлаштування моло-
дого юриста є перенасичення ринку праці кадрами з вищою освітою
та відсутність у нього необхідного стажу і досвіду роботи. 

Роботодавців, насамперед, цікавлять професійні юристи, які
здатні вільно орієнтуватися у заплутаному українському законодав-
стві. Попит зростає на спеціалістів у конкретних галузях: фінансовій,
будівельній, промисловій, аграрній. Саме тому випускникам важче
здійснювати пошук роботи не маючи хоча б мінімального досвіду.

Випускники мають наступні шляхи щодо подальшого працев-
лаштування: по-перше, це державна служба, а по-друге — приват-
ний сектор, у тому числі заснування власного бізнесу. Відтак, якщо
проаналізувати головні складнощі при працевлаштуванні, а також
вимоги, які ставляться роботодавцем до молодого юриста, вихо-
дить, що основною проблемою постає перенасичення ринку праці
кадрами з вищою освітою та відсутністю у них необхідного стажу та
досвіду роботи.

Практикуючі юристи у цьому випадку радять студентам ще під
час навчання проходити стажування за спеціальністю, і таким чи -
ном поступово отримувати необхідний досвід і стаж роботи. В цьо -
му сенсі доречним є створення механізму надання першого робо-
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чого місця — системи стажування майбутніх кваліфікованих пра-
цівників на підприємствах (установах) під час навчання на остан-
ньому курсі та гарантоване працевлаштування. Також корисним
може стати впровадження консультаційних центрів, які надавали б
цінну інформацію і були б своєрідним орієнтиром для майбутнього
юриста при виборі сфери фахової діяльності.

Вирішення питань працевлаштування можливе за рахунок ство-
рення електронного банку даних про потреби організацій у фахів-
цях з вищою освітою, резюме випускників ЗВО, інформації щодо
розподілу і працевлаштування молоді, характеристик та оцінок
роботодавців щодо якості випускників. 

Отже, молодіжний ринок праці є найбільш проблемним сег-
ментом національного ринку праці. Успішне працевлаштування за
напрямом навчання залежить від мобільності системи освіти в час-
тині швидкої адаптації освітніх програм до вимог ринку праці і від
наявності ефективної системи професійної орієнтації молоді.
Важливим етапом нині є вибір єдиної якісної моделі юридичної
освіти, яка не тільки була б запозичена у розвинених країнах сучас-
ності, але й адаптована для української ментальності шляхом збіль-
шення уваги до її позитивних аспектів.

Важливим є дієвий комплексний державний механізм для усу-
нення стереотипних протиріч між вимогами ринку праці, мотива-
цією молоді до здобуття фаху та можливостями сучасної системи
освіти в Україні. Адже ці складові є одним із факторів, які визнача-
ють стан молодіжної зайнятості та важливість ролі держави у її
вирішенні.

ЧИННИКИ ПРОЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Ходикіна В. В.
ІІ курс магістратури, група ЗПЛ-19-Б-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., 

професор, зав. каф. психології

Криза середнього віку — найбільш серйозна нормативна криза
життя людини. Вона безперечно носить екзистенціальне підґрунтя.
Переоцінка смислів, перехід до нової домінанти цінностей, зіт-
кнення і подолання внутрішньоособистісних конфліктів є її підста-
вою та базою подальшого якісного розвитку особистості. Характер
та інтенсивність протікання цієї кризи є абсолютно індивідуальни-
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ми і зумовлюються впливом величезної кількості внутрішніх і зов-
нішніх детермінант і характеристик особистості. 

Розглянемо основні з цих чинників.
Соціальна ситуація розвитку. Криза починається з об’єктивно-

го відкриття для людини нової соціальної ситуації та вирішується
через адаптацію до іншої системи відносин, вбудовуючись в яку,
особистість систематизує свої вміння та можливості. 

Чинник психологічної готовності ґрунтується на досягненні
особистісної зрілості — каталізатора відповідальності, самореаліза-
ції, ефективного існування. Функцією зрілої особистості є адапта-
ція, розвиток і продуктивна взаємодія з іншими. Стабілізуючим
фактором виступає Его-ідентичність і позначає цілісність особис-
тості. Людина знає, хто вона, розуміє своє місце в цьому світі, що
сприяє конструктивному та незатяжному протіканню кризи. 

Перебіг кризи середнього віку обумовлюється також певними
рисами характеру особистості, її психотипом. Гармонійні риси
характеру слугують переживанню кризи шляхом формування про-
дуктивного ставлення до неї. 

Життєвий сценарій представляє собою план життя, який був
сформований в дитинстві і поступово реалізується як орієнтова-
ний. Якщо він суперечить зовнішнім умовам або внутрішнім ресур-
сам особистості, проте продовжує здійснюватися, спроби кон-
структивного подолання кризи залишаться марними.

Розклад очікуваних життєвих подій — це послідовність типових
подій в житті людини, що відповідають очікуванням певної спільно-
ти. На основі узагальнення уявлень про життєвий уклад, життєві
моделі, досвід близьких вибудовуються індивідуальні схеми подієвої
організації життя особистості. Ці типові сценарії не відображають
звичайне життя, але чинять істотний психологічний тиск на людину. 

Стан зовнішньої та внутрішньої самореалізації впливає на впев-
неність людини в своїх силах, на задоволеність результатами реаліза-
ції своїх цілей. Успіх, досягнутий в першій половині життя, дозволяє
простіше пройти кризу, сконцентруватися на розвитку духовності. 

Стресостійкість та адаптивність особистості визначає здатність
встановлювати нові правила взаємодії в соціумі, адекватно реагувати
на мінливі умови, приймати зміни, як мотив для саморозвитку і транс-
формації смисложиттєвих орієнтацій. Наповненість життя передба-
чає, що, чим в більшій кількості видів діяльності (професія, навчання,
виховання, спорт, побут, творчість тощо) людина знаходить себе, тим
простіше їй трансформувати свої життєві смисли в періоди кризи. 
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Ступінь тяжкості кризової симптоматики також пов’язаний
з рівнем розвитку стратегій подолання, що включають в себе смис-
ложиттєві орієнтації, життєстійкість, толерантність до невизначе-
ності, копінг-стратегії, мотивацію.

Подолання кризи середнього віку базується на наступних ком-
понентах: рефлексивні механізми проживання кризи середини
життя; механізми самоактуалізації; застосування копінг-стратегій
і стратегій трансформації смисложиттєвої сфери особистості. 

У позитивному варіанті криза завершується прийняттям відпо-
відальності за своє життя, трансформацією смисложиттєвих орієн-
тацій, розширенням перспектив самопізнання і саморозвитку.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Чудіна Т. А.
ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.

Проблема самореалізації молоді включені в дослідницьке поле
різних наук, але, перш за все, це психологічна проблема. Само реа лі -
зацію особистості вивчали представники різних психологічних течій,
як вітчизняних, так і закордонних, прикладом яких є: психоаналіз,
гуманістична течія тощо. Але серед науковці немає єдиною розробле-
ної концепції щодо психологічних особливості самореалізації особис-
тості. Тобто самореалізації як феномен особистості має потенціал до
поглиблення досліджень, особливо в період її становлення.

З. Фрейд відзначав потребу в самореалізації особи у власних
переважаючих інстинктах. Таку характеристику, як потреба у само-
реалізації, аналізував Е. Фромм. Він стверджував, що лише та осо-
бистість, яка має розвинуту спонтанну творчість, а також є працьо-
витою, люблячою, незалежною та чесною, може реалізувати свою
вищу потребу, тобто самовиразитися і самореалізуватися. Самореа -
лі зація особистості в концепції гуманістичного психоаналізу К. Хор -
ні — це подолання, зняття внутрішнього конфлікту та повер нення
до душевної гармонії не тільки через усвідомлення суперечливих
чинників свого існування, але і через почуття.

Представник гуманістичної психології А. Маслоу досліджував
явище самореалізації (самоактуалізації) на основі синтезу різних

самореалізації студентської молоді Секція 10



теоретичних напрямків у філософії, соціології, психології та інших
науках. З погляду цього науковця, кожна особистість володіє врод-
женою потребою до самореалізації, тобто максимального розкрит-
тя власних потенцій, здібностей і задатків тощо.

Соціально — психологічні проблеми самореалізації молоді
в нашій країні пов’язані з глибокими та швидкоплинними соціаль-
ними змінами, зокрема зі зміною певних ідеологічних орієнтирів,
з рівнем освіти, з економічним рівнем розвитку країни, це — фак-
тори, що впливають на становлення сучасної молодої людини. На
мою думку, одним з найважливіших факторів раціональної само-
реалізації студентської молоді є освіта, адже вона виступає спосо-
бом формування образу думок, дії людини в суспільстві, вектором
руху тощо. Освіта вирішує питання становлення, самореалізації та
ідеалізації особистості, її культури, духовного розвитку тощо.

Важлива умова успішного розвитку особистості — усвідомлен-
ня самим студентом неповторності своєї людської індивідуальнос-
ті. У цей період людина визначає майбутній життєвий шлях, набу-
ває професії і починає випробовувати себе в різноманітних галузях
життя; самостійно планує діяльність та поведінку, активно відстоює
самостійність суджень та дій. У цьому віці складаються світогляд,
етичні та естетичні погляди на основі синтезу багатьох знань, жит-
тєвого досвіду, самостійних міркувань і дій.

Однією з умов самореалізації студента є його соціалізація,
а період навчання у вищих навчальних закладах — це важливий
період соціалізації людини. 

Всі ці та інші фактори напряму впливають на сам процес само-
реалізації та його перебіг. Так як основним видом діяльності студент-
ської молоді є освітня діяльність, ми вважаємо, що саме у сфері освіти
має відбуватись вирішення тих проблем, які відбуваються в ході само-
реалізації. Можливі шляхи та аспекти вирішення ми описали вище.
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА
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Анотація. Термін «самореалізація» (self-realisation) вперше був
приведений у «Словнику філософії і психології», виданому в 1902 ро -
ці. В даний час цей термін відсутній у вітчизняній довідковій літе-
ратурі, в той час як у зарубіжній він трактується неоднозначно.
Найчастіше поняття «самореалізація» інтерпретується як «реаліза-
ція власного потенціалу».

Ключові слова: самореалізація; особистість; самосвідомість; са -
моактуалізація; полі системна модель самореалізації. 

Постановка проблеми. В останні роки дослідницький інтерес до
проблеми самореалізації особистості різко зріс як у вітчизняній, так
і зарубіжній психології. Посилення уваги до цієї проблеми пов’язано
з розумінням її визначальної ролі в розвитку особистості, пред’яв-
ленням високих вимог до таких якостей людини, як здатність до
саморозвитку і самовдосконалення, що продиктовано в Україні
соціально-економічними умовами, загостривши конкурентноздат-
ність на професійному ринку праці. Зростаючий інтерес вітчизняної
науки до самореалізації особистості як до проблеми можна просте-
жити у зростаючому числі наукових публікацій (Л. А. Анциферова,
Д. А. Леонтьєв, Л. А. Коростильова, Е. В. Галажинский, О. В. Пі -
терська і ін).

Аналіз останніх досліджень. В цілому, теоретичні проблеми
дослідження самореалізації полягають в тому, що при величезному
різноманітті теоретичних підходів до її розуміння на сьогоднішній
день в науці не існує не тільки теорії самореалізації, але і якого-
небудь єдиного підходу до визначення цього поняття. Більшість
психологічних теорій прагнуть до пояснення самореалізації чи
подібного поняття такого ж рівня.Наприклад, самоактуалізація
в теорії А. Маслоу, ідентичність в теорії Е. Еріксона[3; 340], страте-
гія життя у вітчизняній психологічній теорії [1; 165] та ін.

Ф. Ф. Корольов вказує на важливість і необхідність системного
підходу до вивчення психологічних явищ, визначивши його ознаки:
цілісність, взаємодія елементів зв’язку та відносини, що обумовлю-
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ють структуру системи. Цілісність передбачає, що всі частини склад -
ної системи служать спільної мети. Зміна одного параметра в сис-
темі впливає на всі інші.

Таким комплексом елементів стосовно феномену самореаліза-
ції може служити полісистемність, тобто окремі мікро-і макросис-
теми, що забезпечують варіативність, масштабність і ступінь інтен-
сивності самореалізації особистості [2;116].

Виходячи з вищеназваних принципів та аналізу літературних
даних, можна вибудувати полісистемну модель самореалізації осо-
бистості.

Базовими умовами самореалізації особистості виступають:
психоекологічні, психофізіологічні, психологічні, педагогічні та
соціальні фактори.

Висновки. Отже, серед видів самореалізації особистості необ-
хідно виділити діяльнісну, соціальну і особистісну. Діяльнісна само-
реалізація суб’єкта характеризується самовираженням в різних
видах діяльності і забезпечує високий рівень професійної компе-
тенції. Причому діяльність не завжди і не обов’язково може бути
пов’язана з офіційною професією суб’єкта, це може бути аматор-
ський спорт, художня творчість, навчання і т. д.

Таким чином, представлена модель самореалізації особистості
може служити опорою для обґрунтування одиниць аналізу самореа-
лізації, які могли б відображати її цілісне зміст у конкретних проявах.
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Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.

Розвиток вищої школи на сучасному етапі складається в умовах
глобальних, різнобічних і необоротних трансформацій суспільства,
культури, цивілізації та світу в цілому. На межі останніх століть ого-
лилися процеси розмивання і анігіляції цивілізаційних основ фун-
кціонування суспільства. Такі найважливіші соціальні інститути як
мораль, релігія, шлюб, сім1я, освіта тощо піддаються сьогодні
серйозним випробуванням на міцність і життєздатність [1, с. 156].

Наростаюча нестійкість суспільства зумовила кризу вищої
школи як важливого агента соціалізації, чий формуючий ресурс
виявився підірваним впливом масової культури, технократичним
і постмодерністським вторгненням в освіту [3, с. 47].

Криза вищої школи актуалізувала проблеми сучасної молоді.
Масовий характер вищої освіти призвів до того, що навчання в вузі
стало становити невід’ємний етап життя майже кожної молодої
людини. І на даному етапі вирішується доленосне завдання само-
визначення особистості, набуття повноцінної самосвідомості
і самостійності в житті. 

В зв’язку з цим вища школа повинна стати інститутом само-
реалізації молоді, в якому кожна молода людина зможе вибудувати
свій професійний, соціальний, культурний образ, спроектувати
своє майбутнє [2, с. 3].

Тим часом, ослаблений за роки реформ соціалізуючий потенці-
ал вищої шкіл не дозволяє вузам в повній мірі взяти на себе цю роль
і її охоче підбирає масова культура. 

Під натиском суспільства споживання молодій свідомості
нав’язуються утриманський меркантильний план існування.
Замість повноцінної самореалізації культивується банальне само-
ствердження, в якому навколишній світ і суспільство є не більше
ніж засіб задоволення егоїстичних бажань [1, с. 158].

У науковому дискурсі проблематика самореалізації найбільш
пильно вивчалася в гуманістичній психології (К. Гольдштейн, К.Род -
 жерс, А. Маслоу). 
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Вихідним тут стало вчення про самоактуалізацію А. Маслоу,
яке зводилося до того, що сама сутність людини рухає нею до твор-
чості і особистісного зростання, а деформації особистості є наслід-
ком несприятливих соціальних обставин, що перешкоджають
цьому зростанню [2, с. 5].

Отже, на наш погляд, проблема самореалізації має не стільки
інтра-індивідуальну, скільки соціокультурну детермінацію, зміст
і можливості вирішення. Тому пріоритет в її вивченні повинен
належати соціально-орієнтованій науці, яка прагне розкрити різ-
номаніття форм, шляхи і механізми реалізації особистості своїх
сутнісних сил як соціального суб’єкта. 

Такий підхід відповідає вихідній методології вітчизняної соці-
ально-гуманітарної науки, яка розглядає самореалізацію як най-
важливіший аспект і завдання соціалізації людини.

У цьому контексті ми вважаємо, що процес вузівської підго-
товки повинен забезпечувати умови проектування студентами сво го
суб’єктивно значущого образу «Я» у майбутній професії та культу-
рі, повинен сприяти руху студента до цього образу через розгортан-
ня в ході навчання його особистісного потенціалу і сутнісних якос-
тей суб’єкта навчальної та професійної діяльності. 
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СЕКЦІЯ XIII

ІНФОРМАТИКА 
ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КОМП’ЮТЕР У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Варарь Х. Ю.
II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Складно, напевно, оцінити яку роль відіграє в сучасному житті
комп’ютер.

Сказати що важливу, це практично нічого не сказати. Якщо з ла -
ду вийде комп’ютер на підприємстві чи фірмі, то це може спричи-
нити масу проблем: зупиняється весь трудовий процес, іноді навіть
виробничий.

Сучасні інформаційні технології давно перестали бути атрибу-
том лише науково-технічної сфери — вони вже складова побутової
культури суспільства.

Існує ще цілий ряд переваг того, що наше життя залежить від
комп’ютерів.

По-перше, це значно спрощує організацію охорони офісів, під-
приємств, компаній, житлових комплексів або стоянок. Якщо раніше
необхідно було на кожному поверсі або по всьому периметру роз-
ставляти охорону для того, щоб постійно спостерігати за подіями,
то сьогодні завдяки комп’ютеризації, досить просто встановити
камери спостереження і все, що відбувається спостерігати на моні-
торі комп’ютера. У виробництві, наприклад, комп’ютери викорис-
товуються від проектування деталей до конструювання цілого ви робу,
його виробництва і продажу. Широко використовуються системи
автоматизованого проектування архітектурних споруд: будівель,



мостів, гребель. Дорогі експерименти в науці і техніці можна пов -
ністю замінити розрахунками на комп’ютері.

По-друге, сучасні комп’ютери (ноутбуки, нетбуки) можна без
проблем брати з собою у відрядження, на відпочинок або просто на
прогулянку в парк. Їх компактні розміри, легка вага і можливість
працювати декілька годин без мережі, дають ще більше свободи ді ло -
вій людині. Це також дає можливість бути завжди на зв’язку. Адже
з Вами завжди і електронна пошта, і Інтернет, і всі офісні  додатки.
Більше того, вся інформація, яка може знадобитися в відрядженні,
вміщається просто в невеликому комп’ютері.

По-третє, комп’ютери допомагають нашим дітям швидше роз-
виватися. Приміром, щоб побачити слона, необов’язково їхати
в зоопарк (особливо взимку), оскільки все це можна малюкові
показати в будь-який час завдяки комп’ютеру та Інтернету.

Але ось коли комп’ютер виходить з ладу, це вже перетворюєть-
ся на справжню трагедію для його користувача. 

Тому можна сміливо сказати, що комп’ютери та їх можливості
дозволяють нам створювати більш комфортні умови для життя —
а це вже велике досягнення людства в його постійному розвитку.

Разом з комп’ютеризацією з’явилися також негативні наслідки
цього процесу, який впливає на соціально-психологічне здоров’я
населення. Найпоширенішим з них є явище комп’ютерної залеж-
ності. Головною причиною виникнення комп’ютерної залежності
у дітей психологи вважають недостатнє спілкування і взаєморозу-
міння з батьками, однолітками і значущими людьми. Комп’ютер
спочатку компенсує спілкування з батьками, а потім вони стають
«незначущими» в житті підлітка.

Тому вкрай важливе виховання батьків, вихователів, учителів
та дітей. Добре, якщо дитина знає про шкоду комп’ютера, ігор, які
наслідки зловживання можуть бути. Відповідно до цих знань більш
дорослі діти вже обирають власну лінію поведінки та ставлення до
власного здоров’я, і дорослі мають діяти так само.

Враховуючи актуальність даної теми зазначимо, що хоча
й виникають негативні прояви від використання ПК та, на проти-
вагу всьому, все ж більше ми помічаємо вживання новітніх техно-
логій у сучасному житті.

Отже, наш час комп’ютерна техніка повинна сприйматися як
технічний помічник, а не як друг чи особистість.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗВУКА
У ФОРМАТАХ MP3 І MP4

Василенко В. Ю.
I курс, група КІ-19-1-nk, напрям «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Важливим видом мультимедійних даних є звук. Різні задачі об -
робки звукової інформації потребують різні формати збереження.
Крім того, деякі формати дозволяють, окрім звукової доріжки збе-
рігати ще й відео потік, метадані. Але у кожного з вказаних форма-
тів є власні області призначення, історія, та переваги в мультиме-
дійному світі. Тому важливо проаналізувати різницю між двома
форматами та визначити їх особливості та їх застосування.

Mp3 — скорочення від MPEG-1 AudioLayer 3. Ліцензований
формат файлу для зберігання аудіо-інформації. Розроблений ні -
мецької науково-дослідною організацією — Товариством Фраун -
гофера. Був підтриманий інститутами завдяки своїй простоті, міні-
муму помилок і обчислювальної ефективності. Стала доступною
громадськості в 1991 році.

МР4 розшифровується як MPEG-4 частина 14. Це формат ко -
ду вання, що використовується при обробці відеоданих. Технологія
заснована на форматі QuickTime MOV від Apple, а також додає під-
тримку різних функцій MPEG.

Одним з перших типів аудіо розуміння з втратами майже непо-
мітним. MP3 почали зробити можливим, коли команда німецьких
дослідників шукав спосіб транслюються у високій якості звуку те -
ле фонних ліній. Після довгих досліджень перша версія MP3 бере
свій початок з 1995 року, коли вона була випущена для ПК через sha -
reware ліцензії. Безпосередньо у форматі QuickTime, популярний
в MAC систем, підставі на MPG4 популяризував його характерис-
тика, як можливість зберігати аудіо, відео і субтитрів. Перша версія
була випущена в 2001 році після оновлення в 2003 році. Незва жа -
ючи на те, що багато хто думає в MP4 не еволюція MP3, насправді,
вони не мають нічого спільного.

Найбільша відмінність між mp3 і mp4, полягає в типі даних які
вони зберігають. Файли MP3 є форматом «аудіо кодування», тоді як
MP4 — «цифровим мультимедійним контейнером». MP3 став стан-
дартним аудіо-форматом, оскільки стиснення використовувалося
з втратами, значно зменшуючи розмір аудіо-файлу і так само ледь
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впливає на якість звуку. Також він дозволяє балансувати між якістю
і розміром файлу.

MP4 файли є «контейнерами» — замість коду він зберігає дані
файлу, тому він і не має власного способу обробки кодування фай -
лу. Для цього він покладається на певні кодеки. Для того щоб при-
стрій відтворював файл, він повинен мати той же самий кодек.

Метадані файли Mp3-файли використовують теги ID3. Вони
дозволяють записувати назву пісні, виконуючого, альбом, номер і об -
кладинки альбому. Mp4-файли можуть реалізувати метадані так
само, як Mp3, але в розширеній платформі метаданих (XMP). XMP
добре підходять для контейнера Mp4 завдяки сумісності з великим
списком типів файлів (PDF, PNG, HTML, JPEG та інші).

MP3 має багато факторів, що робить його найбільш популяр-
них аудіо-форматі у світі: якість звуку залишається практично
незмінним, втрати є практично непомітним для наших вух.

Серед позитивних моментів MP4 — універсальність файл у фор -
маті MP4, а також відео- і аудіотехніка, навіть субтитрів можуть бути
включені в одному пакеті; переважна більшість аудио- і відеоплеєр
підтримує формат, перетворювачі й сприяти доступ до нього так само.

Недоліки Mp3-файли завжди будуть менші, ніж еквівалентні
файли Mp4. Якщо перетворити звук, збережений як Mp4, в формат
Mp3, то якість звуку може знизиться в процесі перетворення. Mp4
не має власного способу обробки кодування файлів, однак кодеки
дають Mp4 велику гнучкість, ніж Mp3.

Порівняльний аналіз форматів Mp3 та Mp4 дозволяє викорис-
товувати їх для збереження звука, але Мp4 дозволяє зберігати де кіль -
ка аудіо потоків, метадані, додаткову інформацію.

РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
НА ОСНОВІ МЕТОДУ ІМПУЛЬСНОГО КОДУВАННЯ

Гречанюк А. В.
IV курс, група ПІ-16-1-if, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Науковий керівник: Саган Н. З., старший викладач

Новий напрям застосування ЕОМ у галузі зв’язку і керування
об’єктами, який привів до створення автоматизованих систем і роз-
роблення мереж передавання даних, виник у середині 50-х років.
Одночасно розвивається і область застосування ЕОМ, названа Com -
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puter Communications, яка охоплює обмін інформацією між люди-
ною і ЕОМ, об’єктом керування і ЕОМ або різними ЕОМ.

Розосередженість об’єктів ставить завдання ефективної реалі-
зації каналів зв’язку, передавання повідомлень і організація роботи
низових комп’ютерних мереж в умовах інтенсивних промислових
завад. Завдання щодо створення і впровадження низових комп’ю -
терних мереж актуальні в різних галузях промисловості.

В комп’ютерних мережах використовують два способи коду-
вання: імпульсний і потенціальний. 

При імпульсному кодуванні двійкові дані представляються
імпульсами визначеної полярності, або частотою імпульсу — фрон-
том наростання або фронтом спаду.

При потенціальному кодуванні для представлення одиничних
і нульових бітів використовується тільки значення потенціалу сигналу.

При використанні прямокутних імпульсів для передавання
дискретної інформації необхідно вибрати такий спосіб кодування,
який би одночасно відповідав наступним вимогам: 

1) при однаковій бітовій швидкості займав би найменшу шири-
ну спектру;

2) забезпечував синхронізацію між передавачем і приймачем;
3) озпізнавати помилки;
4) низьку вартість реалізації.
Більш вузький спектр сигналів дозволяє по одній і тій же лінії

передавати дані з більшою швидкістю.
Розроблена структурна схема телекомунікаційної мережі, яка

скла дається з наступних блоків: джерела інформації — ДІ; кодер
коду Хемінга — К1; кодер манчестерського коду К2; лінія зв’язку;
декодер манчестерського коду ДК2; декодер Хемінга ДК1; персо-
нальний комп’ютер ПК. 

Для підвищення достовірності передавання даних використано
коди Хемінга, що особливо актуально в низових комп’ютерних
мережах, які характеризуються високим рівнем завад. Також в ро -
боті пропонуються структурні схеми кодера та декодера Хемінга. 

Для фізичного представлення даних використано манчестер-
ський код.

При манчестерському кодуванні кожний такт ділиться на дів
частини. Інформація кодується зміною потенціалу, яка проходить
в середині кожного такту. Одиниця кодується перепадом від низь-
кого рівня сигналу до високого (фронт наростання) а нуль — зво-
ротнім (фронт спаду).
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Так, як сигнал змінюється не менше одного разу за такт пере-
давання одного біту даних, то манчестерський код має хороші
самосинхронізуючі властивості. У нього немає постійної складової
і використовуються тільки два рівня амплітуди.

Розроблені схеми кодера та декодера манчестерського коду
реалізовані на програмованій логічній інтегральній схемі. 

Використання кодів Хемінга дозволить підвищити достовір-
ність передавання даних, що особливо актуально в комунікаційних
системах, які характеризуються високим рівнем завад.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEBASSEMBLY
У СУЧАСНИХ ВЕБ-ДОДАТКАХ

Дубей Ю. М.
III курс, група ПІ-17-1-if, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент

Сучасні веб-аплікації вимагають дедалі більше ресурсів. Ви ко -
ристання таких сценаріїв для веб-додатків як 3D-ігри, віртуальна та
доповнена реальність, комп’ютерний зір, редагування зображень/
відео майже неможливе без складних алгоритмів обробки. Крім
того, тривалість завантаження великих додатків JavaScript є непо-
мірно високе. Мобільні та інші обмеження в ресурсах платформи
можуть ще більше знизити її продуктивність.

WebAssembly — це технологія, що надає новий тип коду, який
можна запускати в сучасних веб-браузерах, що надає нові функції
і значне підвищення продуктивності. Код WebAssembly не призна-
чений для написання вручну, він спроектований для ефективної
компіляції з низькорівневих мов, таких як C, C ++ та Rust.

WebAssembly дозволяє запускати код, написаний на різних мо вах
в web-додатках майже з вихідною швидкістю, що означає великий
про рив для веб-платформи, так як раніше це зробити було неможли-
во. Більше того, не потрібно знати як створювати код WebAssembly,
щоб його використовувати. Модулі WebAssembly можна імпортува-
ти у веб-додатки, і експортувати з них функції для використання
через JavaScript. JavaScript-фреймворки можуть використовувати
модулі WebAssembly для отримання великих переваг в продуктив-
ності і нових функцій, в той же час роблячи їх функціональність
легко доступною для веб-розробників.
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Веб-платформу можна розглядати як:
– Віртуальну машину, на якій виконується код веб-додатків, на -

приклад код JavaScript, який забезпечує роботу додатків.
– Набір WebAPI, які веб-додаток може викликати для керуван-

ня функціональними можливостями веб-браузеру (DOM, WebGL,
WebAudioAPI, і т.д.)

З появою WebAssembly, віртуальна машина у браузерах тепер буде
завантажувати і запускати два типи коду — JavaScript і WebAssembly.

Різні типи коду можуть викликати один одного по необхіднос-
ті — WebAssembly JavaScript API обертає експортований код
WebAssembly в функції JavaScript, які можна викликати звичайним
способом. А в код WebAssembly можна імпортувати і синхронно
викликати звичайні функції JavaScript.

Мова WebAssembly призначена для доповнення і роботи разом
з JavaScript, що дозволяє веб-розробникам використовувати пере-
ваги обох мов:

– JavaScript — це мова високого рівня, гнучка і досить виразна
для написання веб-додатків. Має багато переваг — динамічно типі-
зована, не вимагає етапу компіляції і володіє величезною екосисте-
мою, яка надає потужні фреймворки, бібліотеки та інші інструменти.

– WebAssembly — це низькорівнева, схожа на асемблер мова,
з компактним двійковим форматом, який працює з майже природ-
ною продуктивністю і надає низькорівневі моделі пам’яті для таких
мов як C ++ і Rust, з метою компіляції, щоб вони могли працюва-
ти у браузері.

WebAssembly складається із таких головних частин:
Модуль: двійковий файл WebAssembly, який було скомпільова-

но браузером у машинний код.
Пам’ять: Масив типу ArrayBuffer динамічного розміру, який

містить лінійний масив байтів, в яких зчитуються і записуються
інструкції низькорівневого доступу до пам’яті в WebAssembly.

Таблиця: типізовий масив посилань динамічного розміру
(наприклад, для функцій), які не можуть бути розміщені в пам’яті
у вигляді байтів (з міркувань безпеки або переносимості).

Екземпляр: Модуль в парі зі своїм станом, яке він використо-
вує під час виконання, включаючи пам’ять, таблицю і набір імпор-
тованих значень.
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ВИМОГИ ДО МЕРЕЖ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач

Вступ. В компанії роздрібної мережі на основі франчайзингу
з філіальною структурою відбуваються постійні зміни в структурі
мережі. Одні філіали приєднуються, інші припиняють співпрацю.
Тому слід сформулювати вимоги до корпоративної мережі, щоб такі
зміни відбувались безболісно, з мінімальними витратами ресурсів.

Метою дослідження є аналіз вимог до структури та технологій
корпоративної мережі.

Основний зміст і результати роботи. Для компанії роздрібної
мережі на основі франчайзингу з філіальною структурою слід вико-
ристовувати територіально розподілені корпоративні мережі, що
володіють високими розширюваністю, масштабованістю, прозо-
рістю, надійністю, керованістю,. 

Розширюваність — це можливість в обмеженому діапазоні
порівняно легкого додавання окремих елементів мережі (користу-
вачів, вузлів, додатків, служб), нарощування довжини сегментів
мережі і заміни існуючої апаратури.

Масштабованість — це нарощення кількості вузлів і протяж-
ності зв’язків мережі в дуже широких межах без погіршення її про-
дуктивності за допомогою додаткового комунікаційного обладнання
та структуризації. Мережа масштабується за розміром (підключен-
ня додаткових користувачів) і географічно (користувачі й ресурси
рознесені в просторі).

Прозорість — це властивість мережі приховувати від користува-
ча деталі внутрішнього устрою (зв’язки, обладнання, ОС) для спро-
щення роботи. На рівні користувача прозорість означає, що команди
і звичні процедури однаково працюють з локальними та віддалени-
ми ресурсами. На адміністративному рівні прозорість полягає в то -
му, що застосуванню для доступу до віддалених і локальних ресурсів
потрібні однакові виклики. Все інше робить мережева ОС. Кон цеп -
ція прозорості застосовується до різних аспектів мережі. Прозорість
розташування означає, що користувачу не потрібно знати місцезна-
ходження програмних і апаратних ресурсів. Ім’я ресурсу не повинне
містити інформацію про місце його розташування. Прозорість пере-
міщення означає, що ресурси можуть вільно переміщатися з одного
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комп’ютера на інший без зміни імен. Прозорість паралелізму поля-
гає в автоматичності процесу розпаралелювання обчислень по про-
цесорах та комп’ютерах мережі. 

Для оцінки надійності мереж застосовується наступні характе-
ристики.

Готовність або коефіцієнт готовності означає частку часу, про-
тягом якого система може бути використана. Готовність може бути
поліпшена шляхом введення надмірності в структуру системи.

Оскільки мережа працює на основі механізму передачі пакетів
між кінцевими вузлами, то характеристиками надійності є: відно-
шення втрачених пакетів до доставлених, імовірності: втрати паке-
ту, доставки пакету вузлу призначення без спотворень, спотворен-
ня окремого біта даних,.

Безпека — це здатність системи захистити дані.
Відмовостійкість — це здатність системи приховати від корис-

тувача відмову окремих її елементів (деяке зниження якості її робо-
ти (деградації), а не повна зупинка).

Керованість — це можливість централізовано контролювати стан
основних елементів, виявляти та вирішувати проблеми, виконувати
аналіз продуктивності та планувати розвиток мережі. У ідеалі засоби
управління мережами є системою, що розглядає мережу як єдине ціле
та здійснює спостереження, контроль і управління кожним елемен-
том мережі від найпростіших до найскладніших пристроїв.

Система управління повинна бути незалежна від виробника
і володіти зручним інтерфейсом, що дозволяє виконувати всі дії
з однієї консолі.

Висновки. В дослідженні проведений аналіз вимог до розподі-
леної корпоративної мережі торгівельного підприємства.
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Постановка завдання. Відповідно до мети, об’єкта, предмета та
завдання дослідження необхідно проаналізувати відомі методи та
методики діагностування кібернетичної стійкості інформаційної
системи спеціального призначення (ІС СП).

Мета доповіді. Апробувати результати аналізу відомих методів
та методик діагностування кібернетичної стійкості ІС СП.

Результат дослідження. Результатом пошуку є роботи [1–4], в яких
подано методику оцінки кіберстійкості критичної інформаційної
інфраструктури (КІІ). Методика у загальному вигляді складається
з наступних етапів:

1. Етап оцінка кіберстійкості кожного об’єкту КІІ окремо.
1.1 Оцінка одноланцюгового об’єкту КІІ. Оцінка кіберзахище-

ності — це ймовірність виходу з ладу i-го технічного засобу оброб-
ки інформації (ТЗОІ) в умовах дій деструктивних інформаційних
впливів (ДІВ). Оцінити коефіцієнт зв’язаності i-го ТЗОІ і його вне-
сок в цільову функцію об’єкту КІІ. Оцінка кіберживучості — межі
станів одноланцюгового об’єкту КІІ.

1.2. Оцінка багатоланцюгового об’єкту КІІ. Оцінка кіберзахи-
щеності — це ймовірність виходу з ладу j-го багатоланкового об’єкту
КІІ в умовах дії ДІВ. Оцінити коефіцієнт зв’язаності j-го однолан-
цюгового об’єкту КІІ і його внесок в цільову функцію багатолан-
цюгового об’єкту КІІ. Оцінка кіберживучості — межа станів багато-
ланцюгового об’єкту КІІ.
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2. Етап оцінка кіберстійкості взаємодіючих об’єктів КІІ (стов-
бурів об’єктів КІІ). Оцінка кіберзахищеності — ймовірність виходу
з ладу n-го багатоланцюгового об’єкту КІІ в умовах дії ДІВ. Оці -
нити коефіцієнт зв’язаності n-го багатоланцюгового об’єкту КІІ
і його внесок в цільову функцію багатоланцюгового об’єкту КІІ.
Оцінка кіберживучості –межі станів стовбура КІІ.

3. Етап оцінки кіберстійкості КІІ. Кіберстійкість обчислюється як
сума стійкості її елементів з урахуванням їх коефіцієнта зв’язаності.

Висновки. Таким чином, для нашого дослідження цінними є
роботи [1–3], однак в них не розкриваються підходи до оцінки кое-
фіцієнтів зв’язаності, і як наслідок це унеможливлює практичне їх
використання. Тому існуюча методика потребує удосконалення та є
предметом нашого наукового дослідження.
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Метою роботи були побудова алгоритму зображень медичних
приладів, у подальшому створення програми для тестування та
занесення обробленої графічної інформації до бази даних сайтів.
Створено програму Нормалізація фото за допомогою якої виділя-
ється контур, обрізаються та нормалізуються віхдні сфотографова-
ні зображення. Розроблений алгоритм та реалізований на ІППП
Python, бібліотеками обробки растрової графіки Pilllow та обробки
зображень OpenCV. Використані математичні та візуалізаційні біб-
ліотеки NumPy, SciPy, Matplotlib.

Отримані результати дозволили розробити діалогову програму
потокової підготовки нормалізованих зображень, яка допомагає на
етапі дослідної експлуатації виробляти відбраковування невідповід-
них вихідних зображень. Подальший аналіз особливостей відбрако-
ваних зображень дозволить надалі здійснювати повністю автома-
тичну підготовку даних для бази інформаційно-довідкової системи.

– У межах представленої роботи проведене дослідження, яке
підтвердило ефективність використання системи Python PyLab
з пакетами програм PILLOW OpenCV при побудові недорогих про-
мислових систем автоматизації.

– Визначено оптимальний механізм формування нормованих
зображень для бібліотеки графічної інформаційної бази даних під-
приємства.

– Розроблено програму, яка довела практичну корисність при
формуванні довідкового сайту спеціалізованого підприємства.

– Визначено подальші напрямки роботи з формування н а базі
нормованих зображень довідково-пошукової графічно орієнтова-
ної системи ведення даних стоматологічного інструменту. 

Результати поведеної роботи дозволяють зробити сформулювати
напрямки продовження роботи з даної тематики. Продовження робіт
з даної тематики передбачається здійснити в наступних напрямках.

1. Визначити по нормалізованим зображень перелік і структуру
даних, необхідних і достатніх для організації класифікації інструменту.

2. Сформувати базу даних нормалізованих зображень з класи-
фікаційними параметрами

3. Розробити механізм автоматичної ідентифікації стоматологіч-
ного інструменту по його зображенню використовуючи базу даних.
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БРАУЗЕР В ПРОГРАМІ PHP 

Заріцький В. В.
IV курс, група ПІ-81.3-1, спеціальність «Програмна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач 

Сьогодні складно уявити світ без Інтернету. Кожен день в мере-
жі здійснюються мільйони покупок, замовляються мільйони квитків
і відправляються мільярди повідомлень. Це стало можливим завдяки
стрімкому розвитку технологій, одним з основних двигунів якого є,
звичайно ж, програмування. Крім іншого програмування гарно роз-
виває логічне мислення і творчий підхід до вирішення проблеми.

Однією з популярних систем web — програмування є PHP. На
відміну від інших мов, PHP спочатку створювався для веб-розроб-
ки. І ось уже понад 20 років успішно використовується для ство-
рення веб-сайтів. Однак він має всі властивості, що й мови програ-
мування загального призначення. Це означає, що, освоївши PHP
в достатній мірі, ви впевнено зможете додати в свою скарбничку
будь-яку іншу мову програмування. 

Синтаксис PHP інтуїтивно зрозумілий і гнучкий. PHP — вбу-
дована мова, що робить його виключно гнучким для розробки.
Вона запускається на більшості існуючих платформ (Linux,
Windows, Mac OS) і веб-серверів (Apache, IIS, Nginx). 

Темою моєї роботи є розробка браузера на PHP. Це обумовлено
наступними причинами. Мені потрібен браузер, який дуже мало
використовує оперативної пам’яті, легкий в установці, не викорис-
товує додаткових компонентів при установці даної програми, не
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містить зайвих компонентів. Розроблена програма повинна мати
зручний інтерфейс і не містить зайвих даних. І останнє: Робота буде
сприяти підвищенню моєї кваліфікації як PHP розробника.

РОЗРОБКА ВІДЕО ГРИ « 5 & 3» З ПРОГРАМНОЮ
РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГЕНЕРАТОРА РІВНІВ ДЛЯ НЕЇ

Зощенко Б. О.
І курс, група ПІ-19-1м, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Галісєєв Г. В., ст. викладач 

Тема представленої роботи «Розробка відео гри « 5 & 3» з про-
грамною реалізацією генератора рівнів для неї» з використанням
алгоритму пошуку. Необхідність розробки даного генератора
виникла в процесі програмної реалізації мною математичної голо-
воломки, яку я назва « 5 & 3». Програма розроблюється на рушії
Unity з використанням мови програмування С# в середовищі роз-
робки Visual Studio.

Ідея гри виникла під впливом головоломки про переливання
води (за допомогою ємностей 5л і 3л, набрати 4л води). Суть гри
в наступному: є клітинчасте поле, по якому рухається кулька; вверх
і вправо кульку можна переміщати лише на 5 клітинок, вниз та влі -
во — лише на 3 клітинки; по діагоналі рухи неможливі; на початку гри
кулька знаходиться в стартовій точці, на полі відмічена фінішна точ -
ка, в яку повинен дістатися гравець, керуючи кулькою. Ускладнення
в тому, що кулька рухається не по суцільному клітинчастому ігровому
полю, тобто клітинчасте поле представляє собою розрізнені клітин-
ки, відстань між якими –ціле число клітинок, але не обов’язково це 5
чи 3. Тому гравцю, керуючи кулькою, необхідно, наприклад, щоб
пройти вправо на 2 клітинки, зробити два ходи: вправо на п’ять і вліво
на 3, і це за умови, що клітинка для ходу вправо на 5 є в ігровому полі.
Проте на складніших рівнях гри, щоб потрапити в клітинку, що зна-
ходиться на 2 правіше за ту, на якій зараз куля, потрібні не тільки
переміщення по горизонталі, а й по вертикалі, що ускладнює процес
гри та можливість дістатися до фінішної клітинки.

Розробляючи гру, для початку в ручному режимі зроблено 15 рів -
нів різної складності. У 5 з них є додаткова можливість — перевер-
нути рівень, ставши на спеціальну клітинку, тобто коли гравець
розміщує кульку на позначеній годинниковою стрілкою клітинці,
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ігрове поле робить поворот за годинниковою стрілкою або проти на
90 градусів відповідно до зображення на клітинці.

В подальшому виникла потреба в автоматичній генерації рів-
нів, необхідно було в автоматичному режимі генерувати ігрове
поле, на якому була б визначена стартова та фінішна точки, при
чому наявні клітинки на згенерованому полі гарантовано давали б
змогу гравцеві пройти від старту до фінішу. Спочатку була написа-
на проста версія генератора. Він діє на полі розміром 21 на 21 клі-
тинка. Будуються випадковим чином стартова і фінішна клітинка
та шлях між ними заданої довжини. Потім додається певна кіль-
кість випадкових клітинок.

Проте замість генерації випадкових клітин, треба навчити ге -
не ратор робити додаткові побічні шляхи, але це не повинно скоро-
чувати основний маршрут (щоб не знижувати складність рівня),
а вести в глухий кут. Як вбачається, цього можна досягти з допомо-
гою пошуку шляху в графі, зокрема, можливо використати пошук
в ширину чи вглибину.

Окремим клітинам отриманого в результаті такої генерації
поля передбачається надати спеціальні властивості, які дозволять
перевертати рівень на 90 градусів за чи проти часової стрілки (як
у ручних рівнях).

У результаті реалізації представленої розробки з’явилася наго-
да використати отримані теоретичні знання на практиці, а саме
використати теорію пошуку в графі для створення автоматичного
генератора рівнів у відеогрі.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ПОКРАЩЕННЯ ЧАСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Зубко Р. А.
старший викладач 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Одна з серйозних проблем машинної графіки полягає в тому,
що досі не знайдений адекватний критерій оцінки втрат якості зоб-
раження. А втрачається вона постійно — при оцифровуванні, при
переведенні в обмежену палітру кольорів, при переведенні в іншу
систему представлення кольорів для друку, і, що для нас особливо
важливе, при архівації з втратами.
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Основа методу фрактального кодування — це виявлення подібних
ділянок в зображенні. Математична модель, яка використовується
при фрактальному стисненні зображень, називається системою іте-
рованих функцій (Iterated Function System — IFS). Вона представ-
лена Майклом Барнслі і Аланом Слоуном на початку 80-х рр. минуло-
го століття. Одна з можливих схем кодування зображень фрактальним
методом запропонована Арно Жакуіном. Цей підхід був вдосконале-
ний Ювалом Фішером і рядом інших дослідників і став основою для
більшості методів фрактального кодування. Але, незважаючи на те,
що виконані в останні роки роботи дозволили значно зменшити час
кодування, актуальним залишається проведення досліджень з підви-
щення швидкості стиснення зображень цим методом.

Фактично, фрактальна компресія — це пошук самоподібних
областей в зображенні і визначення для них параметрів афінних
перетворень. У гіршому разі, якщо не застосовуватиметься оптимі-
зуючий алгоритм, буде потрібно перебір і порівняння усіх можливих
фрагментів зображення різного розміру. Навіть для невеликих зоб-
ражень при урахуванні дискретності ми отримаємо астрономічне
число варіантів, що перебираються. Різке звуження класів перетво-
рень, наприклад, за рахунок масштабування тільки на певне число
разів, не дозволить добитися прийнятного часу. Крім того, при
цьому втрачається якість зображення. Переважна більшість дослід-
жень в області фрактальної компресії зараз спрямовані на зменшен-
ня часу архівації, необхідного для отримання якісного зображення.

Для фрактального алгоритму компресії, як і для інших алгорит-
мів стиснення з втратами, дуже важливі механізми, за допомогою
яких можна буде регулювати міру стиснення і втрат. До теперіш-
нього часу розроблений досить великий набір таких методів. По-
перше, можна обмежити кількість перетворень, свідомо забезпе-
чивши міру стиснення не нижче фіксованої величини. По-друге,
можна поставити вимогу, щоб за ситуації, коли різниця між оброб-
люваним фрагментом і найкращим його наближенням буде вищою
певного граничного значення, цей фрагмент дробився обов’язково
(для нього заводиться декілька лінз). По-третє, можна заборонити
дробити фрагменти розміром менше, наприклад, чотирьох точок.
Змінюючи порогові значення і пріоритет цих умов, можна дуже
гнучко управляти коефіцієнтом компресії зображення: від побіто-
вої відповідності, до будь-якої міри стиснення.

Для підвищення швидкодії та ефективності фрактального ко -
дування зображень використовують ряд методів оптимізації. Най -
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більш відомі методи підвищення швидкодії кодування зображень
фрактальним методом:

1. Пошук доменних блоків, для яких точність апроксимації F не
перевищує заданого значення.

2. Локальний та сублокальний пошук.
3. Ізометричне передбачення.
4. Класифікація доменних і рангових блоків; ранговий порів-

нюється з доменними блоками того ж самого класу.
Підвищення швидкодії фрактального стиснення ґрунтується на

попередній обробці кожного доменного і рангового блоку одним
з операторів виділення контурів зображення і оцінці детальності
кожного з цих блоків. Найбільші переваги має використання фільтра
Лапласа, оскільки він точно ідентифікує контури і в порівнянні з гра-
дієнтними операторами забезпечує менші розміри таблиць пошуку.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
ПРИ КОМП’ЮТЕРНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Іванисик О. М.
І курс, група КІ-19-1М, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Семенко А. І., професор 

Тема представленої роботи — «Дослідження вибору відповід-
ностей при комп’ютерному перекладі». 

З кожним днем збільшується кількість користувачів Інтернету.
Все більше мережеві технології впливають на розвиток самої науки
і техніки. За останні роки сильно почав змінюватися характер осві-
ти, переходячи на рівень дистанційного. Розвиток науки і освіти, та
й взагалі формування світового інформаційного простору значно
гальмується через мовний бар’єр.

Нинішнє століття диктує свої умови: інформація змінюється
двадцять чотири години на добу, широко застосовуються електрон-
ні засоби зв’язку. У такій ситуації класичний підхід до здійснення
перекладу не завжди виправдовує себе. Він вимагає значних капіта-
ловкладень. В деяких випадках більш доцільним представляється
використання машинного або автоматичного перекладу.

Робота присвячена дослідженню проблеми невідповідності при
комп’ютерному перекладі.

Актуальність теми виправдана наявністтю великої кількості
невідповідностей при комп’ютерному перекладі.
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Основною задачею роботи є розробленння комп’ютерної про-
грами для коректного перекладу слів з однієї мови на іншу.

Аналіз ряду електронних словників дозволив виявити такі їх
переваги:

– невимогливість до системних ресурсів;
– швидка і зручна система пошуку;
– простота використання ;
– здійснення автоматичного пошуку перекладу слова або сло-

восполучення;
– доступність здійснення перекладу мовної пари словника в двох

напрямках;
– надання різноманітної інформації про слово, а не тільки пе -

реклад;
– наявність функції швидкого перекладу;
– наявність функції синхронного пошуку перекладу в он-лайн

словниках, в Інтернеті;
Для підбору перекладацьких відповідностей і еквівалентів пере-

кладач може використовувати електронні перекладні словники.
Однак, результати аналізу діяльності перекладачів на етапі перекладу
показали, що при перекладі текстів використовуються в основному
електронні перекладні словники, які об’єднують в одній оболонці
ряд лексичних баз даних. Багато електронних двомовних лінгвістич-
них словників для загальних цілей включають в себе інформацію
з низки областей, створених відповідно до визначених тематик.

Під час роботи зі словником завдання перекладача зводиться до
правильного вибору відповідності. Однак часто перекладач не зна-
ходить у словнику такого варіанту, який задовольняв би умовам
конкретного контексту. Неоціненну допомогу перекладачеві при
підборі перекладацьких відповідностей і еквівалентів слів, значення
яких не було знайдено в перекладних словниках, надають електрон-
ні одномовні допоміжні, тлумачні словники, електронні енцикло-
педії. В цьому випадку перекладачеві слід знайти відповідну одини-
цю іноземної мови, при цьому визначаючи загальний зміст
перекладного слова і зіставляючи всі словникові варіанти стосовно
до змісту контексту. «Правильний» переклад термінів є досить
складною проблемою, незважаючи на те, що терміни володіють
значно більшою семантичною визначеністю і самостійністю, ніж
слова повсякденної лексики. Дуже часто в межах перекладу однією
з головних умов є використання певної замовником термінології.
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КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Кіндра О. В.
IV курс, група КІ-16-1-nk, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Макрушин С. В., ст. викладач

Комп’ютер — електронна машина, яка виконує введення, об -
робку, запам’ятовування і висновок згідно з запрограмованими інст -
рукцій для виконання відповідних завдань. Колись комп’ютери вико -
ристовувалися, перш за все, для арифметичних обчислень, звідси
і термін — комп’ютер (compute — рахувати). Розглянемо примітив-
ну форму комп’ютера — калькулятор. Наприклад, якщо нам потрі-
бен калькулятор для виконання операції — «3 + 5 =« ми вводимо
числа і арифметичну операцію, а потім калькулятор обробляє
арифметичне вираз, складаючи 3 і 5, запам’ятовує результат — 8,
і відображає результат на екрані.

Сучасний комп’ютер діє подібним же чином. Введення в ком -
п’ю тер може здійснюватися через клавіатуру або мишу. Потім ком -
п’ютер обробляє введення, запам’ятовує результат і показує результат
на моніторі, динаміках, принтері або інших пристроях виведення.
Наприклад, коли ви запитуєте веб-сторінку, друкуючи її URL (уні-
фікований покажчик ресурсів), «<http://www.icarnegie.com>»,
комп’ютер обробляє ваш введення, запитуючи сторінку через
Інтернет. І потім показує запитану сторінку на вашому моніторі.
Взагалі, комп’ютерна система може бути розбита на апаратну сис-
тему, систему програмного забезпечення і мережеву систему. 

Система апаратного забезпечення складається з зовнішніх і внут -
рішніх фізичних компонентів, які дозволяють комп’ютеру прийня-
ти і обробити вхідні дані, запам’ятати дані і здійснити відображен-
ня результату. Набір компонентів визначатиметься конкретною
системою та завданнями, які вона покликана виконувати.

Системне програмне забезпечення служить інтерфейсом між
прикладним програмним забезпеченням і апаратними компонен-
тами. І прикладне програмне забезпечення взаємодіє з користува-
чами комп’ютерної системи.

Програмне забезпечення — системне програмне забезпечення
та прикладне програмне забезпечення. Є два різних види програм-
ного забезпечення — системне програмне забезпечення або опера-
ційна система і прикладне програмне забезпечення.
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Мережа надає користувачам різноманітні послуги. Програмне
забезпечення, що реалізує певну послугу, називається сервером цієї
послуги: файловий сервер, сервер друкування, сервер електронної
пошти, комунікаційний сервер. 

Системне програмне забезпечення забезпечує команди для ком -
понентів системи апаратного забезпечення. Прикладом для такого
є операційна система (Microsoft Windows, Macintosh, Ubuntu,
Androidі т.д).

Прикладне програмне забезпечення забезпечує команди, які
дозволяють користувачеві виконувати такі специфічні завдання, як
наприклад, створення презентацій, компоновка документів і реда-
гування зображень. Прикладами прикладного програмного забез-
печення є Microsoft Word і Notepad. Команди прикладного про-
грамного забезпечення обробляються операційною системою.

Всесвітня система комп’ютерних мереж — Інтернет, мережа з ме -
реж. Через Інтернет комп’ютери в мережі можуть звернутися до ін -
ших комп’ютерів. Інтернет дозволяє даними переміщатися від
одного комп’ютера до іншого.

Мережева система управляє переміщенням даних від одного
комп’ютера до іншого і спільною роботою компонентів мережевої
системи.

Мережева інтерфейсна плата (NIC) посилає дані від комп’юте-
ра по мережі, і збирає вхідні дані, надіслані іншими комп’ютерами.
Модем — пристрій, який пропускає дані від комп’ютера, які пере-
даються оптоволоконних кабелях, щоб досягти інших комп’ютерів
в Інтернет. До цих мережевим апаратних компонентів, комп’ютера
також потрібен постачальник Інтернет послуг, як наприклад,
Укртелеком, щоб допустити його підключення до Інтернету.

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ

Кириченко М. В.
II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент

Комп’ютерні системи та їх компоненти є одним із найважливі-
ших напрямків у вивчені такої спеціальності, як «Комп’ютерна
інженерія». Оскільки область інформаційних технологій активно
розвивається, то вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерних
систем постійно зростають.
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Це призвело до розгалуження такої предметної галузі, як «Ком -
п’ютерні системи та компоненти» на більш спеціалізовані, пер-
спективні на даний момент підгалузі. Вони виникли, як наслідок на
необхідність сформувати більш якісне розуміння того, як створю-
вати ефективні комп’ютерні системи за поставленою задачею та
наявним апаратним забезпеченням.

Перелік деяких з них, на які варто звернути увагу:
– апаратні й програмні засоби для спеціалізованих комп’ютер-

них систем;
– апаратні и програмні засоби для вбудовуваних і робототех-

нічних систем;
– методи і засоби створення паралельних, розподілених

і реконфігурованих комп’ютерних систем;
– обробка сигналів і інформації в спеціалізованих комп’ютер-

них системах;
– проектування і моделювання комп’ютерних систем і мереж;
– контроль і діагностика апаратних і програмних засобів

комп’ютерних систем і мереж;
– апаратні й програмні методи захисту інформації [1].
Сьогодні захист інформації неможливо регламентувати через

різноманітність існуючих інформаційних систем та видів інформа-
ції, що обробляється. Конкретні заходи визначаються виробничи-
ми, фінансовими та іншими можливостями підприємства (органі-
зації), обсягом конфіденційної інформації та її значущістю. 

Системний підхід до побудови системи захисту означає опти-
мальне поєднання взаємозв’язаних організаційних, програмних, апа -
ратних та інших властивостей, підтверджених практикою створен-
ня систем захисту інформації.

Більш детальної уваги заслуговують апаратні та програмні ме -
тоди захисту інформації.

Апаратні засоби захисту інформації — це різноманітні за прин -
ципом дії, побудовою і можливостями технічні конструкції, що забез-
печують припинення розголошення, захист від витоку і протидію
несанкціонованому доступу до джерел конфіденційної інформації.

Апаратні засоби захисту інформації застосовуються для роз -
в’язання таких задач: проведення спеціальних досліджень техніч-
них засобів забезпечення виробничої діяльності на наявність мож-
ливих каналів витоку інформації; виявлення каналів витоку
інформації на різних об’єктах і в приміщеннях; локалізація каналів
витоку інформації; пошук і виявлення засобів промислового шпи-
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гунства; протидія несанкціонованому доступу до джерел конфіден-
ційної інформації та іншим діям.

Програмні засоби захисту даних — це складові програмного
забезпечення, що реалізують функції захисту даних самостійно або
в комплексі з іншими засобами захисту. Основним методом захис-
ту даних, що передаються по каналах зв’язку, є криптографічне
закриття даних, яке реалізується програмними, апаратними і про-
грамно-апаратними засобами. 

Крім цього використовуються такі програмні засоби: розпізна-
вання користувачів; перевірка рівня таємності каналу; перевірка
адрес користувачів; перевірка ідентифікаторів користувачів під час
обміну великими обсягами даних і тому подібне.

Таким чином можна зробити висновок, що дана галузь інфор-
маційних технологій досліджує та знаходить різні шляхи для захис-
ту інформації або попередження втручання в роботу комп’ютерної
системи сторонніх елементів, що загрожують її нормальному фун-
кціонуванні. 

АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ
КІБЕРНЕТИЧНОЇ ЖИВУЧОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

Кіт Г. В.
к. т. н., доцент, 

завідувач кафедри Інформаційних технологій та програмування 
Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Козубцова Л. М.
старший викладач кафедри Інформаційних технологій та програмування

Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Постановка завдання. Відповідно до мети, об’єкта, предмета та
визначених завдань дослідження необхідно проаналізувати відомі
методи і методики діагностування кібернетичної живучості інфор-
маційної системи спеціального призначення (ІС СП).

Мета доповіді. Апробувати результати аналізу відомих методів
та методик діагностування кібернетичної живучості ІС СП.

Результат дослідження. Рішення даної наукової задачі розпочато
з пошуку у відкритих джерелах інформації за ключовим словом «під-
ходи, методи та методики діагностування кібернетичної живучості
і функціонування ІС СП». За результатами пошуку у відкритих науко-
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вих джерелах [1–4] апробується методика оцінки кіберживучості, як
складової кіберстійкості. Методика включає наступні етапи:

1. Оцінка кіберстійкості кожного об’єкта критичної інформа-
ційної інфраструктури.

1.1 Оцінка одноланцюгового об’єкту ІС. Оцінка кіберживучос-
ті — межі станів одноланцюгового об’єкту ІС.

1.2. Оцінка багатоланцюгового об’єкту ІС. Оцінка кіберживу-
чості — межі станів багатоланкового об’єкту ІС.

2. Етап оцінка кіберстійкості взаємодіючих об’єктів ІС (стовбу-
рів об’єктів ІС). Оцінка кіберживучості — межа станів стовбурів ІС.

3. Етап оцінки кіберстійкості ІС виражений через суму стій-
кості її елементів з урахуванням їх коефіцієнта зв’язності. Оцінка
кіберживучості ІС в цілому, відповідно до поточного стану стовбу-
рів ІС із ступенем важливості, в даний момент часу, виконання
ними функцій.

Зважаючи на необхідність розрахунків кіберживучості в зазна-
ченій методиці авторами роботи [1–3] не наведено механізми діаг-
ностування та розрахункові співвідношення. Слід відзначити, що
автори роботи [4] запозичили напрацювання [1–3] в аналогічних
етапах в розрахунках об’єктів критичної інфраструктури Об’єдна -
ної енергосистеми України.

Висновки. Таким чином, аналіз наукової літератури, присвяченої
забезпеченню кібернетичної живучості ІС та ІС СП показав, що
практично не розглянуті питання, які пов’язані з розробкою методів
діагностування кібернетичної живучості в різних умовах її функціо-
нування, не розкрито фізичний зміст поняття коефіцієнта зв’язності,
а тому є перспективним напрямком нашого наукового дослідження.
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РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОЇ ПРОГРАМИ 
ДЛЯ КОТУШКИ «TESLA» ТА СТВОРЕННЯ МАКЕТУ 

ЗА ЇЇ РОЗРАХУНКАМИ

Котков В. Б.
IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач 

Тема представленої роботи — «Розробка розрахункової програ-
ми для котушки «Tesla» та створення макету за її розрахунками.».
Слід почати з того, що споживачі електроенергії є скрізь. Найбільші
проблеми в сфері електровиробництва, електроспоживання — аку-
мулювання електроенергії та її передача на великі відстані. На жаль,
при передачі електроенергії по дротах частина її втрачається.

Нікола Тесла винайшов пристрій — котушку Тесла, який дозво-
ляє передавати електроенергію бездротовим методом. Він є резонан-
сним трансформатором, який формує напругу великої частоти та
значної потужності. Пристрій було запатентовано в США, як «Апарат
для виробництва електричних струмів високої частоти і потенціалу».

Основною задачею було розроблення програми розрахунку
параметрів та виготовлення діючого макету котушки Тесла на осно-
ві цих розрахунків. Ця робота дасть змогу розробити робочі макети
котушок, проекти з ціллю передачі електроенергії без використан-
ня дротів, створенні електронної музики, в медичних цілях.

Розробку програми розрахунків було здійснено на основі Web тех-
нологій з використанням HTML, CSS, JavaScript програмного коду.

Основні етапи розрахунків котушки.
Перший етап: розраховується первинна обмотка за вказаними

даними: внутрішній діаметр, проміжок між витками обмотки, діаметр
дроту, число витків, кут намотування, висота над початком вторинної
обмотки. В результаті отримуємо дані: зовнішнього діаметру, висоти
котушки, довжину дроту, індуктивність по формулі Харольда Вилера.

Другий етап: розраховується живлення котушки: вихідна на -
пруга, вихідний струм. В результаті отримуємо: максимальну ко -
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рисну первинну ємність та мінімальну частоту, яку можливо досяг-
ти при такому живленні. 

Третій етап: розраховуються параметри вторинної обмотки. Для
цього треба вказати: діаметр корпусу самої котушки, проміжок між
витками вторинної обмотки, діаметр дроту, довжину намотування,
товщину тору чи кулі та зовнішній діаметр тору. В результаті розра-
хунків вторинної обмотки ми отримаємо такі результати: кількість
витків, співвідношення сторін, індуктивність по формулі Річарда
Лундіна, фактор сполучення, довжину дроту, розрахунок коефіцієн-
та K по формулі Медхерста, власну ємність, ємність тору, резонан-
сну частоту з тором та без нього, опір постійному струму, опір скін-
ефекту, добротність котушки, необхідна первинна потужність.

Дана програма є унікальною, бо вказавши та отримавши розра-
хунки по котушці, одразу можливо згенерувати модель майбутньої
котушки.

На основі проведених розрахунків створено діючий макет
котушки Тесла. В макеті використано такі компоненти: 

Запобіжник 2А; діод MUR1560 15A 600B; 
діод 1.5KE12CA 12В для переривання;
Конденсатор 1–2 мкФ 600В неполярний;
Резистор 1.5 кОм 2Вт; Резистор 24 кОм 2Вт;
Транзистор IRFP460; Дроселі ламп денного світла.
Також для первинної обмотки було використано мідну трубку з ді -

аметром 1 см та для вторинної обмотки дріт 0.3мм в лаковій ізоляції.
Даний дослід дав змогу зрозуміти мені, як саме працює при-

стрій котушка Тесла. В майбутньому гадаю використовувати отри-
манні мною знання та практичний досвід для створення інших
приладів на основі цього пристрою для створення більш потужні-
ших виробів на основі котушки Тесла.

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Кратік Б. О.
IV курс, група КІ-41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач

Вступ. Поняття віртуалізації є прихованням справжньої реалі-
зації деякого процесу (об’єкту) від істинного його представлення
для користувача. У ІТ під віртуалізацією розуміється абстрагування
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обчислювальних ресурсів і надання користувачеві системи, яка
«інкапсулює» (приховує в собі) власну реалізацію.

Метою дослідження є аналіз шляхів використання віртуалізації
в мережах і необхідних технологій.

Основний зміст і результати роботи. При розгляді віртуалізації
в широкому сенсі можна прийти до поняття віртуалізації ресурсів,
що дозволяє концентрувати, абстрагувати і спрощувати управління
групами ресурсів, таких як мережі, сховища даних і простору імен.

В локальних мережах віртуалізація використовується для під-
вищення продуктивності та ізоляції окремих сегментів мережі на
канальному рівні. При створенні віртуальних локальних мереж
(VLAN) на одному комутаторі може використовуватися метод гру-
пування на основі портів комутатора. Кожний порт приписується
до тієї чи іншої VLAN.

Інший метод створення віртуальних локальних мереж — це гру -
пування на основі МАС-адрес. Цей метод більш складний і зазвичай
не придатний для використання в мережах з великою кількістю вузлів.

Окремі комп’ютери можуть належати одночасно до кількох
VLAN. Так можна налаштовувати сервери загального користування.
Порти різних VLAN ніколи не з’єднують між собою. Зв’язок між
мережами здійснюється лише через маршрутизатори. Для створен-
ня аналогічної мережі без технології VLAN було б потрібно вико-
ристати відповідну кількість окремих комутаторів, а для зміни логіч-
ної структури мережі довелося б змінювати її фізичну структуру.

При побудові мережі на двох чи більше комутаторах, вони з’єд-
нуються між собою кабелем. Порти, через які здійснюється таке
з’єднання, мають належати до відповідних VLAN. Якщо для кожної
з VLAN слід було б використовувати окремий порт, то кількість
з’єднань і пар відповідних портів мала б дорівнювати загальній
кількості VLAN. 

VLAN утворить домен широкомовного трафіка (broadcast do main).
Технологія VLAN створює гнучку основу для побудови великої

мережі, з’єднаної маршрутизаторами. При використанні технології
віртуальних мереж у комутаторах одночасно вирішуються два зав-
дання: підвищення продуктивності в кожній з віртуальних мереж,
тому що комутатор передає кадри в такій мережі тільки вузлу при-
значення; ізоляція мереж для керування правами доступу користува-
чів і створення захисних бар’єрів на шляху широкомовних штормів.

Для об’єднання VLAN у загальну мережу залучають мережевий
рівень. Він може бути реалізований в окремому маршрутизаторі чи
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у складі ПЗ комутатора 3-го рівня. Утім, на канальному рівні все ж
є можливість організувати доступ з різних VLAN до якогось спіль-
ного ресурсу (сервера). Для цього може бути використана техноло-
гія асиметричних віртуальних мереж.

В ній використовується такі основні ідеї:
– спільний ресурс (сервер) має одночасно належати до кількох

VLAN;
– пакети від клієнтів різних віртуальних мереж у напрямку до

спільного ресурсу мають прямувати по своїх VLAN;
– пакети від спільного ресурсу в напрямку до клієнтів різних

VLAN мають прямувати по додатковій (спільній) VLAN.
При цьому дуже важливо правильно призначити портам комутато-

ра відповідні теги (номери віртуальних мереж) за замовчанням (PVID).
В глобальних мережах використовують технологію VPN (Virtual

Private Network).
Висновки. В дослідженні наведені шляхи використання віртуалі-

зації в мережах і наведені необхідні технології для досягнення цієї мети. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 

Лещенко Р. Ю.
магістрант, група КН-19-1м 

Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Бескровний О. І., ст. викладач

Корпоративні мережі на теперішній час мають низку програм-
них та апаратних вразливостей, які можуть бути використані для
перехоплення, спотворення там подальшої експлуатації персональ-
них та корпоративних даних. Кількість вразливостей значно зросла
з розповсюдженням бездротових засобів передачі даних.

Основною ціллю дослідження є виявлення методів експлуата-
ції та захисту апаратних ресурсів мережі. 

Досліди які були проведені:
Атака мережі ззовні за допомогою таких апаратних засобів:
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Імя адаптеру Потужність Чіпсет

ALFA AWUS036NHA 
802.11n — 150Mbps —
2.4 GHz — 5dBi Antenna 

Atheros AR9271

ALFA AWUS036ACH 
802.11ac — 857Mbps — 5
GHz — 5dBi 

Realtek AR8812AU



Із допомогою наступних програмних засобів:
– Kali Linux — 2020.2;
– Набір утиліт та інструментів системи, такі як airmon-ng, net.sniff,

та airodump-ng.
На замість корпоративної мережі було обрано звичайну WIFI

мережу.
Перший дослід: проведення атаки деаутентикації, за допомоги

зміни мак адресу wifi адаптеру робочої машини до мак адресу в ці -
льової мережі wifi адаптеру. Після цього, розсилаючи всім підклю-
ченим пристроєм сигнал про де-аутентифікацію постійно ми можемо
досягти стану повної дестабілізації мережі і неможливості переда-
вати дані нею. Цей підхід не можно використати для отримання
даних користувачів. Дослід виявив, що для запобігання паралізу-
вання системи треба мати розвинену мережову інфраструктуру
з потужними роутерами та систему контролю за користувачами, що
буде унеможливлювати підміну мак адресу.

Друг дослід: проведення сканування бездротової мережі на пе -
рехоплення «рукостискань» між пристроєм користувача та бездро-
товим вузлом мережі.

Перехоплення пакетів даних за межами мережі має дуже мало
не зашифрованих даних, тож ціллю буде WEP, WPA, WPA2 кодів для
проникнення у мережу. За допомогою першого досвіду був розірва-
ний зв’язок між клієнтом мережі та самим мережевим вузлом, після
цього через використання утиліти airmon-ng було перехоплено усі
пакети рукостискань.

Дослід показав, що треба використовувати лише найновіший
стандарт передачі бездротового зв’язку, WPA2, аби запобігти про-
никненню у мережу.

Третій дослід: проведення атаки fake honeypot та ARP Spoofing.
Використання обох наведених атак призведе до перехоплення усьо-
го трафіку у мережі, з усіма корпоративними даними, тому що між
мережевим вузлом та користувацькими пристроями буде включе-
ний пристрій. За допомогою утиліти net.sniff було зроблено дамп
усіх HTTP запитів до веб ресурсів. Також були перехоплені HTTP
POST запити із закодованими реквизитами до зовнішніх систем. До -
слід довів, зо захист від атак із середини системи направлений біль-
ше на створення веб додатків із високим рівнем безпеки на рівні
аутентифікації та кодуванні даних.

Наведені досліди надають чіткі директиви для унеможливлен-
ня виводу мережі із ладу, перехоплення та сканування систем із
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ціллю отримання конфіденційної інформації. Також отримані дані
на яких діапазонах роутерів та адаптерів можливі надані досліди.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Мамчич О. Р.
IV курс, група КІ-41, спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач

Вступ. Будь-яка техніка не може тривалий час виконувати свої
функції, якщо не буде нормальної експлуатації, тобто своєчасного
технічного обслуговування. 

Метою дослідження є аналіз видів, структури та напрямів тех-
нічного обслуговування комп’ютерної мережі.

Основний зміст і результати роботи. Технічне обслуговування (ТО)
та експлуатація (профілактичне обслуговування) — це система попе-
реджувальних заходів, метою яких є зниження ймовірності виник-
нення відмов. До них відносяться технічні огляди, вимір параметрів,
контрольні тести, регулювання та налаштування, заміна близьких до
відмови елементів, відновлення захисного покриття, загальна чистка
від забруднення. ТО підлягають технічні системи, що працюють чи
зберігаються, транспортуються, готуються до роботи.

Структура системи ТО враховує характер і умови експлуатації
технічної системи, містить перелік профілактичних робіт з вказівкою
їх періодичності і складу потрібних для їх виконання фахівців, пере-
лік необхідних інструментів, матеріалів, контрольно-вимірювальних
приладів і ін. Правильно організоване ТО дозволяє знизити експлуа-
таційні витрати (за рахунок зменшення числа аварійних ситуацій,
скорочення дорогих позапланових ремонтів, зниження витрат на
планові ремонти) і сприяє збільшенню ресурсу технічного об’єкту.

Робота з обслуговування, як правило, проводиться за двома на -
прямами:

– профілактичне обслуговування виконується з метою підтри-
мання системи чи елементів системи в робочому стані шляхом про-
ведення систематичних оглядів, виявлення та усунення знайдених
відмов. Профілактичні роботи відносяться до запланованих робіт
протягом року за відомими витратами часу на кожну встановлену
операцію. Витрата часу може бути встановлена шляхом проведення
експериментальних випробувань;
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– ремонтне (поточне) обслуговування виконується позаплано-
во з метою відновлення системи чи її елементів до робочого стану
шляхом проведення ремонтних робіт для негайного усунення відмо-
ви. Ремонтні роботи не можуть бути заплановані так, як профілак-
тичні. Для окремих пристроїв, апаратів і т. п., можна застосувати
теорію надійності. Цей спосіб дозволяє встановити середній час для
ліквідації аварії та планувати річні витрати часу на усунення відмов.

При проведенні профілактичного і ремонтного обслуговуван-
ня необхідно враховувати термін служби розглянутих елементів.

Для правильної експлуатації мережі слід створити та вести сис-
темний журнал. Системний журнал фактично є описом мережі. Він
створюється, щоб надати докладну інформацію про мережеве апа-
ратне і програмне забезпечення, а також про використовувані кон-
фігурації. Це найцінніший інструмент для діагностики проблем. 

Організація ТО засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) містить
типові системи технічного і профілактичного обслуговування,
періодичність і організацію робіт і матеріально-технічне забезпе-
чення, системи автоматизованого контролю, мікродіагностику
і діагностичні програми загального і спеціального значення. 

Технічне обслуговування ЗОТ містить наступні етапи:
1) обслуговування апаратного забезпечення (АпОб) ЗОТ і ме -

реж (профілактика. діагностика, ремонт);
2) обслуговування ПЗ (встановлення, супровід, антивірусна про -

філактика).
На підприємствах існують спеціалісти (якщо підприємство не -

велике) або навіть цілі інформаційні відділи, що обслуговують весь
комплекс наявних ЗОТ. Вони також виконують роботи по діагнос-
тиці та ремонту апаратних засобів у випадку їх відмови. Обслу го -
вуванням ПЗ займаються системні адміністратори.

Висновки. В дослідженні наведені основні напрями та характер
робіт з профілактичного та ремонтного обслуговування ЗОТ і мереж.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ
ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ 

В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Паладієв О. О.
VI курс, група КН-19-1м, спеціальність «Комп’ютерні науки»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

Тема представленої роботи — «Дослідження та розробка систе-
ми знаходження та розпізнавання обличь в режимі реального часу».
Данна система може допомогти знаходити та розпізнавати людей
у натовпі, замінити електронно-пропускні системи на базі ключ
карт та дати змогу поліпшити роботу працівників авіакомпаній по
відстеженню небезпечних пасажирів.

Данні системи широко розповсюдженні. Одна з найкращих сис -
тем подібного типу знаходиться в Китаї. Вона через камери відеос-
постереження що розташовані на вулицях міст знаходить грабіжників,
втікачів, викрадених людей та дозволяє відстежувати потенційно
небезпечних людей.

Основною задачею даної роботи являється розробка системи
для пошуку обличь людей у відео-потоці та подальше їх розпізна-
вання та повідомлення оператора.

Розробка даної технології буде вестись на мові програмування
Python та C# з використанням технологій штучного зору на базі біб -
ліотек OpenCV. Для самого процесу розпізнавання буде задіяна ней -
ромережа, що базується на використанні фреймворків TensorFlow
та бібліотеки Keras. Для обробки даних будуть використанні бібліо-
теки Numpy та Scipy. Для відображення статистичних графіків та
розподілень буде використано модуль Pyplot.

Основні етапи розробки системи:
Перший етап: формування і навчання каскадів Хаара; отри-

мання відеопотоку з камери спостереження; попередня обробка
відео даних; об’єднання вище перелічених технологій для знаход-
ження зображення обличчя людини в кадрі;

Другий етап: збір «бази знань» для нейронної мережі; поперед-
ня класифікація даних; розробка архітектури та топології нейрон-
ної мережі; підбір функцій активацій на різних шарах мережі;
дослідження оптимізуючих функцій та алгоритмів що будуть засто-
совані в ході навчання;
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Третій етап: підбір коефіцієнтів швидкості навчання моделі;
знаходження оптимального кількості епох навчання для досягнен-
ня кращих результатів розпізнавання; навчання моделі;

Четвертий етап: об’єднання систем знаходження і розпізнаван-
ня в одну; тестування швидкості роботи мережі; тестування точ-
ності розпізнавання;

Дана робота використовує методики комп’ютерного зору
і машинного навчання, що є передовими розробками багатьох про-
відних компаній і знаходить все більш глибоке і масштабне застосу-
вання як в повсякденному житті звичайних користувачів так і в спе-
ціалізованих областях науки і досліджень. Я вважаю, що отриманий
в ході даної роботи досвід є безсумнівно важливим і буде викорис-
товуватися мною для подальшого розвитку і поглиблення знань
в даній області.

ВИКОРИСТАННЯ PYTHON-ПАКЕТУ 
NODEBOX FOR OPENGL 

ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

Райєнд Р. І.
I курс, група ПІ-19-1-if, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Науковий керівник: Копей В. Б., к. т. н., доцент

NodeBox 1.6.1 for OpenGL (https://cityinabottle.org/nodebox) є
простим для використання, вільним та незалежним від платформи
Python-пакетом для створення 2D анімації мовою Python. Пакет
побудований на основі віконної і мультимедійної бібліотеки Pyglet
(http://pyglet.org) і адаптує API для рисування з NodeBox for Mac OS
X (http://nodebox.net). Пакет за своїм призначенням подібний на
Processing (https://processing.org) або Cinder (https://libcinder.org),
але орієнтований на традиційну реалізацію CPython. Він містить
багато інтуїтивних прикладів і може бути використаний для про-
стого створення ігрових програм та інтерактивної високопродук-
тивної візуалізації даних на основі OpenGL. У першу чергу пакет
актуальний для мотивації студентів до навчання. Для портативної
установки на Windows можна скористатись Portable Python 2.7 (https://
sourceforge.net/projects/portable-python). Після розпакування вве-
діть в консолі Console-Launcher.exe команди установлення пакетів
(необхідний Інтернет):
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pip install pyglet==1.3.3
pip install nodebox-opengl
Розглянемо приклад візуалізації польоту снаряда, що описуєть-

ся системою диференціальних рівнянь:

де m — маса; x, y — координати тіла; x×, y× — швидкості; dx×/dt, dy×/dt —
прискорення.

Перше та третє рівняння описують рівновагу сил, що діють на
тіло, вздовж осей OX та OY. Для спрощення приймемо m=1.

Нижче наведено код програми, яка розв’язує цю систему
рівнянь методом Ейлера з кроком t=0,1 та перерисовує снаряд
в кожній точці (x, y) розв’язку.

from nodebox.graphics import *
def f(xp,yp,x1p,y1p): # обчислює нові значення за попередніми

x1=x1p # з рівняння dx’/dt=0
x=x1*dt+xp # з рівняння dx/dt=x’
y1=y1p-9.8*dt # з рівняння dy’/dt=-9.8
y=y1*dt+yp # з рівняння dy/dt=y’
return x,y,x1,y1

def draw(canvas): # викликається для кожного кадру анімації
global x,y,x1,y1
canvas.clear() # очистити попередній кадр
if y>=0: # якщо вище поверхні землі
x,y,x1,y1=f(x,y,x1,y1) # обчислити координати і швидкості
ellipse(x=x, y=y, width=10, height=10) # нарисувати снаряд

dt=0.1 # крок часу
x,y,x1,y1=0,0,70,70 # початкові умови
canvas.size = 500, 500 # розмір вікна
canvas.run(draw) # розпочати анімацію

Спочатку з модуля nodebox.graphics імпортується набір гра-
фічних команд. Функція f повертає значення координат (x,y)
і швидкостей (x1,y1) в момент часу t за їхніми попередніми значен-
нями (xp,yp,x1p,y1p) в момент часу t-Dt. Функція draw() виклика-
ється для кожного кадру анімації. Вона очищує попередній кадр,
обчислює нові значення координат і швидкостей та рисує снаряд
в цих координатах. За потреби draw() також може змінювати зна-
чення змінної часу: t=t+dt. Перед початком симуляції необхідно
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вказати початкові умови — значення координат і швидкостей
в момент часу t=0.

Приклад та більш складні ігрові програми, розроблені авторами
на його основі, доступні за адресою https://github.com/vkopey/
MMSKDM.

РОЗРОБКА 2D-ГРИ «ПОЛІТ В АСТЕРОЇДАХ» 
НА PYTHON PYGAME

Ременець В. В.
IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна інженерія»

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач 

На сьогоднішній день Python одна із найпопулярніших і адап-
тивних мов, котра дуже швидко розвивається. Python — це високо-
рівнева мова загального призначення. Це означає, що його можна
використовувати для створення практично будь якого програмного
продукту або прототипу програмного продукту. Для цього створено
велику кількість бібліотек та програмних пакетів, наприклад таких
як Web framework і Game development.

Одна з основних причин популярності Python — це простий,
інтуїтивно зрозумілий синтаксис, що сприяє швидкому засвоєнню,
читабельності та розумінню написаного на ньому програмного коду,
в порівнянні з іншими високорівневими мовами програмування.
Також він простий в налаштуванні: достатньо встановити сам
Python, налаштувати три змінні оточення і практично все готово. За
допомогою включеної до системи утиліти PIP легко підключати
потрібні допоміжні пакети та модулі, які майже всі безкоштовні.

Наступна причина його популярності заключається в тому, що
його можна використовувати у Web-розробці. На Python Web-роз-
робка має ряд переваг перед іншими мовами програмування.
Завдяки великому різноманіттю бібліотек і фреймворків таких як
Jango і Flack котрі управляють Web-розробкою. Задачі які займають
кілька годин написання мовою PHP, може бути розроблена на Python
за кілька хвилин.

Python можна використовувати для написання ігор різної склад-
ності для ПК, Android, а також можна створювати Web-ігри. В моїй
роботі було створено класичну 2D-гру для ПК з використанням біб-
ліотеки Pygame.
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Pygame — це оболонка Python для SDL — крос-платформна
бібліотека C для управління мультимедіа. Бібліотека SDL надає такі
засоби, як швидке виведення 2D-графіки, обробка вводу, програ-
вання звуку, виведення зображень 3D-графіки з використанням
бібліотеки OpenGL і безліч інших подібних можливостей у крос-
платформовому виді, незалежно від використовуваної системи. Це
спрощує створення застосунків і відеоігор, яким необхідно швидко
відображати двовимірну графіку, програвати звук, використовувати
просунуту обробку вводу даних користувача.

Гра «Політ в астероїдах» являє собою класичну 2D-гру в котрій
гравець здійснює керування кораблем-ракетою в нижній частині
екранну, переміщуючи її ліворуч і праворуч і не дозволяти астерої-
дам досягти нижньої частини екрану або корабля-ракети. Для цього
гравець повинен влучними пострілами знищувати астероїди. За раз
гравець може вистрілювати тільки п’ятьма снарядами, котрі будуть
оновлені після того як влучать в астероїд або досягнуть верхньої час-
тини екрану. У гравця окрім корабля-ракети котрою він керує, є ще
три корабля-ракети які відображаються у верхньому лівому куті
екрану і після їх знищення гра закінчена. В грі є шкала рекордної
кількості балів, кількості балів набраних до закінчення гри і шкала
рівнів. З кожним новим рівнем астероїди будуть рухатись швидше.

РОЗРОБКА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВЕБ-ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ОНЛАЙН ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Солдан В. Р.
IV курс, група ПІ-16-1-if, 

спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., к. т. н., доцент

Веб-технології повністю перевернули уявлення про роботу з ін -
формацією, та і з комп’ютером взагалі. Виявилось, що традиційні
параметри розвитку обчислювальної техніки — продуктивність,
пропускна спроможність, ємкість пристроїв, що запам’ятовують,
не враховували головного «вузького місця» системи — інтерфейсу
з людиною. Застарілий механізм взаємодії людини з інформацій-
ною системою стримував впровадження нових технологій і змен-
шував вигоду від їх застосування. І лише коли інтерфейс між люди-
ною і комп’ютером був спрощений до вигляду сприйняття
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звичайною людиною, відбувся безпрецедентний вибух інтересу до
можливостей обчислювальної техніки.

З розвитком технологій гіпертекстової розмітки в інтернеті
почали з’являтися все більше сайтів, тематика яких була абсолютно
різною — від сайтів великих компаній, що оповідають про успіхи
компанії і її провали, до сайтів маленьких фірм, що пропонують
відвідати їх офіси в межах одного міста.

Також в наш час стає поширеним купівля будь-яких товарів
в інтернет-магазинах. Шопінг — заняття корисне, іноді захоплюю-
че, що приносить як позитивні емоції, так і розчарування. Відходять
у минуле ті часи, коли для того, щоб стати власником бажаного
товару, потрібно було на своїх «двох» здійснювати тривалі подорожі
до офлайнових торгових місць. Тепер в наше життя активно входять
інтернет-магазини, ми все частіше робимо покупки, залишаючись
на робочому місці або вдома шляхом кількох натисків миші. 

Головним завданням до розроблення торгівельної веб-площад-
ки купівлі-продажу товарів було створення системи управління
вмістом, яка б дозволяла вносити зміни для людей, які не мають
навичок в розробці веб-сайтів.На думку авторів найбільш опти-
мальним засобом для розробки такого роду електронної комерції
єсистема HTML та OpenCart.

Управляти HTML-вмістом зручно за допомогою PHP+MySQL.
Така зв’язка дозволяє генерувати динамічні HTML-сторінки. Для
управління вмістом була вибранасистемаOpenCart.Саме ця комбі-
нація засобів дозволяє створювати мультимедійні документи необ-
хідні для забезпечення підтримки внутрішнього магазину веб-сайта.

OpenCart — система керування вмістом з відкритим кодом,
призначена для створення інтернет-магазинів. Розповсюджується
за ліцензією GNU GeneralPublicLicense.

OpenCart може бути встановлено на будь який веб-сервер Apache
з підтримкою PHP5 і MySQL. Навколо OpenCart сформована велика
спільнота (понад 46000 учасників), завдяки якій створено понад 8500
безкоштовних розширень у вигляді додаткових модулів.

Найвагомішими перевагами OpenCart над системами Magento,
Virtuemart і osCommerce є сучасна MVC-архітектура, підвищена швид-
кість роботи, vQmod, багатофункціональна адміністративна панель
управління контентом, та менше споживання серверних ресурсів.

OpenCart добре зарекомендував себе в комерційному секторі,
як надійна і недорога в обслуговуванні система електронної торгів-
лі, з підтримкою розрахунку всіма найвідомішими системами елект -
ронної оплати.
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ПОЄДНАННЯ СТЕГОАНАЛІТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ 
ТА МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Фіненко Ю. І.
інженер лабораторії кіберфізичних систем 

Університету «Україна»
Шматок О. О.

ІІІ курс, група КТ-17-1, спеціальність «Програмна інженерія»
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»

В даний час комп’ютерна стеганографія бурно розвиватися: фор-
мується теоретична база, ведеться розробка сучасних, більш стійких
методів вбудовування повідомлень. Серед основних причин підви-
щення сплеску інтересу до стеганографії можна виділити такі як:
через прийняті в ряді країн обмеження на використання сильної
криптографії; захисту авторських прав на художні твори; приховуван-
ня шкідливого програмного забезпечення для руйнування інфокому-
нікаційних систем. Найближчим часом можна чекати нових розро-
бок як для захисту так і для руйнування інформаційних систем [1].

Стегоаналіза є актуальним завданням для захисту інформації
сьогодні, коли часом необхідний жорсткий контроль потоку інфор-
мації, щоб уникнути витоків або небажаної прихованої комунікації.
Він може бути використаний службами безпеки підприємств, для
запобігання промислового шпигунства, а також органами внутріш-
ніх справ і контррозвідки.Стеганоаналітичні методи поділяються
на універсальні і вузькоспеціалізовані (що застосовуються тільки
окремо взятого алгоритму стеганографії). Більшість цих методів
використовують математичну модель контейнера і виконують
пошук аномалій, характерних для впровадження повідомлення.
Такі методи називаються статистичними [1].

Стеганоаналітік на основі вивчення сигналу завжди може виді-
лити підмножину незначущих біт, роблячи ті ж припущення, що
і в стеганографії. Далі він повинен перевірити відповідність їх ста-
тистики передбачуваної. При цьому, якщо аналітик має у своєму
розпорядженні кращу модель, даних, ніж стеганограф, то вкладен-
ня буде виявлено. Тому, по-справжньому хороші моделі сигналів
різного характеру, ймовірно, тримаються в секреті, і ви не зустрінете
їх у відкритих публікаціях. Можна лише дати рекомендації загаль-
ного характеру. При побудові моделі треба враховувати: неоднорід-
ність послідовностей відліків; залежність між бітами в відліки

та комп’ютерні технології Секція 13



(кореляцію); залежність між відліками; статистику довжин серій
(послідовностей з однакових біт) [1].

Відповідність реальної статистики до очікуваної, зазвичай
перевіряється за допомогою різних критеріїв розподілу випадкової
величини. Перевірка може здійснюватися на рівні монобітів, дібітів
і т.д. Можливі й більш складні тести, аналогічно застосовується при
тестуванні криптографічно безпечних генераторів випадкових
чисел. Але основним недоліком існуючих систем є складність вико-
нання обчислень аналізу інформацій на предмет приховування для
різних методів стеганографії великих об’ємів інформації. Тому для
полегшення аналізу великих об’ємів інформації необхідно застосо-
вувати методи машинного навчання [1,2].

Сьогодні задачі pозпізнавання букв, штрих-кодів; автомобіль-
них номерів, осіб та інших біометричних даних, зображень, мови
носить трудоємкий характер через велий об’єм інформації. До цих
задач можна і віднести стегоаналіз [2].

Машинне навчання знаходиться на стику математичної ста-
тистики, методів оптимізації та класичних математичних дисцип-
лін, але має також і власну специфіку, пов’язану з проблемами
обчислювальної ефективності та перенавчання [2]. Але ефектив-
ність аналізу даних без людини та з її мінімальним втручанням
дозволяє отримати такі системи захисту, які будуть конкурентос-
проможними в існуючих реаліях сучасного бізнесу.

Тому на даний момент є необхідність створення моделей та
алгоритмів захисту інфокомунікаціхних систем, які будуть поєдну-
вати існуючі методи захисту інформації та алгоритми з використан-
ням машинного навчання, що будуть ефективно визначати наяв-
ність загроз для існуючих систем.
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Івано-Франківська філія Університету «Україна»

Постановка завдання. Відповідно до мети, об’єкта, предмета та
визначених завдань дослідження необхідно проаналізувати відомі
методи і методики діагностування кібернетичної надійності інфор-
маційної системи спеціального призначення (ІС СП).

Мета доповіді. Апробувати результати аналізу відомих методів
та методик діагностування кібернетичної надійності ІС СП.

Результат дослідження. Рішення даної наукової задачі розпоча-
то з пошуку у відкритих джерелах інформації за ключовим словом
«підходи, методи та методики діагностування кібернетичної надій-
ності функціонування ІС СП».

На разі у відкритих наукових джерелах [1–4] згадується кібер-
надійність, як складова розрахункової формули кіберстійкості.

Слід зазначити, що кібернадійність в методиці оцінки стійкос-
ті функціонування об’єктів критичної інформаційної інфраструк-
тури (КІІ) не розраховується, а приймається наступне припущення:
технічна надійність (РТН) передбачає ряд спеціальних заходів з під-
вищення оперативності щодо усунення технічних і програмних від-
мов технічних засобів обробки інформації (наприклад, кластериза-
ція серверів, резервування технічних засобів, що володіють
низькою надійністю компонентів, тощо). При своєчасному і якіс-
ному проведенні технічного обслуговування в умовах деструктив-
них інформаційних випливів ймовірність вважають наближено
малою, тобто РТН = 1.

Автори роботи [4] також приймають таке припущення, що
РТН = 1, як і в роботі [1–3] в аналогічних етапах розрахунку кібер-
нетичної надійності об’єктів критичної інфраструктури Об’єднаної
енергосистеми України.
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Висновки. Таким чином, аналіз наукової літератури, присвяче-
ної забезпеченню кібернетичної надійності ІС та ІС СП показав,
що практично не розглянуті питання, які пов’язані з розробкою
методів діагностування кібернетичної надійності в різних умовах її
функціонування, а тому є перспективним напрямком нашого
наукового дослідження.
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РОЗРОБКА САЙТУ «КАРШЕРІНГ» НА DJANGO
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Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач 

Carsharing (Каршеринг) — модель прокату автомобілів, де люди
орендують машини на короткий проміжок часу, часто на годину. Він
відрізняється від традиційного прокату автомобілів тим, що власника-
ми автомобілів часто є самі приватні компанії, що займається автомо-
більним доступом, як правило, відрізняється від власника автомобіля. 

Каршеринг дозволяє періодично використовувати транспор-
тний засіб або доступ до різних марок транспортних засобів.
Організація оренди може бути комерційним бізнесом. Користувачі
також можуть організовуватись як компанія, державне агентство,
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кооператив або спеціальна група. Мережа автомобілів у мережі стає
доступною для користувачів різними засобами, починаючи від про-
стоти використання програми для розблокування автомобіля
в режимі реального часу, до зустрічі з власником автомобіля для
обміну ключами.

Корисна особливість каршерінга в тому, що він стимулює ско-
рочення користування автомобілем. Коли у вас машина і ви вже
виклали за неї кругленьку суму (вартість автомобіля, страховки,
обслуговування, паркування), то зайвий раз сісти за кермо вже не
шкода. Однак якщо це прокат, залежність між тим, скільки ви їзди-
те, і тим, скільки ви платите, більш очевидна. Якщо скоротити
поїздки вдвічі, то і витрати скоротяться майже вдвічі. Це означає,
що знижується число непотрібних поїздок. Люди, які користують-
ся короткостроковою орендою, більше ходять пішки і частіше
їздять на велосипеді, тому що над ними не висить думка: «У мене
під вікнами простоює машина, за яку я відвалив купу грошей!».

Темою виконаної роботи є розробка сайту, який призначено
для інформаційної підтримки служби каршерінгу. В якості інстру-
менту розробки використано фреймворк Django.

Django — це вільний фреймворк для веб-додатків на мові
Python, що використовує шаблон проектування MVC. Model-View-
Controller (MVC, «Модель-Представлення-Контролер», «Модель-
Вид-Контролер») — схема поділу даних програми, призначеного
для користувача інтерфейсу і керуючої логіки на три окремих ком-
поненти: модель, уявлення і контролер — таким чином, що моди-
фікація кожного компонента може здійснюватися незалежно. Сайт
на Django будується з одного або декількох додатків, які рекомен-
дується робити відчужуваними і підключаються. Один з основних
принципів фреймворка — DRY (англ. Не повторювати). Django
використовує власний ORM, в якому модель даних описується кла-
сами Python, і по ній генерується схема бази даних.

Крім наведених вище, для реалізації проекту вибрано саме Django
тому, що він дозволяє з’єднання з базою даних, обробки даних,
отриманих від користувача, збереження вивантажених користува-
чем файлів, він виконує самостійно. Також Django надає повно-
функціональну підсистему розмежування доступу і виключно
потужний і зручно налаштовується адміністративний веб-сайт, які,
в разі застосування будь-якого іншого фреймворка, нам довелося б
писати самостійно. 
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Django сформував культуру його співтовариства відкритого
вихідного коду. Так як Django був отриманий з реального коду, а не
був академічної розробкою або комерційним продуктом, він повніс-
тю сфокусований на рішення проблем розробки, з якими стикалися
і продовжують стикатися його автори. В результаті, Django постійно
вдосконалюється. Розробники середовища мають гостру необхід-
ність в тому, щоб Django економив їх час, створював додатки легкі
в обслуговуванні і добре працював під навантаженням.

Досвід, отриманий під час реалізації проекту дозволить в по -
дальшому реалізовувати більш складні програмні продукти, в тому
числі — за допомогою Django. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІІЇ:

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ 
У ДОДАТКУ ZOOM

Рекомендуємо Вам ознайомитись з додатком ZOOM
і налаштувати його,  якщо Ви ніколи в ньому не працювали раніше. 

Обов’язково протестуйте програму завчасно для уникнення на
Конференції проблем зі звуком і відео.

448

27 травня 2020 року
за розкладом онлайн-засідань 

секцій: 

28 травня 2020 року
за розкладом онлайн-засідань 

секцій:

1000 — Початок роботи 
секційних засідань

1100 — Початок роботи 
секційних засідань

1800 — Завершення роботи 
секційних засідань

1600 — Завершення роботи 
секційних засідань
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Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Болховітіна К. М., II курс, група 2ПУ, спеціальність «Публічне уп -
равління та адміністрування», Київський Міжнародний Уні вер ситет
Науковий керівник: Могилевська О. Ю., к. е. н., доцент
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бондаренко П. І., старший викладач кафедри управління та адмі-
ністрування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗОЛОТА В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

Бурба І. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Мене дж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ

Вакуленко Н. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме -
неджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ
ЕКВІВАЛЕНТІВ

Вдовенко Я., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри ме -
неджменту
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Вдовиченко Є. В., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фі нан -
си, банківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ АДАПТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
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Воробйова О. О., старший викладач кафедри управління та адмініс-
трування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИН-
ГУ В УКРАЇНІ

Гавриленко Є. В., IV курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Мене -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К.В., к. е. н.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУК ТУР

Гарбаренко О. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме -
не джмент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гладун М. Є., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гладун М. Є., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку, Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТРЕНДИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УК -
РАЇНІ

Глеба М. Ю., VI курс, група ЗФН-18-2м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ



Грабіна Д. В., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Мене дж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Грас Т. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Грінцевич Т. В., група ЗОО-19-1м, спеціальність «Облік та оподатку-
вання», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор
ФІНАСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕК-
ТОРА ЕКОНОМІКИ

Гром Ю. В., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ У СФЕРІ
ПОСЛУГ

Грушовий А. Ю., Снісаренко О. С., II курс, група ФН-18-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИЧИН БЮД-
ЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

Дацюк-Томчук М. Б., к.е.н., доцент кафедри права та фінансів,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ТА СУТНІСТЬ СТАРТАПУ

Демус С. В., ІІІ курс, група МЕН-31, спеціальність «Менеджмент»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
МОНІТОРИНГ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ
ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
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Дивинська Ю. А., асистент кафедри менеджменту та туризму,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»

Драла Р. І., VI курс, група ФБМ-21, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки і менеджменту
Національного університету «Львівська політехніка»
Науковий керівник: Алєксєєв І. В., д. е. н., професор 
АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ

Діденко О. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Ме не -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Дученко Ю. В., Шатило А. Ю., IV курс, група ЗФН-16-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ

Забута Н. В., к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Інститут
економіки та менеджменту Університету «Україна»
ЕНДАУМЕНТ-ФОНДИ ЯК НАПРЯМ ФІНАНСУВАННЯ УНІ-
ВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗАКЛАДІВ

Загорулько К. В., ІІІ курс, група ОО-17-1мс, спеціальність «Облік та
оподаткування», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄК-
ТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загорулько К. В., ІІІ курс, група ОО-17-1мс, спеціальність «Облік
і оподаткування», Інститут економіки та менеджменту Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ: РИНОК ПРАЦІ НА КАРАНТИНІ



Зандер О. В., IІ курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Менедж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Карпенко С. В., к .е. н., доцент
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Зандер С. В., IІ курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Карпенко С.В., к. е. н., доцент
ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО
ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Захарчук О. В., д. е. н., професор кафедри фінансів і обліку, Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ

Зигар Д. А., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіональний
інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зінченко А. Т., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА НОВИЙ РИНОК

Кажева Л. С., IV курс, група ЗМН 16-1, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Калиновський В. Ю., V курс, група МК-19-1м, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А.Ю., к. е. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
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Камратов С. В., аспірант Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Карпенко О.А., к. е. н., Ph.D., доцент, доцент кафедри менеджмен-
ту Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»
АКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Карпенко С. В., к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та
туризму, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Кирницька Д. В., IІ курс, група ЗМН 18-1, спеціальність «Ме не -
джмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шафранова К. В., к. е. н.
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кожан С. П., Шульга Ю. Г., ІV курс, група ЗФН-16-1, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ФІНАНСОВА НАУКА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СТАНОВ-
ЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Коломієць А. Ю., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ М`ЯСА В УКРАЇНІ

Комелягіна М. І., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А.Ю., к. е. н., доцент
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Кондукоцова Н. В., к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКО-
НОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ



Костецька К. І., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психо -
логія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРСО-
НАЛУ

Крамаренко І. С., к. е. н., доцент, декан факультету права та соці-
ально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙ-
ТИНГАХ

Кучмєєв О. О., доцент кафедри фінансів та обліку Інституту еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧ-
НОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лавриненко Л.М., к. е. н., ст. н. с., кафедра фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

Лисняк І. О., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент 
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТОРГІВЛІ

Ліпченко В. Ю., ІІ курс, група ФН-18-1м-nk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Новокаховський гумані-
тарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Луговий В. А., IІІ курс, група ЗМН 17-1, спеціальність «Менедж мент»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Карпенко С. В., к. е. н., доцент
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
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Луста К. О., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри
менеджменту
КОНЦЕПЦІЯ ГНУЧКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСО НАЛОМ

Лінова А. А., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Менедж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗА-
ЦІЄЮ

Мазепа А. В., Расцвєтова Н. Я., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗ ВИТОК

Майнело Д., ІV курс, група МН-16-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент кафедри
менеджменту
СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТ-
НОСТІ

Макаренко М. А., ІІІ курс, група МК-17-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А. Ю., к. е. н., доцент
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОЦІНЮ-
ВАННЯ

Маринець Ю. В., І курс, група ЗМН-19, спеціальність «Менедж мент»,
Карпатський Інститут підприємництва Університету «Україна»
Науковий керівник: Волощук Н. Ю., доцент, к. е. н.
ЛІДЕРСТВО

Матківська Ю. І., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Ме -
неджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ І ПЕРС -
ПЕКТИВИ



Мороз І. В., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
РИНОК СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

Нанеску Р. П., І курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИ-
ЄМСТВА

Несірова Н. А., ІІІ курс, група ФБСС-31, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Миколаївський міжрегіональ-
ний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нетьосова А. І., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А. Ю., к. е. н., доцент
МАРКЕТИНГОВА СУТНІСТЬ УПАКОВКИ ТОВАРІВ

Оводюк В. О., VI курс, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УМОВАХ
КРИЗИ

Олексенко Т. Ю., І курс, група ЗФН-18-1м-nk, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Новокаховський
гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ТА ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ ПІДПРИЄМСТВА

Оліфер Н. Р., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Мене дж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
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Онищук О. С., IV курс, група ФН-16-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Пазущан А. В., старший викладач кафедри управління та адмініс-
трування, Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
СТРАТЕГІЧНА КАРТА, ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Паламарчук І. І., старший викладач кафедри менеджменту та туриз-
му, Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
ФІНАНСОВА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Піддяча В. О., ІІІ курс, група ФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Піддяча В. О., ІІІ курс, група ФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Поранько Є. Є., ІІІ курс, група ЗМК-17-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Аль-Тмейзі А. Ю., к. екон. н., доцент
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ

Портянко Х. О., І курс, група МН-19-1, спеціальність «Менедж -
мент», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА



Прищепа О. І., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬ-
НІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Прокопенко М. В., I курс, група ЗФН-19-2м, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ

П’ята В. М., ІІ курс, група МН-18-1, спеціальність «Менеджмент»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
СУЧАСНІ СВІТОВІ ТРЕНДИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Расцвєтова Н. Я., ІІІ курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
НЕГРОШОВІ ФОРМИ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ

Ришкова І.А., студентка магістратури, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», кафедра менеджменту Інституту
економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Карпенко О. А., к.е.н., Ph.D., доцент, доцент
кафедри менеджменту
ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

Розанов О. С., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І.Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КАВИ

Розмариновська Н. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність
«Менеджмент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
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Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ: ШЛЯХ ДО ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮ-
ЗИВНОСТІ

Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМО -
ВАХ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Сабрам Я. А., І курс, ОР «магістр», група ФБСС-52-19, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л.В., к. е. н., доцент
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТ-
НИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Савонік О. С., Юськов А. П., IV курс, група ФН-16-1, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
БОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Савчук А. А., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Менедж -
мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Карпенко С. В., к. е. н., доцент, завідувач кафедри
ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Сирчін Є. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1м-nk, спеціальність «Психоло гія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Сінько Д. В., ІІІ курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ

Скрипка Ю. О., ІV курс, група МК-16-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ



Собченко К. Б., ІІІ курс, група МН-17-1-zh, спеціальність «Мене -
дж мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Паламарчук І. І., старший викладач кафедри
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

Солоненко Н. І., І курс, група ЗФН-18-1м-nk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Новокаховський гумані-
тарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА
БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД

Сорокіна С. В., ІV курс, група ЗМН-16-1-zh, спеціальність «Мене -
дж мент», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Яковець О. П., старший викладач кафедри
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ

Сторожук В. В., VI курс, група ЗФН-18-2м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та мене -
джменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Стращенко А. О., ІІ курс, група 2ПУ, спеціальність «Публічне управ -
ління та адміністрування», Економічний факультет, Київський
Міжнародний університет
Науковий керівник: Мягкова О. В., викладач
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ-
ЄМСТВ

Стрижеус І. С., Наришкін В. В., ІІI курс, група ФН-17-1, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Інститут еконо-
міки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТ-
КУВАННЯ
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Сук Л. К., д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та обліку
Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПОКУПЦЕМ І ПРОДАВЦЕМ
ТОВАРІВ

Сук П. Л., д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподатку-
вання, Відокремлений підрозділ Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехніч-
ний інститут»
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ПО -
ДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Сусід К. А., ІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ВПЛИВУ

Сусід К. А., ІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інс титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ЗНАЧЕННЯ МІСТОУТВОРЮЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОЗ-
ВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

Третьякова Т. О., І курс, група ЗОО-19-2м, спеціальність «Облік
і оподаткування», Університет «Україна»
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІДЕОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ПІД-
ПРИЄМСТВА

Третьякова Т. О., І курс, група ЗОО-19-2м, спеціальність «Облік
і оподаткування», Університет «Україна»
ОПОДАТКУВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Трохименко В. М., І курс, група ФН-18-1м-nk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування», Новокаховський гумані-
тарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ



Трунов В. С., І курс, група ФН-18-1м-nk, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Новокаховський гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н.
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ПРИ АНАЛІЗІ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Тяжина М. С., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИС-
ТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Урожок М. В., VI курс, група ЗФН-18-2м, спеціальність «Фі нан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Усик О. А., VI курс, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування», Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРО-
МОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Філінков В. Ю., V курс, група МК-19-1м, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І.Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ В БАНКУ

Фурман С. С., старший викладач, кафедра фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРО-
МОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Хайдаров Н. І., ІІІ курс, група ФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ: ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
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Хайдаров Н. І., ІІІ курс, група ФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА ПРИ ОСО-
БИСТОМУ СТРАХУВАННІ

Хвостик Д. В., VI курс, група ФН-18-1м, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та
менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ
СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА

Хуторний О. В., IV курс, група ФН-16-1, спеціальність «Фінан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме не -
джменту Університету «Україна»
Рудюк Л. В., старший викладач кафедри фінансів та обліку,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Чалий А. В., ІV курс, група ЗМК-16-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Чамлай В. Є., ІІІ курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік
і оподаткування», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

Черкас В. В., доцент кафедри управління та адміністрування,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕД-
ЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ СТРУКТУРІ
ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА

Черничко А. А., І курс, ОР «магістр», група ФБСС-52-19, спеціаль-
ність «Фінанси, банківська справа та страхування», Миколаївський
міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙ-
НИХ БАНКІВ



Чубко О. А., IV курс, група ЗМН-16-1, спеціальності 073 «менед-
жмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н., ст. викладач кафед-
ри менеджменту
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕР-
СОНАЛОМ

Шабінська О. М., IV курс, група ЗМН-16-1, спеціальності
«Менеджмент», Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н.В., к. е. н., ст. викладач кафед-
ри менеджменту
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Шаравара Р. І., перший заступник директора з науково-педагогіч-
ної роботи к. е. н., доцент, професор кафедри управління та адмі-
ністрування, Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: ЗАГАЛЬНІ
ЗАСАДИ

Шафранова К. В., к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму,
директор Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В УКРАЇНІ

Шевченко І. О., ІІ курс, група ЗФМ-21/17, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Шевченко І. О., ІІI курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фі нан -
си, банківська справа та страхування», Інститут економіки та ме -
неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., старший викладач
ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
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Шевчук В. О., ІІІ курс, група МК-17-1мс, спеціальність «Марке -
тинг», Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПАРФУМЕРНО-
КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Шиян І. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Шкляр І. Д., ІІІ курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»,
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ
ВИРОБІВ

Яковець О. П., аспірант спеціальності «Економіка», Інститут еко-
номіки і менеджменту Університету «Україна», старший викладач
кафедри менеджменту та туризму, Житомирський економіко-гума-
нітарний інститут Університету «Україна» 
АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВА-
ЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ УМОВАМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКО-
НОМІКИ



ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
СЕКЦІЯ №2

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Керівник секції: Волинець О.О., доцент кафедри туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Ткаченко Н.О., старший викладач кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій

Ангелюк А. М., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут соціаль-
них технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дика Л. Л., к. філ. н.
ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Веретюк М. П., ІV курс, група ЗІС-19.3-1, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут соці-
альних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

Власенко В. А., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна
та архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
ДОКУМЕНТ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІ-
КАЦІЙ

Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ЕСТЕТИЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ

Волинець О.О., к. філос. н., доцент кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

Володько Л. О., викладач-методист англійської мови, Коледж «Осві -
та» Університету «Україна»
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙ-
СЬКОЇ МОВИ
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Гончарук М. О., ІІІ курс, група ІБАС-3.1, спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
СЕРВІС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Гошко М. В., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
МЕТОДОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІН -
ФОРМАЦІЇ В УСТАНОВАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Данильчук М. О., ІІ курс, група ІБАС-2.1, спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ — СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ КНИ-
ГОЗБІРНІ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙ-
НИХ КОМУНІКАЦІЇ

Дудко Я. О., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ



Камець М. О., ІІІ курс, група ІБАС-3.1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО
ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

Кішка С. С., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Коваль Д. В., І курс, магістр, група ЗІСм-19-1., спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНО-
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожухова Б., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМИ МІЖОСОБИС-
ТІСНИХ СТОСУНКІВ

Кожухова Б., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУС-
ПІЛЬНОМУ СПРИЙНЯТТІ
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Конош Т. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко Н. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ПРИНЦИ-
ПУ РІВНОСТІ

Конош Т. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна», кафедра туризму, документних та
міжкультурних комунікацій
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ДІЯЛЬНОСТІ
І НАУКИ

Краснянська Н. Д., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та
масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., канд. філос. наук, доцент ка -
федри туризму, документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Литвин Я., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна та
архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
ДОКУМЕНТООБІГ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ-
ЕМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Мар’юсік І. І., І курс, група ІБАСм-1.1, спеціальність «Інформа цій -
на, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НА -
ПРЯМ БІБЛІОТЕКИ

Мельник І. М., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Ук раїна»
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА — НОВІ
ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ



Муріна А., VI курс, група IС 11-18м, спеціальність «Бібліотечна та
архівна справа», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кудрейко О. М., к. н. з держ. упр., доцент
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО: СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Половнікова Н. І., ІV курс, група ЗІС-16-1, спеціальність «Ін фор -
маційна, бібліотечна та архівна справа», Хмельницький інститут
соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ

Cаакова Л. С., ІІ курс, група ЗІС-18/1м, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій
Науковий керівник: Волинець О.О., к. філос. н., доцент
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОРГА-
НІЗАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Татаринова І. А., студентка 6 курсу, спеціальність «Документо -
знавство та інформаційна діяльність», Інститут філології та масо-
вих комунікацій
ВНУТРІШНІ КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Ткаченко Н. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ: ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ткаченко Н. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ

Ткаченко О. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ В РОБОТІ
З ДОКУМЕНТНИМИ ТА ФАКТОГРАФІЧНИМИ ПОШУКАМИ
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Ткаченко О. О., старший викладач кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій, Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ КОМУ-
НІКАЦІЙ

Трубійчук А. В., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
ЕТИКЕТНІ ТА ІМІДЖЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАЦІВНИКА
В УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ

Худяк Р. М., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОМУНІКАЦІЇ

Худяк Р. М., ІІІ курс, група ІС-17-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Шарупа О. О., VІ курс, група ЗІС-18-1м, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Волинець О. О., к.. філос. н., доцент кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВ-
ЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Яременко К. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформа -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна», кафедра туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ



Яременко К. В., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна», кафедра туризму, докумен-
тних та міжкультурних комунікацій
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ТЕХ-
НІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Яременко К., ІV курс, група ІС-16-1, спеціальність «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа», Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ткаченко О. О., ст. викладач кафедра туризму,
документних та міжкультурних комунікацій
НОВА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ №3
«УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського коледжу Універ -
ситету «Україна» 
МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СУС-
ПІЛЬНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
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СЕКЦІЯ №4
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР»

Керівник секції: Єнг І.С., старший викладач кафедри кафедри українсь -
кої мови і літератури, іноземної філології та перекладу

Амірханова К. Г., IV курс, група ПР-16, спеціальності «Філологія»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
ТОПОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Бучко В. С., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

Вапельник Т., І курс, група ПР-19-1, спеціальність “Переклад”
Науковий керівник: Григоренко Н. В, ст. викл.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОВИ РЕКЛАМИ

Гарбузов Д. В., студент групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Пере клад»
Науковий керівник: Махінова В.В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТИПОВІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ПІДМЕ-
ТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Григоренко Н. В., старший викладач, кафедра української мови і
літератури, іноземної філології та перекладу
МОТИВАЦІЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕ -
РІОД КАРАНТИНУ COVID-19

Давлятова Д. Д., І курс, група ЗПР -19-1м, спеціальність
«Філологія»(східні мови), Інститут філології та масових комуніка-
цій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕК-
СТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Єнг (Ожема) І. С., старший викладач кафедри української мови і
літератури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
TRANSLATION OF SUBTITLES IN CARTOONS



Єнг І. С., старший викладач, кафедра української мови і літератури,
іноземних мов та перекладу
TRANSLATING STRATEGY IN SLANGUAGE

Жданюк Л. О., І курс магістратури, група ЗПР-19-1м, спеціальність
«Філологія», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Зінчук В. В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Махінова В.В., старший викладач, кафедри української мови та
літератури, іноземних мов та перекладу
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Зубчик А. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ
МОВІ

Івахненко А., V курс, група ПР-19м/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ ЮРИ-
ДИЧНОГО ДИСКУРСУ УКРАЇНСЬКОЮ

Івахненко А. Є., студентка групи ПР-19-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ГУМОР ЯК ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГОГ ПЕРЕКЛАДУ

Йовенко О. М., І курс, група ПР-19М/1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНЛГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У
АФРОАМЕРИКАНЦІВ

Карапота Д. Б., V курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕТИКЕТ ТА ІМІДЖ ПЕРЕКЛАДАЧА
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Карапота Д., VІІ курс, група ПР19М/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Карасьова А. О., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПРАГМАТИКА ЕМОЦІЙ
ПОБУТОВОГО СЛЕНГУ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Клейман О. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРІЧЧЯ В АНГЛІЙ-
СЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Клейман О., ІV курс, група ПР-41, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., ст. викл.
INSPIRING STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES TO
TAKE UP A LANGUAGE

Кліпко Т. В., студентка групи ЗПР-18-М, спеціальності Філологія
«Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРКЛАДУ ПАТЕНТІВ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коптенко А. Ю., IV курс, група ПР 16/1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕ-
ТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Лещенко А. В., І курс, група ПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ОБЕРЕЖНО, АНГЛІЙСЬКІ ШАХРАЇ! СЛОВА, ЯКІ МОЖУТЬ
ВВЕСТИ В ОМАНУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ



Лещенко А. В., V курс, група ПР 19М/1, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Коромисел М. В., ст. викл.
ПЕРЕКЛАД НАЗВ НІМЕЦЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ

Литвиненко К. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пе ре клад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ У ГА -
ЛУ ЗЕВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Лістовський В. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Пере клад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР

Лістовський В., спеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Ожема І. С., ст. викладач
НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ МОВИ

Лялька Ю. Ю., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕ-
КЛАДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Мирошниченко А. О., IV курс, спеціальність «Філологія (Пере клад)»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Данилюк Л. В., к. філол. н., професор кафедри
перекладу та іноземних мов
СУЧАСНІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ІНТЕРНА-
ЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

Міщанюк Т. О., I курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
МОБІЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Ніконова М. Д., І курс, група зпр-19-1м, спеціальність «Філологія (пе -
реклад)», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ожема І. С., старший викладач
ЕВФЕМІЗМИ В АГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ:
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
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Новицька І.В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКОМУ
РЕЧЕННІ

Нодь Д. О., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач кафедри
української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
КОЛЬОРОНІМИ У СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Онопрієнко Л., І курс, група ПР-19-1, cпеціальність «Переклад»
Науковий керівник: Григоренко Н. В., ст. викладач
АБРЕВІАТУРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Османов С. М., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
СВОБОДА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА КРЕАТИВ-
НІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ

Пашко С. В., IV курс, спеціальність «Філологія (Переклад)», Пол -
тавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Данилюк Л.В., к. філол. н, доцент, професор
кафедри перекладу та іноземних мов
АНГЛОМОВНІ ЕПІТЕТИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ МИ -
КОЛИ ЛУКАША

Пірогова Ю.І., І курс, група ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І.С., старший викладач
ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕК-
СТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Пунько Ю. С., І курс, група ЗПР-19-1М, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В., старший викладач
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНИХ МЕТА-
ФОР-НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНИХ ГАЗЕТАХ



Савчук К. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Філологія»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. С., ст. викладач кафедри перекла-
ду та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЕРТАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙ-
СЬКІЙ МОВАХ

Свіщ Т. А., IV курс, група ПР16-1, спеціальність «Переклад», Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівний: Махінова В. В., старший викладач
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ВИКЛАДАН-
НЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Семенов Р. А., V курс, група ПР-19-1м, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Махінова В. В. ст. викладач
ПЕРЕКЛАД АУДІО МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ (СУБТИТРУВАННЯ)

Тітенко О. А., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
УТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ В ІНТЕРНЕТ
СФЕРІ

Щеховська Л. М., асистент кафедри української мови і літератури,
іноземних мов та перекладу, Інститут філології і масових комуніка-
цій Університету «Україна»
МОВНА АНДРАГОГІКА В ФІЛОЛОГІЇ

Юдіна К. В., студентка групи ЗПР-18-1М, спеціальності «Переклад»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач кафедри україн-
ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу
РІЗНОВИДИ АНГЛІЙСЬКОЇ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
І ЇЇ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Ярощук Я. В., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Єнг І. С., старший викладач
ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ
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СЕКЦІЯ №5
«ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДГУК НА ВИКЛИКИ

СЬОГОДЕННЯ»

Керівник секції: Адамчук Н.В., к.філол.н., доцент кафедри журналіс-
тики, видавничої справи, поліграфії та редагування

Безруких А. Ю., IV курс, спеціальність «Журналістика», група ЖР16/1
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ПОКАЗНИК СУСПІЛЬНИХ ЦІН-
НОСТЕЙ

Беліченко Н. М., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Жур -
налістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»,
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Бердичевська М. О., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Жур -
налістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
СТУДЕНТСЬКА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУ-
ВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Борозняк А. О., ІІ курс, група Ж-21, спеціальність «Журналістика»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Уні -
вер ситету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Микола ївсь -
кого коледжу Університету «Україна»
ІГРОВІ ФОРМАТИ СУЧАСНОЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ЖУРНА-
ЛІСТИКИ

Васіна С. В., IV курс, спеціальність «Журналістика» Інституту філо-
логії та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. пед. н., доцент
ВІДЕОБЛОГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНА-
ЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ

Васіна С. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс ти ка»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
СПЕЦИФІКА ТРЕВЕЛ-ЖУРНАЛІСТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ БЛО-
ГОСФЕРИ



Вовкотруб М., IV курс, спеціальность «Журналістика» групи ЖР16/1
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ У СУЧАС-
НІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Вовченко О. С., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент
ОБРАЗ ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У МЕДІАПРОСТОРІ

Воловоденко А. О., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журна -
ліс тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАНКОВИХ ЕФІРІВ (НА ПРИ-
КЛАДІ ПРОГРАМИ «РАНОК ПРО» НА РАДІО «ПРОМІНЬ»

Гороховська А. О., IV курс, група ЖР 16/1, Інститут філології та
масової комунікації
Науковий керівник: Денисенко В. А.
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРЕСА: ВПЛИВ НА ГРО-
МАДСЬКУ ДУМКУ

Григоренко О., III курс, група ЗЖР-17-1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент
КІБЕРБУЛІНГ

Іванко А. Ю., IV курс, група ЗЖР 16/01, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., к. наук із соц. ком., доцент
КОНВЕРГЕНТНІ МЕДІА В РУСЛІ СУЧАСНОСТІ

Кисельчук В. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
РЕКЛАМА НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
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Макарчук Х. М., IV курс, група ЗЖР-16/1, спеціальність «Журна -
ліс тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ У СУЧАСНИХ ЗМІ

Сидоренко С. А., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Бобренко Р. В., к. пед. н.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕК-
СТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕДІА

Слободянюк Я. Р., IV курс, група ЖР16-1, спеціальність «Журналіс ти -
ка», Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доцент, кандидат наук із соціальних
комунікацій
ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУ-
ВАННЯ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

Статкевич А. В., IV курс, група ЗЖР-16/1, спеціальність «Журна ліс ти -
ка», Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. наук, доцент
МІСЦЕ СЕНСАЦІЇ В ІНТЕРВ’Ю

Столяр Т. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс тика»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач
АСПЕКТИ РОБОТИ СУЧАНОГО ВЕДУЧОГО РАДІОПРОГРАМИ
У ПРЯМОМУ ЕФІРІ

Футрак М. Р., І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Журналіс -
тика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
РОЛЬ ЗМІ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Шаповаленко М. І., ІV курс, група Ж-41, спеціальність «Жур на -
лістика», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаїського
коледжу Університету «Україна»
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ЖАНРІВ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛІСТИКИ
В УКРАЇНІ



СЕКЦІЯ №6
«РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Керівник секції: Бобренко Р.В., к.п.н., доцент кафедри журналісти-
ки, видавничої справи, поліграфії та редагування

Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент, Інститут філології та масових
комунікацій Університету «Україна» 
ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ ЕСЕЇСТИЧНОГО ТЕКСТУ ОЛЕК-
САНДРА БОЙЧЕНКА

Ковтун А. В., IV курс, група ВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Неділько Т. П., ст. викладач
СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ

Лоза Г. І., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНО-
МУ ПРОСТОРІ (на прикладі Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»)

Лук’яненко А. А., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Неділько Т. П., старший викладач кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ЖАНРИ У ЗМІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Маковська К., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., к. філос. н., доцент
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ВИДАВНИЦТВІ

Опанасенко І. Д., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видав -
нича справа та редагування», Інститут філології та масових комуні-
кацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
ФОТОДОКУМЕНТАЛІСТИКА ВАСИЛЯ ПИЛИП’ЮКА: ВІД-
ЛУННЯ ЕПОХИ
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Сомінська Л. К., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
ЕЛЕКТРОННА РЕЛІГІЙНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ

Юр’єва К. О., IV курс, група ЗВС-16/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Козак П. М., ст. викладач
РОЛЬ КНИЖКОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ У ВИДАННІ

СЕКЦІЯ №7
«ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

Керівник секції: Монтрін І.І., к.е.н., доцент кафедри туризму, доку-
ментних та міжкультурних комунікацій

Барна І. В., IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм», Інс -
титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ: ПОКРОКОВИЙ
ВИХІД З КРИЗИ

Борейко Д. В., III курс, група ТУ-17-1, спеціальність «Туризм», Жи то -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю.А., асистент кафедри
СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Бугайчук О. О., І курс, група ТУ-19-1, спеціальність «Туризм», Жито -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри менед-
жменту та туризму
СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Виноградова В. В., ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм»,
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю.А., асистент кафедри менедж -
менту та туризму
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ



Волинець Я. А., IV курс, група ТУ-16/1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ТУ -
РИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Головень Т. М., ІІ курс, група ТУ-18-1, спеціальність «Туризм», Жи то -
мирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Дивинська Ю. А., асистент кафедри менед-
жменту та туризму
СТАН РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Гольхова К., студентка магістратури, група ЗТУ-11/18, Інститут
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувачка кафед-
ри туризму, документних та міжкультурних комунікацій,
Університет «Україна»
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Гомола В. О., IV курс, група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н
СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Дачева Є. О., IV курс , група ТУ-16-1, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник Монтрін І. І. к. е. н., доцент
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНО-
МІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дударенко А. О., IV курс, група ТУ-1-61, спеціальність «Туризм»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Монтрін І. І., к. е. н., доцент
ЛIКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНI

Куницький М. П., д. і. н., доцент, професор кафедри інформаційної
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИН -
КУ УКРАЇНИ
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Майстер А. А., к. г. н., доцент кафедри інформаційної діяльності та
туризму Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна»
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марчук І.В., Грищенко Ю., IV курс, група Тр-41, спеціальність «Ту ризм»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Ониськів Ю. М., ІІ курс, група ЖР-18-1мс-tr, спеціальність
«Журналістика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Поліщук Д.С., Хлус І.О., І курс, група Тр-11, спеціальність «Ту -
ризм», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР У ЧАРТОРИЙСЬКУ
ЯК ОБ’ЄКТ КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ

Пушкарук Н., VІ курс, група ТУ-11/18, Інститут філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Університет
«Україна»
РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Пушкарь М., VІ курс, група ЗТУ-11/18, Інститут філології та масо-
вих комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Степанова О. А., професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Університет
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Степанова О. А., доктор культурології, професор, завідувач кафедри
туризму, документних та міжкультурних комунікацій, Інститут
філології та масових комунікацій Університету «Україна»
ДЕРЖАВНИЦЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ НАЦІО-
НАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ



Столяр А. О., IV курс, група TУ-16-1-lk, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Майстер А. А., к. г. н., доцент
РОЗВИТОК ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В ЄВРОПЕЙ-
СЬКОМУ РЕГІОНІ

Федонюк І. В., IV курс, група TУ-16-1-lk, спеціальність «Туризм»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Куницький М. П., д. і. н., професор
РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №8

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Керівник секції: Адирхаєва Людмила Вікторівна, завідувачка кафед-
рою фізичної терапії, ерготерапії та фізичного вихо-
вання, к.пед.н., доцент

Секретар: Колядич Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання

Андрійченко В. С., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціаль -
на освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання 
ЛФК ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Бєльський І. О., ІV курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізич -
на терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т.М., к. біолог. н., доцент кафедри
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ПРОМЕНЕВОГО
СУГЛОБА

Біліченко С. В., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фі -
зичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА МІЖХРЕБЦЕВІ ГРИЖІ
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Бушмакіна С. К., IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально- реабілітаційних технологій
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Ванат В. А., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВПЛИВ МАСАЖУ НА ОРГАНТИ І ТКАНИНИ

Вірста Ю. Ю., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІ-
КАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ПРИ
НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Вітек Т. Л., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реабілі-
тація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РАДИКУЛОПАТІЇ

Волинець Д. В., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Савенко О. В., асистент кафедри соціально-
реабілітаційних технологій
ВИТЯЖІННЯ ХРЕБТА, ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВО-
РИХ ТА ІНВАЛІДІВ

Гайдай В. М., IV курс, група ЗФР-16-1,спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
вер ситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРДЦЯ



Гайдідей А. М., ІІ курс, спеціальність «Спеціальна освіта», Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри фі -
зичної реабілітації та фізичного виховання 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОЖИРІННІ

Гайченя Т. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Гоменюк А. Є., І курс, група 21-СГ, спеціальність «Біологія та Біо тех -
нології», Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Науковий керівник: Максименко В. В., старший викладач
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Гончарук І. І., ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВИКОРИСТАННЯ КОНДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕТЕ
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЦП

Гораль І. П., IV курс, група Злз 4.1., спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колісник О.П., к. психол. н., доцент
ДУХОВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Грачова К. В., ІІ курс, група 41- А, спеціальність «Міжнародні від-
носини», Національний університет «Києво-Могилянська ака -
демія»
Науковий керівник: Лахманюк Т. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ
ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Грушка О. В., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапіця», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Мацегоріна Н. В., ст. викладач
МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ
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Даниленко В. С., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання
ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ПРОФІ-
ЛАКТИЦІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕ-
ДОВИЩІ

Дзензелюк Д. О., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Доманська Т. В., І курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготера-
пія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Шипелик О. В., доцент, к. м. н., кафедри
фізичної реабілітації та соціального забезпечення.
ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИ-
МИ ПОТРЕБАМИ

Драгальчук Н. В., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність
«Фізична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. б. н., доцент кафедри
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дробишева Г. Г., І курс магістратури, група СПО-19, спеціальність
«Спеціальна освіта», Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., професор, завідувач
кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУК-
РОВОМУ ДІАБЕТІ

Єрмоленко Є. П., ІV курс, група ФТ-16-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Підпомога А. Ю., к. фіз. вих., доцент
ПРОБЛЕМА ХАРЧУВАННЯ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МО -
ЛОДІ



Єрмоленко Є. П., IV курс, група ФР-16-1, кафедри фізичної терапії,
ерготерапії та фізичного виховання, Інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ДІЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ТІЛО ЛЮ -
ДИНИ

Жарова Л. М., IV курс, група ЗФР 16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ, ХВО-
РОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА

Житовоз М. П., ІV курс, аспірант, спеціальність «Фізична культура
і спорт», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С.Г., д. пед. н., професор
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІ -
ЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Завадська І. В., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ

Захарова О. А., І курс, група ЗФТ 1- м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІШЕМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ НА ТРИГЕРНІ
ТОЧКИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ БОЛЮ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

Зосимчук Л. С., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ЛФК ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Іскрицька З. Р., ІV курс, група ЗФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ДЦП

Карчевська В. Є., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
КЛАСИЧНИЙ МАСАЖ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ
ТА ІНВАЛІДІВ

Кирилюк В. В., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соці-
ального забезпечення, Луцький інститут розвитку людини Уні вер -
ситету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Кириченко А. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕС-
ЛИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ (ЧМТ)

Кищук А. Ю., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ер готерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ПРИ ЗАХВОРЮ-
ВАННЯХ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Коваленко О.М., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Ковальчук А. А., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ДЦП ДЛЯ ПОКАРЩЕН-
НЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЖИТТЯ



Ковальчук А. В., IІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те -
рапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інс -
титут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖ-
ЛИВОСТЯМИ

Коломієць О. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕ-
ВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Корбаньова Ю., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна ос -
віта», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання 
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ
ЗАХВОРЮВАНЬ ШКОЛЯРІВ

Корсунський Є. С., IV курс, група ЖР 16/1, спеціальність «Жур на ліс ти -
ка», Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ

Кузьменко Я. Р., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те -
ра пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О.І., ст. викладач
ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ СПА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Курінна К. Г., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ФІЗИЧНА РАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПНЕВМОНІЇ

Куц Г. В., група ЗФР-19-1 м, спеціальність «Фізична терапія, ерго-
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ ПОРАНЕНЬ
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Лабунський А. С., II курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О.І., ст. викладач
МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Луцюк Ю. Л., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
ре абілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ІНСУЛЬТУ

Ліплява С. О., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві-
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ У ДІТЕЙ

Малетич Я. В., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві-
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації і фізичного виховання 
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ
ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Мельник О. О., IV курс, група ЗФР-16, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Михальков Д. І., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
КІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Михальська А. В., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК ТОЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТ -
РУМЕНТ



Нігруца М. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ОСТЕОХОНДРОЗ — ХВОРОБА ВСЬОГО ОРГАНІЗМУ

Нісоловська А. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
МАСАЖ ПРИ ДЦП

Новікова І. І., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інсти-
тут ВНЗ «Університет» Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ

Осіпова О. А., ІІ курс, група ФТ-18-1-zh, спеціальність «Фізична
те рапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент
кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛІМАТОТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Пашко Н. Є., ІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна осві -
та», Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ГОМІЛКО-
ВОСТОПНОГО СУГЛОБА

Пендюріна Д. В., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність 227 «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут «Університету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., канд. н. з фіз. вих. та спорту,
доцент
НЕВРИТ СІДНИЧНОГО НЕРВА ТА ПРИЧИНИ ЙОГО РОЗВИТКУ
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Поліщук М. І., IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ТРАВМАТИЗМІ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
ЗАЙМАЮТЬСЯ ХОРТІНГОМ

Поповичук М. А., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інс -
ти тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ПРИ ДЦП

Просвірова О. О., І курс, група ФР-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПАТЕРНУ ДИХАННЯ ПІД ЧАС
ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ЛФК

Радько О. В., IV курс, груп ЗФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Роговський В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Панченко Т. М., к. біолог. н., доцент кафедри
ВИКОРИСТАННЯ БАНОЧНОГО МАСАЖУ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ

Родак М., IV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична терапія,
ер готерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУ-
ШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ



Розум А. О., ІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність « Фізична тера-
пія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний інсти-
тут ВНЗ «Університет»Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к. н. з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКО-
ВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Сайдак Ю. Р., IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., доцент, кандидат медичних наук
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ КОМПРЕСІЙНОМУ ПЕРЕЛО-
МІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Саприкіна В. А., ІІІ курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготера-
пія»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кирилюк В. В., ст. викладач кафедри фізичної
реабілітації та соціального забезпечення
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ПРИ ІНСУЛЬТІ У
ДИСПАНСЕРНИЙ ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ

Середа Л. І., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Уні верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ХВОРИХ
НА ДЦП

Смолкін С. М., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Гусаревич О. В., к.н.з фіз.. вих. та спорту,
доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНСУЛЬТНИХ ХВОРИХ В ПЕРШИЙ
ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ

Сніцар Н. Я., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична
реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
РЕАБІЛІТАЦІЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ
ТРАВМИ

502



503

Соколов І. М., І курс, група ЗФТ 1- м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ТА В ПРОФІ-
ЛІКТИЧНИХ ЦІЛЯХ

Соколюк О. О., IІІ курс, група ЗФР-17-2,спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПЛОС-
КОСТОПОСТІ

Сорокін А. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
НЕВРАЛГІЯ, НЕВРОПАТІЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ НЕРВІВ

Сінельніков Р. О., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фі -
зична реабілітація», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ФІЗІОТЕРАПІЯ ПРИ ДЦП

Сірик Л. Р., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ДІАГНОСТИКА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Ставська М. В., V курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н, доцент
ПЛОСКОСТОПІСТЬ. ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПЛОС-
КОСТОПОСТІ



Табурчак Д. С., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій 
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Телестакова О. О., IV курс, група ФР-16, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Тичина А. М., ІV курс, група ФР-16/1, спеціальність «Фізична тера-
пія та ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Мацегоріна Н. В., ст. викладач кафедри фізич-
ної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Урясьєв С. Л., І курс магістратури, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ХРЕБТА ВНАСЛІДОК
ПОШКОДЖЕНЬ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ СПОРТСМЕНІВ

Федоренко М. В., IV курс, група ЗФТ 21-17, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Туровець Г. М., старший викладач
ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ФІЗИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ В КОМПЛЕКСІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ

Хмарський Л. Г., ІІ курс, група ФТ-18-1 спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
РОЛЬ ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
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Хмельовська Г. В., ІV курс, група ЗФТ-17-2-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Троценко Н. О., ст. викладач кафедри
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ — ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Хоменко Т. В., V курс, група ФТ-19-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ У ЖІНОК МОЛОДОГО
ВІКУ

Цалко Л. С., ІV курс, група ФР-16-1-zh, спеціальність «Фізична ре -
абілітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ОСНОВИ І МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПРИ
ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА УСК ЛАД -
НЕНОГО ГРИЖЕЮ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ НА РІВНІ S1-L5

Цирковняк О. О., І курс магістратури, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
РОЛЬ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТА З ЮВЕ-
НІЛЬНИМ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

Цирковняк О. О., І курс магістратури, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія»,Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Дасюкевич О. Й., к. біол. н., провідн. н. с..
Національний інститут раку
ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Чижик В. В., к. біол. н., доцент, професор, професор кафедри фі -
зичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
ПРОФІЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ



Чучуй О. О., ІІІ курс, група СПО-17, спеціальність «Спеціальна
освіта», Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри
фізичної реабілітації та фізичного виховання
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕНІ ВЕН

Шипелик О. В., к. мед. н., Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Шпаков Д. С., ІІІ курс, група ФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М.І., асистент кафедри
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПЕРЕЛОМУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ

Юр В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-17-1-zh, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛГІМНАСТИКИ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЇ

Ярошук Н. В., IV курс, група ФР-16-1, спеціальність «Фізична реа-
білітація», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Блідун М. І., асистент кафедри соціально-реа-
білітаційних технологій
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІН -
ВАЛІДНІСТЮ
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СЕКЦІЯ №9
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Керівник секції: Базиленко Анастасія Костянтинівна, завідувачка
кафедрою соціальної роботи та педагогіки, к. психол.
н., доцент

Бабій А. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ПОСЕРЕДНИКА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДО-
ВИЩІ

Баглай Т. М., ІІ курс, група СРз-2.1, спеціальність «Соціальна робо-
та», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї

Базиленко А. К., к. психол. н., завідуюча кафедри cоціальної робо-
ти та педагогіки, Інституту соціальних технологій Університету
«Україна»
КАРАНТИН ЯК БУДЕННЕ ЯВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІД-
НІСТЮ

Баранівська Г. Л., ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність
«Соціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимошенко В. І., к. і. н., старший викладач
ПРАКТИКА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАС-
НИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Барсук Т. Б., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
ВИБІР ОСОБИСТІСТЮ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ



Бацман О. С., в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри соціальної
роботи Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бех Н. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій, Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна» 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ
З СУЧАСНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Будько Ю. С., студентка магістратури, спеціальності «Соціальна
робота», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н.
ДОСВІД, СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВ-
НИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ДИ -
ТЯЧИХ УСТАНОВАХ

Бухольський А. Г., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Вознесенська Я. В., ІV курс, група ЗПЛ-16-1-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М.А., ст. викладач
ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

Войтович Л. І., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
З СІМ’ЄЮ У СЖО
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Волковинський С. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Гніздовська Д. Б., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІНВАЛІДНОСТІ

Головко Т. П., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м-hm, спеціальність
«Психологія», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С.М., к. психол. н., доцент
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ІЗ ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Горова-Вершиніна Л. В., І курс магістратури, спеціальність «Со ці альна
робота», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент
ПІДГОТУВАННЯ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО НАВЧАННЯ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ: РОЛЬ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ

Грищенко М. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально- реабілітаційних технологій
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гуцал Л. П., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СОЦІ-
АЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ



Дарморос О. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНО-
ГО ТИПУ

Дарморос О. Л., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРАНЕНИХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Деркач А. Ю., І курс магістратури, група ЗСР-19-1м, спеціальність
«Соціальна робота», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ЛЮДИ-
НИ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО СТАРОСТІ

Діденко Г. Ю., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна
робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Єгорова Р. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ТЕОРІЇ ФЕНОМЕНУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В СОЦІАЛЬ-
НІЙ РОБОТІ

Жмудь В. С., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЩОДО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
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Загутіна-Візер Я. Ю., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність
«Спеціальна освіта», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ У СОЦІАЛЬ-
НІЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Ільченко Р.М., аспірант кафедри психології Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В.Г. Короленка
НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ ДИТИНСТВА ЯК ЧИННИК ВИНИК-
НЕННЯ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ В МАЙБУТНЬОМУ

Заіка В.М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Гришко О.І., к. пед. н., доцент, доцент кафедри дошкільної освіти
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка
ОБІЗНАНІСТЬ БАТЬКІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ІНДИВІДУАЛІ-
ЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Лобач М. С., V курс, спеціальність «Соціальна робота», Пол тав -
ський інститут економіки і права Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ

Зубенко М. О., І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ В СУЧАСНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ

Зубрицька С. М., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університет «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й. к. пед. н., доцент кафедри
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПІДГОТОВКА ДО ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ



Капустюк В. В., ІІІ курс, група ЗФТ-18-2-zh, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія», Житомирський економіко-гуманітар-
ний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Троценко Н. О., старший викладач кафедри
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОР-
МУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Келемен А. В., директор Карпатського інституту підприємництва
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Колесников О. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ, ЯКІ ВИХОВУ-
ЮТЬСЯ В СІМ’Ї

Колінко О. О., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна ро -
бота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ПРАВА ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Колісник О. П., к. психол. н., доцент, Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна»
ДУХОВНА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Консевич А. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бородіна О.С., к. пед. н., доцент кафедри соці-
ально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Коровіцька А. А., студентка магістратури, група ЗСР-19-1м, спеці-
альність «Соціальна робота» Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н., доцент
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ
ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
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Кравченко А.В., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси хо -
логія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Красножон В. Н., І курс магістратури, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент, доцент кафед-
ри соціальної
роботи та педагогіки Університету «Україна»
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ ДО
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Криворучко А. М., ІІІ курс, група ЗСР-17-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУПРОВОДУ СИРІТ В УКРАЇНІ

Кузнець Ю. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со ці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Кузьменко В. Й., к. пед. н. доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій
Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університет
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФАНДРЕЙЗИНГУ

Кукса Н. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Бородіна О.С., к. пед. н., доцент кафедри соці-
ально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ



Курінна Н. О., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Лагода С. П., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СО -
ЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАД-
НИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ладигіна А. С., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ АЛКОГО-
ЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Лампіка А. Р., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО ВИХО-
ВУЮТЬСЯ ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ ВНАСЛІДОК РОЗЛУЧЕННЯ

Лисюк А. С., група ЗПУ-19-1м, спеціальність «Публічне управління
та адміністрування», Інститут економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Захарчук О.В., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ

Литовченко О. В., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧА ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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Любенко Н. В., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці аль -
на робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Макаров Д. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Мар’янович Г. О., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИ-
ВИМИ ПОТРЕБАМИ

Матвєєв О. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИ-
ТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Матвійчук В. В., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Со ці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ЦЕН-
ТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Мельник І. Ф., І курс, група СР-19-1м, спеціальність «Соціальна
ро бота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
си тету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б. старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
АДАТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВ-
СЬКОГО ПІКЛУВАННЯ У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї



Матвєєв О. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИ-
ТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мороз Л. С., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКО-
НОДАВСТВІ

Мосейчук Ю. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ЩОДО ДІТЕЙ

Мурга Р. Р. студент магістратури міжнародної освітньої програми
подвійного диплому «Соціальна робота», Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ЗМІСТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Навроцька В. І., ІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси хо ло -
гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач
ПРОБЛЕМНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ОДНОЛІТКАМИ

Надовська О. І., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ У СКЛАДНИХ
ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
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Наумович О. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со ці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю.О., д. соціол. н., доцент, профе-
сор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’ЯМ, ЯКІ
ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Ніконенко О.В., ІV курс, група ЗСР-16-1, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ
«Університет»Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б. старший викладач кафедри
соціально-реабілітаційних технологій
НАСИЛЬСТВО В СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ

Онищук С. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОД-
ДЮ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Остапчук Н. С., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соці аль -
на робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄ-
ВИХ ОБСТАВИНАХ

Палій Н. В., І курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Скрипнікова М. А., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Переписний В. В., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ковтун О. С., к. соціол. н.
ФЕНОМЕН ЕКСКЛЮЗІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ



Пирогова О. Д., ІV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А.Ю., асистент кафедри
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

Пітик Л. І., І курс, група ЗСР-19-1м, спеціальність «Соціальна ро -
бота», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГЛЯДУ ВДОМА ЗА
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬ-
НИХ ЦЕНТРІВ

Поліщук В. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УМОВАХ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пославський Д. Г., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮ ЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

Пузіков Д. О., к. пед. н., доцент, докторант Інституту педагогіки
НАПН України, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПРИНЦИПИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІСТУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Рещиковець А. А., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Со ці -
альна робота», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
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Рихліцький Ю. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В.Й., к. пед. н., доцент кафедри
соціально- реабілітаційних технологій
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОЄКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Розломій Н. М., І курс, група ПЛ-19-1м-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В. О., ст. викладач
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рудюк А. Ю., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАС-
НОСТІ

Русова Т. В., І курс, група ЗСО-19, спеціальність «Спеціальна педа-
гогіка і спеціальна психологія», Інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК ЯКІ ЗА -
ЗНАЛИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Савицька А. Ю., аспірант кафедри педагогіки Житомирський дер-
жавний університет ім. І. Франка, заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Житомирський економіко-гуманітарний
інститут Університету «Україна»
КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ

Савченко В. Ю., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А.К., к. психол. н.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДУХОВНОЇ ОПІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗХАТ-
ЧЕНКІВ



Саченко С. Л., V курс, група СПО-19-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., доцент
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗ-
ВИТКУ У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТА-
ЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Соболь Т. В., І курс, група СР-19-1м-nk, спеціальність «Соціальна
робота», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М.В., к. е. н.
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕ -
ДБАНИМИ ПІДЛІТКАМИ

Селезньова М. А., І курс, група СР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тріфаніна Л. С., к. пед. н.
МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Сібова А. А., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю.О., д. соціол. н., доцент, профе-
сор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕ-
ДІНКИ ТА ПРЕВЕНЦІЇ

Стойко І. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПО-
МОГИ СІМ’Ї У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Третьякова Т. О., І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеці-
альність «Психологія» Інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
АДАПТАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО ДО УМОВ МИРНОГО ІСНУВАН-
НЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
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Третьякова Т. О., І курс магістратури, група ЗПЛ-19-ІІ-1м, спеці-
альність «Психологія» Інституту соціальних технологій Універси те -
ту «Україна»
РОЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ НА ЕТАПАХ ФОРМУ-
ВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Умінський В. Ф., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со -
ціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СУЧАСНІ ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Утепбергенова А. В., ІV курс, група ЗСР-16-1-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Федькин Б. А., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СУЧАСНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ВІЛ/СНІДу У СВІТІ

Фрундіна С., студентка магістратури cпеціальності соціальна робо-
та, Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.
ПОТРЕБА У СУПРОВОДІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПРО-
ЦЕСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Хрипта Є.І., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ

Чорний О. В., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Соці -
альна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ СОЦІАЛЬ-
НОГО СТАТУСУ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ



Шевляков О. П., ІІ курс, група ПЛ-18-1м-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лозова В.О., ст. викладач
ДІТИ І ГАДЖЕТИ

Шевчук А. В., ІІ курс, група ЗСР-18-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Тимошенко В. І., канд. іст. наук, старший
викладач
РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БО -
ЙО ВИХ ДІЙ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Шепетчук Р.І., IV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соці -
альна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед, н., доцент кафедри
СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ТА ГРОМАДА СЕЛА

Шиманська Т. О., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність
«Соціальна робота», Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
ПРИЙОМНА СІМ’Я ЯК ПРІОРИТЕТНА ФОРМИ СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ

Шишук Н. І., ІV курс, група СР-16-1-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Савицька А. Ю., асистент кафедри
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В СОЦІАЛЬ-
НІЙ РОБОТІ

Шпакович В. І., старший викладач кафедри менеджменту та туризму
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ
СТРУКТУРАМИ
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Шульга Л. В., ІV курс, група ЗСР-17-2-zh, спеціальність «Соціальна
робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Кузьменко В. Й., к. пед. н., доцент кафедри
РОЗВИТОК СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІ-
АЛЬНОЇ РОБОТИ

Шумейко В. В., студентка магістратури спеціальності «Соціальна
робота» кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціаль-
них технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ У СО -
ЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шургай П. П., І курс, група ЗСР-19-1м-hm, спеціальність «Со ці аль -
на робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Войціх І. В., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ: СВІТОВА ІСТОРІЯ

Ярмоленко В. І., студентка магістратури, спеціальності «Соціальна
робота», кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соці-
альних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛО-
ГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБО-
ТІ

Ярмолицька С. В., І курс, група СР-19-1м-zh, спеціальність «Со -
ціальна робота», Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Чернецький Ю. О., д. соціол. н., доцент, про-
фесор кафедри соціально-реабілітаційних технологій
СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ



СЕКЦІЯ №10
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗА-

ЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

Керівник секції: Федорченко Ірина Миколаївна, доцент кафедри пси-
хології, к. філос. н.

Авраменко Є. О., студент магістратури, спеціальність «Спеціальна
освіта» Інституту соціальних технологій «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент кафедри
психології
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БАТЬКАМ
У ВИ ХОВАННІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Білоус А. О., І курс, група ЗПЛ-19-1-М, спеціальність «Пси хо -
логія», Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИНДРОМУ ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИ-
КІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Бойченко К. В., І курс, ступінь вищої освіти «магістр», група ЗПЛ-
19-1м, спеціальність «Психологія», Інститут соціальних технологіи
Університету «Украіна»
Науковии керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ У СТУДЕТІВ

Ватоліна Л. А., ІІ курс магістратури, група ЗПЛ-19- Б-1м, спеціаль-
ність «Психологія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор, завіду-
вачка кафедрою психології
ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ПІДВИЩЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
ОСІБ ІЗ СОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Дацюк В. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. філос. н., доцент кафедри
психології
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИ-
ВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
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Жарков О. В., cтудент магістратури, група ЗПЛ-19-1м, кафедра
психології Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ САМОІДЕНТИ-
ФІКАЦІЇ

Жижко О. С., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ
СІМЕЙ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи Пол -
тавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Клевака Л. П., к. пед. н., доцент кафедри психології та педагогіки
Національного університету «Полтавська політехніка ім. Юрія
Кондратюка»
РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заіка В. М., к. психол. н., доцент кафедри соціальної роботи
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Кореняк О. В., студентка ІІ курсу магістратури спеціальності «Пси -
хологія» Інституту соціальних технологій Університету «Україна»
КРИТЕРІЇ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЛЮДИНИ

Зайцева Ю. В., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕК-
ТИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Іванюк І. Я., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації та соціаль-
ного забезпечення Луцького інституту розвитку людини Універ си -
тету «Україна»
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІС-
ТЮ — ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Іжелюк О. С., I курс, група ЗСПО-19-1м, спеціальність «Корек -
ційна педагогіка та спеціальна психологія», Рівненський інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
СОЦІАЛЬНО-ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ



Костенко Є., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ПСИХОСОМАТИЧНІ ХВОРОБИ ТА XXI СТОЛІТТЯ

Крамниста Л. О., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психо -
логія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І.М., к. ф. н.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ НА ПІЗНА-
ВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Ксьонз В. П., І курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ЕНЕАГРАММА — ТИПОЛОГІЯ, ЯКА ДОПОМАГАЄ РОЗВИВА-
ТИСЯ

Кузема Д. С., I курс, група ЗСПО-19-1м, спеціальність «Корекційна
педагогіка та спеціальна психологія», Рівненський інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрчук Л. В., к. і. н., доцент
ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПСИХОФІЗИЧ-
НОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРО-
БЛЕМАМИ

Курбатова А. О., старший викладач кафедри психології Інституту
соціальних технологій Університету «Україна»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ У ВУЗІ

Лобко А. М., ІІІ курс, група ПС 31, спеціальність «Психологія»,
Білоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Хомчук О. П., к. психол. н.
МОТИВ ЯК СКЛАДНЕ ПСИХІЧНЕ УТВОРЕННЯ

Музиченко Д. С., IV курс, група ПЛ-16-1, спеціальність «Психо -
логія», Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Герасименко Л. Б., к. пед. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕН Т -
СЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬ-
СТВА
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Олійник К. О., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І.М., к. ф. н.
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Петровська Д. П., І курс, група ЖР-19-1мс-tr, спеціальність «Жур -
налістика», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кибалюк Н. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ДО
СА МОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Рекун А. С., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1м, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., к. психол. н., доцент
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Сабліна А. А., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
ПІДЛІТКІВ

Симонян А. Л., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРИВОЖНОСТІ

Смовженко В. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
УСПІШНА ТА НЕУСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ: СПРОБА ПОДО-
ЛАННЯ ДИХОТОМІЇ

Стегура О. І., І курс, група ПЗ-19-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач
ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЮРИ-
ДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ



Ходикіна В. В., ІІ курс магістратури, група ЗПЛ-19- Б-1м, спеціаль-
ність «Психологія», Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор, завіду-
вачка кафедрою психології
ЧИННИКИ ПРОЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Чудіна Т. А., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Якимова Я. Л., ІІІ курсу, група ПЛ-17, спеціальність «Психологія»,
Рівненського інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Савенко Д. О., старший викладач
ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

Янченко П. В., ІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Федорченко І. М., к. ф. н.
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОІГЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗА-
ЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»
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ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СЕКЦІЯ №11

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Слюсар Костянтин Сергійович, к.ю.н., доцент, заві-
дувач кафедри конституційного права та теорети-
ко-правових дисциплін
Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності, д. ю. н.

Секретар: Хорт Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності

Балла С. Ю., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Право»,
Хмельницький іститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Пасічник Я. С., к. ю. н.
ІСТОРІЯ РОЗВИКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ

Барабаш І. В., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, спеціальність «Право», Полтавський інститут економіки і
права Університету «Україна»
Науковий керівник: Аванесян Г. М., доцент кафедри правознавства
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ

Басенко Р. О., к. пед. н., доцент кафедри правознавства,
Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬ-
НОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Бунча Г. В., здобувач вищої освіти спеціальності «Право», ОР «Ба -
калавр», Полтавського інституту економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Аванесян Г. М., доцент кафедри правознавство
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛЗ ІНСТИТУТУ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ

Варава Я. В., ІІ курс, група ПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
АДАПТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНО-
ДАВСТВА ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС



Великоіваненко Г. О., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Пра -
во», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ОСОБЛІВОСТІ ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ЗАПОВIТУ НЕДIЙСНИМ

Гапон А. М., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс, Коледжу «Освіта» Уні -
верситету «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету
права та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного
права Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ЄДИНА СУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА
СИСТЕМА: ПРОБЛЕМАТИКА НОВОВВЕДЕНЬ

Гаранжа Р. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності Право Полтавського інституту економіки
і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Басенко Р. О., к. пед. н., доцент кафедри пра-
вознавства
ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Гевчук Х. І., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ШЛЯХИ НАБЛИЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ДО ПРАВОВИХ НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Голубова Є.К., IІІ курс, група П-31-19, спеціальність «Право»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ ЧАСТКИ У СПІЛЬНОМУ СУМІС-
НОМУ МАЙНІ ПОДРУЖЖЯ

Грицак О. Ю., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Пра во -
знавство», Вінницький соціально-економічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу
і пра ва, магістр права
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
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Данілішина А. С., ІІІ курс, група ЗПЗ-17-1-nk, спеціальність «Пра -
во», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК В УКРАЇНІ

Данилова О. Ю., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЗАПОБІГАННЯ РЕЙДЕРСТВУ В УК -
РАЇНІ

Добра С. І., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Право -
знавство», Вінницький соціально-економічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу
і права, магістр права
ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕК-
ТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Довжик Г. І., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Право»,
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Пасічник Я. С., к. ю. н.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД
СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Дорошенко В. В., IІ курс, група П-22, спеціальність «Право», Мико -
лаївський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В
УКРАЇНІ

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИК-
НЕННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ОТГ



Завітій А. І., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ ЯК ЧИН-
НИКА РОЗВИТКУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Зощенко А. О., IV курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право знав -
ство», Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

Зощенко А. О., IV курс, група ПЗ-16-1, спеціальність «Право», Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ

Ірклієнко А. І., Аспірант I року навчання Інституту Законодавства
Верховної Ради України
Науковий керівник: Щербанюк О. В., д. ю. н., доцент, завідувач
кафедри процесуального права юридичного факультету ЧНУ ім.
Федьковича
«ІНСТИТУТ ДВОПАЛАТНОГО ПАРЛАМЕНТУ В УКРАЇНІ»

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПРАВОВА ДЕРЖАВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Коломієць П. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедри правознавства,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
ПОДАТКОВА ГРАМОТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Конарська М. В., ІV курс, група ЗПЗ-17-1мс, спеціальність «Пра -
во», Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пасічник Я.С., к. ю. н.
ПОНЯТЯ ДИВЕРСІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Котенко Ю. В., Морозов М. М., IV курс, група П-41-18, спеціаль-
ність «Право», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Левчук Т. О., IV курс, група ЗПЗ-2017-1, спеціальність «Право»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОШТОВИХ
ПОСЛУГ

Легач А. І., V курс, група ПЗ-51-15 (з), спеціальності «Право знав -
ство», Вінницький соціально-економічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Олійник О. М., викладач кафедри бізнесу і
права, магістр права
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЖІНОК ЗА МІЖНА-
РОДНИМ ПРАВОМ

Лісовський П. М., д. філ. н., професор кафедри міжнародного пра -
ва, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін,
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
КВАНТОВА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕКТРОННО-ТОТАЛЬ-
НИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ДИФУЗІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИ-
КИ У СУЧАСНІ ПЕРІОДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Луговий А. О., ІІ курс, група ПЗ-18-if, спеціальність «Право знав -
ство», Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ У КРИ -
МІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Літвінов І. В., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. О., к. ю. н., доцент кафедри
ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ, РІЗНІ ПОГЛЯДИ

Магар М. В., ІV курс, група ПЗ-16-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРАВОПОРУШЕННЯ — ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Макаров В. О., IV курс, група ПЗ16-1, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ



Макаров В. О., IV курс, група ПЗ16-1, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Малиш А. А., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»,
Тер нопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УК -
РАЇНІ І НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІНКОРПОРАЦІЇ

Олійник О. О., к. ю. н, доцент кафедри права та соціальних техно-
логій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ДЕМОКРА-
ТІЮ В УКРАЇНІ

Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного
права та теоретико-правових дисциплін Інституту права і суспіль-
них відносин Університету «Україна»
ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД
КАРАНТИНУ

Панченко О. П., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Севрюков Д.Г., д. ю. н., професор
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Пікалюк І. М., III курс, група ЗПЗ-2018-1, спеціальність «Право»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

Пікалюк С. С., ст. викладач кафедри права та фінансів Луцького
інституту розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

Половченя А. Б., к. ю. н, доцент кафедри права та соціальних тех-
нологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку люди-
ни Університету «Україна»
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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Попова Д. А., ІІІ курс, група ПР-17-if, спеціальність «Право -
знавство», Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У
СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ

Приступа Г., Веремійчик К., Рехнюк А., І курс, група Пр-1, спеці-
альність «Право», Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент
НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ НА ВОЛИНІ

Пшенична А. С., ІV курс, група ЗПЗ-16-2-nk, спеціальність «Пра во»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ
В УКРАЇНІ

Романчук І. О., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс, коледжу «Освіта» при
Університеті «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету
права та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного
права Інституту права та суспільних відносин Університету
«Україна»
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇ-
НИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Рудь М. С., ІІ курс, група ПЗ-18-1-bc, спеціальність «Право», Бі ло -
церківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент
РЕІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Рязанцев О.Є., к. ю. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
Луцького інституту розвитку людини «Університету «Україна»
РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Рязанцева Н. О., старший викладач кафедри права та фінансів
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЙОГО ЗНА-
ЧЕННЯ



Сбітнєва А. В., IV курс, група ПЗ-16-1-bc, спеціальність «Право»,
Білоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., к. ю. н., доцент
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Скільська М. І., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОНЦЕСІЇ

Сова Д. А., IV курс, групи ПЗ-17.2-1мс, спеціальність «Право»,
Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ФОРМА ДЕРЖАВИ

Соловйов Д. В., VІ курс, група ПЗ-17.2-1мс, спеціальність «Право»,
Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Хорт I. В., к. ю. н., член-кориспондент МКА, доцент факультету
права та мiжнародних вiдносин, кафедри публiчного i приватного
права Iнституту права та суспiльних вiдносин Унiверситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ РЕАЛIЗАЦIЇ НЕВIД’ЄМНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
В УКРАЇНI

Софілканич В. М., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Жур на -
лістика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПРОБЛЕМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ
ПРАЦІ

Товста С.П., адвокат, ст. викладач кафедри правознавства, Пол -
тавський інститут економіки і права Університету «Україна»
АВТОНОМНІ УТВОРЕННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Тригубова А. П., III курс, група ПЗ-17-1 Інституту права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н. член-кореспондент МКА, доцент факультету права
та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕ-
ЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

536



537

Хомяк Р. А., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми ко -
лаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н., доцент кафедри
СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Чорнобай О. В., IV курс, група П-41-18, спеціальність «Право», Ми -
колаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Олійник О. О., к. ю. н., доцент кафедри
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Шевченко Е. Л., ІІ Курс, група ЗПЗ-18-1(М), спеціальність «Пра -
во», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А.А., к. ю. н., доцент
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І ДЕЯКІ НАПРЯМКИ УДОС-
КОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Ягусевич М. В., ІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Севрюков Д. Г., д. ю. н., професор
ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ №12
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Керівник секції: Кіслов Денис Васильович, д.н.держ.упр., професор
Секретар: Женжера Сергій Володимирович, к.філос.н., доцент

Бобраніцька К.О., ІІІ курс, група ПЗ-17-1-bc, спеціальність «Пра -
во», Білоцерківський інститут економіки та управління Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Пасічник Н.С., к. і. н., доцент
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМООР-
ГАНІЗАЦІЇ

Жураківський В. П., І курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність
«Право», Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Чипіжук О. В.
БОРОТЬБА ОУН-УПА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ



Коперлян К. В., III курс, група Злз 3.1., спеціальність «Спеціальна
освіта», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Колісник О.П., к. психол. н., доцент
КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ЯК ПРИЧИНА СТАГНАЦІЇ
УКРАЇНИ

Кушпетюк О.І., Твердий Д., І курс, група ЗІФ-19-1м, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., к. і. н., доцент
ПОШУК НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ МУЗЕЯ-
МИ ТА ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

Ліннік Ю. В., к. філ. н., завідувач навчальною лабораторією, доцент
кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Рівненської медичної
академії
МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Унгурян В. В., Студент магістратури міжнародної освітньої програ-
ми подвійного диплому «Соціальна робота», Інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ СОЦІ-
АЛЬНОЇ ТУРБОТИ ДЕРЖАВИ
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ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СЕКЦІЯ №13

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Забара Станіслав Сергійович, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування, д.т.н.,
професор 

Секретар: Котков Володимир Богданович, студент IV курсу,
групи ПІ-18.3-1, спеціальності «Програмна інженерія»

Варарь Х. Ю., II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ю тер на
інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
КОМП’ЮТЕР У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Василенко В. Ю., I курс, група КІ-19-1-nk, напрям «Комп’ютерна
інженерія », Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗВУКА У ФОРМАТАХ MP3 І MP4

Гречанюк А. В., IV курс, група ПІ-16-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З. старший викладач
РОЗРОБКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ
МЕТОДУ ІМПУЛЬСНОГО КОДУВАННЯ

Дубей Ю. М., III курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю.Ю., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEBASSEMBLY У СУЧАСНИХ
ВЕБ-ДОДАТКАХ

Єзерський А. В., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інже-
нерія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ВИМОГИ ДО МЕРЕЖ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА



Забара С. С., д. т. н., професор, завідувач кафедри Інформаційних
технологій та програмування Інституту комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Хлапонін Ю. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки
та комп’ютерної інженерії Київського національного університету
будівництва та архітектури
Козубцова Л. М., старший викладач кафедри Інформаційних тех-
нологій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕ-
МИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Заремба В. В., ІІ курс, група ПІ-18-1м, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізварін І. В., к. т. н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЙ СИСТЕМ ОБРОБКИ ГРАФІЧ-
НИХ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНИХ ПАКЕТІВ
ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ PYLAB

Заріцький В. В., IV курс, група ПІ-81.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
БРАУЗЕР В ПРОГРАМІ PHP

Зощенко Б.О., І курс, група ПІ-19-1м, спеціальність «Інженерія
про грамного забезпечення», Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Галісєєв Г.В., ст. викладач
РОЗРОБКА ВІДЕО ГРИ « 5 & 3» З ПРОГРАМНОЮ РЕАЛІЗАЦІ-
ЄЮ ГЕНЕРАТОРА РІВНІВ ДЛЯ НЕЇ 

Іванисик О. М., І курс, група КІ-19-1М, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Семенко А.І., професор
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ПРИ КОМП’Ю -
ТЕРНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Кириченко М. В., II курс, група КІ-18-1-nk, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ
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Кіндра О. В., IV курс, група КІ-16-1-nk, спеціальність «Комп’ю тер -
на інженерія», Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Макрушин С. В., ст. викладач
КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Кіт Г. В., к. т. н., доцент, завідувач кафедри Інформаційних технологій
та програмування, Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Козубцова Л. М. старший викладач кафедри Інформаційних техно-
логій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
ЖИВУЧОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕ-
МИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Котков В. Б., IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ КОТУШКИ
«TESLA» ТА СТВОРЕННЯ МАКЕТУ ЗА ЇЇ РОЗРАХУНКАМИ

Кратік Б. О., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інжене-
рія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Лещенко Р.Ю., студент групи КН-19-1м Інституту комп’ютерних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Бескровний О.І., ст. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМА-
ЦІЇ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ

Мамчич О. Р., IV курс, група КІ-41, напрям «Комп’ютерна інжене-
рія», Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Каун Ю. В., старший викладач
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ
МЕРЕЖІ

Паладієв О. О., VI курс , група КН-19-1м, спеціальність «Комп’ю терні
науки», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ



Райєнд Р. І., I курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія про-
грамного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ PYTHON-ПАКЕТУ NODEBOX FOR OPENGL
ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

Ременець В. В., IV курс, група ПІ-18.3-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА 2D-ГРИ «ПОЛІТ В АСТЕРОЇДАХ» НА PYTHON
PYGAME

Солдан В. Р., IV курс, група ПІ-16-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., к. т. н., доцент
РОЗРОБКА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВЕБ-ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОНЛАЙН
ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Фіненко Ю. І., інженер лабораторії кіберфізичних систем Уні вер -
ситету «Україна»
Шматок О. О., ІІІ курс, група КТ-17-1, спеціальність «Програмна ін -
женерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
ПОЄДНАННЯ СТЕГОАНАЛІТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ТА МЕТО-
ДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Хлапонін Ю. І., д. т. н., професор, завідувач кафедри кібербезпеки
та комп’ютерної інженерії Київського національного університету
будівництва та архітектури
Козубцова Л. М., старший викладач кафедри Інформаційних тех-
нологій та програмування, Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ
НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИС-
ТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Яремчук А. Є., IV курс, група ПІ-81.3-1, спеціальність «Програмна
інженерія», Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вольневич О. І., ст. викладач
РОЗРОБКА САЙТУ «КАРШЕРІНГ» НА DJANGO
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ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
СЕКЦІЯ №14

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ: 

ПІДСЕКЦІЯ №14.1
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Керівник секції: Ратушенко Антоніна Тарасівна, завідувачка кафед-
рою технології харчування, к.т.н., доцент

Андрусишин Д. В., Боженко А. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к.е.н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯКІСТЮ
НАДАНИХ ПОСЛУ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Андрущенко Н. В., Шапошник Д. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеці-
альність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Бублик Г.А., к. т. н., доцент
СУТНІСТЬ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ЗАХИСТУ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Анцибор В. С.,Мединський С. С., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ

Бабич Є. В., Климчук Я. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Салухіна Н. Г., к.е.н., доцент
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕС-
ТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Бедько В. О., Сидоренко І. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Завадинська О. Ю., к. т. н., доцент
НИЗЬКОКАЛОРІЙНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ
ДЛЯ ТОРТІВ І ТІСТОЧОК



Бондар А. Л., Сидорянський О. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Монастарецька І. І., викл.
ТЕХНОЛОГІЯ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ НА ОСНОВІ ОВОЧЕ-
ВОЇ СИРОВИНИ

Буневич С. П., Дямінов О. С., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент
ПРОДУКТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ ІЗ ЗАДАНИМИ ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Буневич С. П., Скляренко О. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура В. В., ст. викл.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИВНИХ СОЛОДКИХ СТРАВ НА МОЛОЧНО-
РОСЛИННІЙ ОСНОВІ

Головаха М. М., Сироватський А. Ю., І курс, група ТХ-19.1м, спеці-
альність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Корзун В. Н., д. м. н., професор
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Пархоменко В. А., Бабич Є. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., ст. викладач
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ЛІКУВАЛЬНОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пелипенко М. В., Бедько В. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А. Т., к. т. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСЕРТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙ-
НОЇ СИРОВИНИ
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Піскун П. Г., IV курс, група ТХ16-1, спеціальність «Технологія харчу-
вання», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач 
ЗАБРУДНЮВАЧІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: ВИДИ ТА ШКІДЛИ-
ВІСТЬ

Равчук Д. О., Григор`єва О. В., ІІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціаль-
ність «Харчові технології», Коледж «Освіта» Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура В. В., ст. викладач
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМАТИЧ-
НИХ ПРИЙОМІВ

Скляренко С. В., Бієнко І. О., І курс, група ТХ-19.1м, спеціальність
«Харчові технології» Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Юліна А. І., к. т. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ ДОБАВОК У ВИРОБНИЦТВІ
МЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Скляренко О. В., Пацелюк Д. А., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З
КОМБІНОВАНОЮ ЖИРОВОЮ ФАЗОЮ

Шапошник Д. О., Яблонська В. І., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Калакура М. М., к. т. н., професор
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ІЗ ІННОЮ СТРУКТУРОЮ

Яблонська В. І., Скляренко С. В., І курс, група ТХ-19.1м, спеціаль-
ність «Харчові технології», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Ратушенко А.Т., к. т. н., доцент
НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ
КОНДИТОРСЬКИХ МАС



ПІДСЕКЦІЯ №14.2
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Кущевська Ніна Федорівна, завідувачка кафедрою
сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н., професор

Секретар: Діана-Марія Ярославівна, доцент кафедри сучасної
ін женерії та нанотехнологій Університету «Україна»,
к.х.н.

Opanasenko V. A., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Gab A. I., Ph. D., Assoc. Prof.
THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF IRON AND NICKEL INTE-
RACTION WITH TITANIUM CHLORIDES

Panchenko Yu. V., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT TOP PART

Patsalovska L. Yu., II course, group ZHT-18-1m, specialty «Chemical
technologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Gab A. I., Ph. D., Assoc. Prof.
THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF CHROME AND MANGA-
NESE INTERACTION WITH TITANIUM CHLORIDES

Rybalchenko D. S., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical tec-
hnologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
NANOCRYSTALLINE SILICIDES OF VI GROUP METALS: NEW
SYNTHESIS METHODS, PHYSICO-MECHANICAL AND CHEMI-
CAL PROPERTIES
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Rybalka O. V., I course, group HT-19-1m, specialty «Chemical techno-
logies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT MIDDLE
PART

Sapsay O. I., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical technolo-
gies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D. Sc., Prof.
STUDY OF IMPURITIES INTAKE FROM THE RETORT LOW AND
BOTTOM PARTS

Shiray Zh. V., III course, group HT-19.3-1, specialty &quot;Chemical
technologies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Shakhnin D. B., Ph. D., Assoc. Prof.
CONSEQUENCES OF IMPURITIES INTAKE FROM A REACTOR
MATERIAL FOR TITANIUM SPONGE OBTAINING

Yalovoy D. A., II course, group HT-18-1m, specialty «Chemical techno-
logies and engineering», Institute of Engineering and Technology,
University of Ukraine
Scientific adviser: Malyshev V. V., D.Sc., Prof.
ESSENCE AND ADVANTAGES OF HIGH-TEMPERATURE ELECT -
ROCHEMICAL SYNTHESIS OF TRANSITION METAL SILICIDES

Антонюк Д. В., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
СУЧАСНІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ — ЧЕРГОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИЙ ПРОРИВ

Беліменко В.І., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
КУРСИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-
ДАХ — ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ



Бобко Д. О., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
НАНОНАУКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДО МІНІАТЮ-
РИЗАЦІЇ

Бондаренко О. С., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
СКЛАДОВІ НАУКИ ПРО НАНОМАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Будник Д. О., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ —
ПРИЧИНА НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Булія Н. Є., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОТЕХ-
НОЛОГІЙ ЯК ВИМОГА ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У
ЦІЙ ГАЛУЗІ

Верболоцький Т. О., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., к. х. н., доцент
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР НАУКИ ПРО НАНОТЕХ-
НОЛОГІЇ

Гребешков В. С., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А.І., к. х. н., доцент
БІЗНЕС В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
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Григоренко Д. В., ІІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ІНВЕСТИЦІЇ, ПРИБУТОК І РИЗИКИ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНО-
ЛОГІЙ

Грущук А. В., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В ГАЛУЗІ НА -
НОТЕХНОЛОГІЙ

Гуменюк Є. Є., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ — НЕОБХІДНА УМОВА ОТРИМАННЯ
ПРИБУТКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Дмитренко О. А., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
НАНОЕКОНОМІКА І ЇЇ ПРИНЦИПИ

Дудка Д. М., І курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні техно-
логії та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси те -
ту «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
АВІАЦІЯ І КОСМОНАВТИКА, АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ,
АУДІО- ТА ВІДЕОТЕХНІКА, БЕЗПЕКА — ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ
НАНОБІЗНЕСУ

Животок В. Л., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА,
ГІРНИЧОВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МІСЬКЕ І КОМУ-
НАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, МАШИНОБУДУВАННЯ — ВАЖ-
ЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ



Іштванік О. В., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
МЕДИЦИНА, НАУКА, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, БУДІВ-
НИЦТВО, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, ЕКОЛОГІЯ, ЕНЕРГЕТИКА —
ВАЖЛИВІ ГАЛУЗІ НАНОБІЗНЕСУ

Ковтонюк А. В., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к. х. н., доцент
«НЕ ВІР»І «НЕ БІЙСЯ» — ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАНОБІЗ-
НЕСУ

Коробко О. К., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ПРОЄКТУВАННЯ НАНОБІЗНЕСУ

Майстренко О. С., I курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РИНКУ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХ-
НОЛОГІЙ

Микитенко С. Р., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ НАНОПРОДУКТІВ

Новіков М. І., IІ курс, група ХТ-18-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
РОЗРОБКА, БЕЗПЕКА І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ В НАНОБІЗ-
НЕСІ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.3
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОР-

ТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 

Секретар: Петренко Тетяна Володимирівна, старший викладач
кафедри автомобільного транспорту Університету
«Україна»

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту Ін -
женерно-технологічного інституту Університету «Україна»
ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту Ін -
женерно-технологічного інституту Університету Україна
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВІДМОВИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУ-
ЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУЛЯТОРОМ

Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільного транспорту, Уні -
верситет Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ДІАФРАГ-
МИ ГАЛЬМІВНОЇ КАМЕРИ З ПРУЖИННИМ ЕНЕРГОАКУМУ-
ЛЯТОРОМ

Єрмакович М. Є., група АТ-17-1 мс, Інженерно-технологічний інс -
титут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту Університету Україна
ОГЛЯД МІСЦЯ ТА СКЛАДАННЯ СХЕМИ ДОРОЖНЬО-ТРАНС-
ПОРТНОЇ ПРИГОДИ (ДТП)

Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ-18-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
«ЛОГІСТИКА» ЧИ «УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАНЬ»?



Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ-18-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПРО ПІЛЬГИ ЛЮДЕЙ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Кирилюк М. С., ІІ курс, група АТ 18-1, спеціальність «Автомо біль -
ний транспорт», Інженерно технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
НЕЗВИЧАЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВИНКИ У СФЕРІ ВИРОБ-
НИЦТВА АВТОМОБІЛІВ

Левадний Д. М., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Лисенко Є. М., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо біль -
ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
СТАН АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАН-
НЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Нагірний В. В., IV курс, група АТ-16-1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Петренко Т. В., ст. викладач кафедри автомобільного транспорту та
соціальної безпеки Інженерно-технологічного інституту Універси -
тету «Україна»
Якимчук М. В., д. т. н., професор Національного університету хар-
чових технологій
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНОТРОНІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВИХ
МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ
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Прокопенко А. І., III курс, група АТ-17-1мс, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПОЯВА БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ — НОВА ЕРА В РОЗ-
ВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Удовенко О. М., IV курс, група ЗАТ-16-1, Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Докуніхін В. З., доцент кафедри автомобільно-
го транспорту
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В СІЛЬ -
СЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Шевцова С. В., II курс, група ЖР 18/1, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій
Університету «Україна» 
Науковий керівник : Тропіна А. О., старший викладач
ПРИЧИНИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ТРАВ-
МАТИЗМУ



ПІДСЕКЦІЯ №14.4
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ДИЗАЙН»

Керівники секції: Гук Леонід Йосипович, завідувач кафедри дизайну,
заслужений працівник культури України
Хавхун Галина Миколаїна, доцент кафедри дизайну,
канд. архітектури

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець кафедри
дизайну

Бобренко Р. В., к. пед. н., магістрант, група ДЗ-51/19-М, спеціаль-
ність «Дизайн», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
ДИЗАЙН ПОСТАНОВКИ ОПЕРИ В. А. МОЦАРТА «ДОН ЖУАН»
В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Братчиков I. I., І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст. викл.
«ШОКОЛАДНИЙ БУДИНОЧОК» НА ШОВКОВИЧНІЙ

Івановський О. Р., ІІ курс, група ДЗ-21, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст. викладач кафедри дизайну
ЗАПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ
ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Климович С. І., ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН

Кох Н. І., ІІ курс, група ДЗ 21\18-Б, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л. Й., заслужений діяч культури, професор
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ НА ПРИКЛАДІ
АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА

Лаврів В. Б., ІІ курс, група ДЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Червінська В. І.
ПЕРСПЕКТИВИ ДАЗАЙНУ З ІМПРЕСИВНИМИ ТЕХНОЛО-
ГІЯМИ
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Малахова З. В., I курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА ВУЛИЦІ ГОРОДЕЦЬКОГО
У КИЄВІ

Молчанова К. В., студентка групи ДЗ-51 кафедри дизайну,
Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна»
Науковий керівник: Гук Л.Й., заслужений діяч культури, професор
кафедри дизайну, Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
СЕЛФ-БРЕНДИНГ. ПРОФЕСІЙНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ ДИЗАЙ-
НЕРА

Самолук А.С., І курс, група ДЗ 19\1, спеціальність «Дизайн», Ін же -
нерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., канд. арх., доцент 
ФРЕСКИ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Соколовський А. М., викладач Тернопільського коледжу Універ си -
тету «Україна»
МАЙБУТНЄ ДИЗАЙНУ З XR ТЕХНОЛОГІЯМИ

Сухорукова А. І., ІІІ курс, група ДЗ-19-1-tr, спеціальність «Дизайн»,
Тернопільський коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухорукова Н. С. 
МОЛОДЬ І ДИЗАЙН МАЙБУТНЬОГО

Твардовська О. А., викладач Тернопільського коледжу Університету
«Україна»
ЕКОДИЗАЙН ЯК МИСТЕЦТВО ЄДНАННЯ З ПРИРОДОЮ

Титенко К. С., І курс, група ДЗ 19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г.М., канд. арх., доцент
МАСКАРОНИ КИЄВА

Хоменко В. І., І курс, група ДЗ 19\1, спеціальність «Дизайн», Інже -
нер но-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач
АРХІТЕКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ



ПІДСЕКЦІЯ №14.5
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна» 

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри
автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Безруких А. Ю., IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журна ліс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ ТА НЕБЕЗ-
ПЕКИ

Васіна С. В., IV курс, група ЖР-16/1, спеціальність «Журналіс -
тика», Інститут філології та масових комунікацій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ТРАВМАТИЗМ І ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Вовченко О. Р., IV курс, група 16/1, спеціальність «Журналістика», 
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК І МОЛОДІ

Гришакіна О. В., IV курсу, група ТХ16-1, спеціальність «Інженер-
технолог харчової промисловості», Інженерно-технологічний
інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О. , старший викладач
ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НІТРАТАМИ І НІТ-
РИТАМИ

Клейман О. О., IV курс, група ПР-16-1, спеціальність «Переклад», 
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
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Коробко І. П., ІV курс, група ПЛ 16-1, спеціальність «Психологія», 
Інститут соціальних технологій Університету Україна
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧ-
НІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЛЮДСТВА ТА ПЛАНЕТИ

Слободянюк Я. Р., IV курс, група ЖР16/1, спеціальність «Журна -
лістика», Інститут філології та масових комунікацій «Університету
«Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ТА ПРОФЕСІЙ-
НОГО ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Ціпан В. С., ІІІ курс, група ВС-17-1 мс, спеціальність «Видавнича
справа та редагування», Інститут філології та масових комунікацій 
Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ШУМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ



ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СЕКЦІЯ №15

«ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ’Я»

Керівник секції: Тугай Тетяна Іванівна, завідувачка кафедрою мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імуноло-
гії, доктор біологічних наук, професор

Секретар: Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імуноло-
гії, кандидат біологічних наук

Wesam El-Darrat, 1st course, group МБ-19-1-М-fbmt, speciality
«Biology», Faculty of Biomedical technologies, Uni versity «Ukraine»
Zelena L. B., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology
Tugay T. I., Doctor of sciences, professor, 
Tugay A. V., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology, 
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine.
COMPARATIVE ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS SPECIES
CONCENTRATION IN OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HUMAN DEVELOPMENT «UKRAINE»

Rabab Saleh, 
1st course, group МБ-19-1-М-fbmt, speciality «Biology» Faculty of
Biomedical technologies, University «Ukraine»
Zelena L. B., PhD, Department of microbiology, modern biotechnology,
ecology and immunology, 
Tugay T. I., Doctor of sciences, professor, Department of microbiology,
modern biotechnology, ecology and immunology, 
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
ASSESSMENT OF INDOOR MICROBIOME IN SOME LOCATI-
ONS OF OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN
DEVELOPMENT «UKRAINE»

Avramenko D. O., Group FM-17-1-fbmt; specialty «Pharmacy, Indust -
rial Pharmacy»
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
Katynska M. G., PhD, Associate Professor, Department of Pharmacy,
Faculty of Biomedical Technologies, University of Ukraine
CURRENT TRENDS IN THE PROVISION OF PHARMACEUTICAL
ASSISTANCE, PHARMACEUTICAL SERVICES AND PHARMA-
CEUTICAL CARE
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Бабіч С. А., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-
СЬКИХ РОСЛИН ВІД ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Бабіч С. А., II курс, група МБ 18-1-fbmt, Факультет біомедичних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О. В., к. б. н., доцент
АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

Бакаєвич К. О., група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т., д. б. н., професор
ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕР-
КУЛЬОЗ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Бездільна І.B., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., к. б. .н
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛЬ-
НИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ТА МОНОЦИТІВ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДДЯМ

Богатирьов А. Є., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедічніх технологій Університет «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІГІЄНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА МІКРО-
ФЛОРУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Бойко І. О., IV курс, група ПЗ-17.2-1мс Коледжу «Освіта» при Уні -
верситеті «Україна»
Хорт І. В., к. ю. н член-кореспондент МКА, доцент факультету права
та міжнародних відносин, кафедри публічного та приватного права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ

Васильчук І. В., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чумак А. А., д-р мед. наук, професор
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ:ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ rs2430561 ГЕНА
IFN  У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ

Войтюк О. П., І курс, група ЗМБ 19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., професор



БІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ХОЗЛ

Волевач М. М., II курс, група МБ-18-1-fbmt, спеціальність «Біо логія»
Мележик О. В., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, сучасних біо-
технологій, екології та імунології, Факультет біомедичних техноло-
гій Університету «Україна»
АНАЛІЗ ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Волевач М. М., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біоло -
гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ ФОТОСИНТЕЗУ

Герасимнюк В. O., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність
«Біо логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н.
ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КСИЛОТРОФНИХ МАКРОМІЦЕ-
ТІВ РОДУ INONOTUS P. KARST.

Грабовецький А. Ю., І курс, група група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко -
ло гія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Украї на»
Науковий керівник: Іншина А. С., к. ю. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Грищенко Д. О., слухач наукового товариства «Еврика» Центру
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В.В., керівник гуртка-методист
ХАРЧУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО
ДІАБЕТУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦЮ НЕДУГУ

Гущин І.О., І курс, група МБ-19-1-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ І БІОІН-
ФОРМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МІКРООР-
ГАНІЗМІВ

Демчук Ю. А., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н., доцент
ВПЛИВ СВІТЛА НИЗЬКОЇ ИНТЕНСИВНОСТИ НА АНТИМІК-
РОБНУ АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ МАКРОМІЦЕТОВ
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Івасенко В. Ю., II курс, група МБ-18-1-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О. В., к. б. н.
ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНОЇ ВОДИ

Івасенко В. Ю., II курс, група МБ-18-1 fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк Н. А., к. с-г. н.
БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФОТОСИНТЕЗ

Казьмірук А. А., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних техноголій Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я.
ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРТІВ НА
РІВЕНЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ПРИ ГОСТРОМУ
ФАРИНГІТІ

Качалкова П. С., І курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л.Б., к. б. н.
ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНТЕРОКОКІВ, ВИДІЛЕНИХ З КИС-
ЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Коваленко Т. І., I курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т.І., д. б. н, професор
МОНІТОРИНГ МІКРОБНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ З
КЛАСОМ ЧИСТОТИ E/D ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУБСТАНЦІЙ

Козлова В. А., 10 клас, Центр позашкільної роботи Святошин -
ського р-ну м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

Коротка О. А., група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т., д. б. н, професор
ВИКOРИСТАННЯ ПРOБIOТИКIВ В КOСМEТOЛOГIЇ

Котляренко О., ІІІ курс, група МБ 17-1-fbmt, спеціальність «Біо ло -
гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ілюк. Н. А., к. с.-г. н.
РОЛЬ ФІТОГОРМОНІВ ДЛЯ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН



Кравченко А. А., І курс, група ЕКЛ-19-1м-nk, спеціальність «Еко логія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н. 
ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМ УПРАВ-
ЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Кравченко Є. І., І курс, група МБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
логія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Поєдинок Н. Л., д. б. н.
ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КСИ-
ЛОТРОФНОГО МАКРОМІЦЕТА Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae)

Крисенко О. А., I курс, група ЗМБ-19-1-М-fbmt, спеціальність «Біо -
ло гія», Факультет біомедичних технологій Університету «Україна»
Тугай А. В., кандидат біологічних наук, кафедра мікробіології, су -
час них біотехнологій, екології та імунології 
Тугай Т. І., доктор біологічних наук, кафедра мікробіології, сучас-
них біотехнологій, екології та імунології Факультет біомедичних
технологій Університету «Україна»
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ Penicillium stekii,
ВИДІЛЕНИХ З ПОВЕРХНІ «ГАРЯЧИХ» ЧАСТИНОК ЧОРНО-
БИЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
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