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ВСТУПНЕ СЛОВО
В Університеті «Україна» послідовно продовжується наукова
традиція: проведення щорічної Всеукраїнської наукової конферен
ції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
Нині ми проводимо її вже вдев'яте.
Це переконливо підтверджує системність і послідовність полі
тики університету щодо залучення студентів і молодих вчених до
наукових досліджень, творчого наукового пошуку, впровадження
результатів наскрізної наукової тематики, підтримки талановитих
студентівнауковців і молодих вчених.
Ми відкриваємо цьогорічний збірник тез доповідей учасників
конференції новими віршами Світлани Патри, студентки V курсу
Університету «Україна» спеціальності «Видавнича справа та реда
гування».
Маємо надію, що палкі та щирі вірші молодої поетеси долинуть
до Ваших сердець, шановні учасники конференції!
Організаційний комітет
Мій шлях
Я вибираю дорогу свою,
Я обираю свій шлях.
Всюди шукаю я долю свою,
Що ходить десь по світах.
Я зазираю в майбутнє своє,
В ньому я долю шукаю.
Спогади линуть в минуле моє,
В серці сліди залишають.
Спогади знову привіт мені шлють,
Яскравими снами чарують.
А я сміливо в майбутнє дивлюсь,
Далі за щастям крокую.
Сонечко шлях осяває мені,
Я свою долю шукаю.
Доля моя сяє десь в далині,
Але її я впізнаю!
Доля моя виглядає мене,
Та я її відшукаю!
Буде щасливим майбутнє моє!
Буду щаслива! Я знаю!
06.07.2007 р.
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Народження
Народження мірї
Очі сяють, серце співа
– Народилася мрія нова.
Народилася і розквітає,
Понад усе здійснитись бажає.
Мрія людині душу зігріє,
І свою мрію людина леліє.
Крізь перешкоди людина іде,
Її до мети мрія веде.
Ніщо не зупинить. Ні горе, ні страх.
Крізь сльози до щастя стелиться шлях.
Хай очі сяють, а серце співа,
Бо народилася мрія нова!
Розум і серце
серце
Розум і серце — дві суперечності
В тілі одному живуть.
Розум і серце — дві протилежності
Вік суперечки ведуть.
Розум говорить: — Без мене — ніяк!
Я & на сторожі достатку!
Людство загинуло б, якби не я!
Шлях я стелю до багатства!
Серце ж промовило: — Так воно. Так.
Але й без мене не можна!
Розум не може кохати отак,
Як тільки серце спроможне.
Розум не пише віршів та поем,
Розум картин не малює!
Розум серденька дівочого щем
Ніколи в житті не відчує!
Тільки у серці звичайна роса
Сяє, мов ті самоцвіти.
Завжди у серці панує краса.
Серед зими — цвітуть квіти!
Кожен із них все доводить своє,
Тільки от, правда — одна!
Серце без розуму не проживе,
Наче авто без гальма.
Розум без серця теж жити не зможе,
Наче без вітру — вітрила!
Розум без серця творити не може.
– Серце для розуму — крила!
Серце і розум — біле і чорне,
Разом — гармонія світу.
Розум — це дерева листя і крони,
Серце — тендітнії квіти.
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СЕКЦІЯ 2
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

К. Г. МІТЯЄВ ЯК ТЕОРЕТИК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Буранова Д. О.
Студентка V курсу групи ДІ#51(м)
Інституту філології та масових комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
моб. тел. 0975559140
Гордієнко Г. В.,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності,
науковий керівник
Становлення документознавства нерозривно пов’язано з ім’ям
відомого історика, архівіста, доктора історичних наук, професора
Московського державного інституту — Костянтина Григоровича
Мітяєва, який вперше увів до наукового обігу середини XX століття
термін «документознавство», розуміючи його як наукову дисципліну,
що «вивчає в історичному розвитку способи, окремі акти і системи
документування явищ об’єктивної дійсності та створені у результаті
документування окремі документи, їхні комплекси і системи».
Теоретичні положення К. Г. Мітяєва є джерелом наукових узагаль&
нень вітчизняних та зарубіжних документознавців (В. М. Автократова,
В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова, Н. М. Кушнаренко, Н. О. Леміш,
І. А. Нілової, Ю. І. Палехи, А. М. Сокової, Ю. Н. Столярова та ін.).
Передусім констатуємо: роботи К. Г. Мітяєва становлять вели&
кий науковий інтерес як продуктивний погляд на нову наукову дис&
ципліну, в подальшому ніким не заперечений. Визначаючи доку&
ментознавство як наукову дисципліну, що вивчає різні документи
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і проблеми, які з’являються в означеному процесі, К. Г. Мітяєв
справедливо зауважує, що документи, способи і системи докумен&
тування вивчають різні науки і наукові дисципліни відповідно до
своїх специфічних завдань. На нашу думку, означена теоретиком
документознавства властивість документа як такого, призвела до
розвитку галузевих теоретичних підходів і теорій з точку зору істо&
ричної науки, джерелознавства, юриспруденції, архівознавства,
діловодства, економіки, статистики, інформатики, а також науко&
вих ініціацій функціонування спеціальних видів документознавств.
Прикметно, що І. А. Нілова у всіх працях вченого окреслює
лейтмотив двоякості об’єкта документознавства: історія та техно&
логія діловодства (обмежена сфера документування), з одного боку,
та технічні документи з іншого [2, с. 27–28]. Слушною вважаємо
позицію В. В. Бездрабко, яка вбачає у відтворюваних технологічних
аспектах формування документознавчих наукових узагальнень,
а «критичний маневр створює простір для втілення нової епістемо&
логічної перспективи — осягнення документа в контексті повного
«життєвого циклу» [1, с. 21]. Отже, констатуємо, що «протікання» до&
кументознавчих суджень К. Г. Мітяєва відбувається у руслі теоретич&
ного осмислення практики діловодства й архівної справи, торкаю&
чись водночас сфери їхньої взаємодії і залежностей. Діловодство
тлумачилося теоретиком документознавства як документування уп&
равлінської інформації, організація роботи з документами в установі,
тобто сукупність заходів, пов’язаних зі створенням, поширенням і
побутуванням документів у динамічному стані, а архівна справа —
їхнім функціонуванням у статичному положенні, що загалом
відповідає сучасній біаспектній взаємодії «документознавства»&«діло&
водства» та його стандартизованому термінологічному трактуванню.
Головною ідеєю вченого стало розширення зв’язку між діловодством
і архівістикою, що детермінувало висновок не лише про залежність двох
сфер практичної роботи з документами, але й взаємовизначальну єдність
осягнення на теоретичному рівні емпіричних галузевих надбань [1, с. 8].
Разом з тим необхідно відзначити, що відповідно до кла&
сифікації систем документування К. Г. Мітяєв виділив у структурі
документознавства загальну і спеціальні частини, а отже, з позицій
сьогодення можна констатувати, що такі структурні ініціації набу&
ли продовження в концепціях Ю. Н. Столярова, С. Г. Кулешова.
А отже, сучасна теоретико&методологічна забезпечуваність до&
кументознавства з більш широким трактуванням його базового
терміноелемента багато в чому базується на наукових здобутках
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К.Г.Мітяєва, які у сукупності особистісними даними «вельми коло&
ритної особистісні і організаційного таланту, зробили його одним із
найвідоміших і найбільш популярним представником установчого
періоду в історії документознавства.
Література
1. Бездрабко, В. В. К. Г. Мітяєв і становлення документознавства
[Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 8–21.
2. Нілова, І. А. Документознавство як наукова дисципліна [Текст] /
І. А. Нілова // Вісник Книжкової палати. — 2005. — № 4. — С. 27–30.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
Васильєва Світлана,
VI курс, спеціальність «Документознавство та інформаційна
діяльність»
Ліпінська А. В.,
к.п.н., доцент, науковий керівник
Інформація сьогодні стала рушійною силою суспільства. У су&
часних країнах по&іншому ставляться до інформації, розуміючи, що
будь&яка дипломатична, економічна, військова дія обов’язково має
інформаційні та психологічні наслідки. Сьогодні виведення з ладу
якогось комп’ютера чи інформаційної системи може спричинити
призупинення функціонування однієї з галузей суспільства.
Інформаційна політика може сприяти вирішенню економіч&
них, соціальних, військових завдань, оскільки сучасне суспільство
значною мірою побудоване на інформаційній складовій.
Проблеми розвитку інформаційного простору в Україні дослі&
джували І.В. Арістова, А.М. Гафіяк, Є.П. Крюкова, С.П. Кулиць&
кий, Н.Е. Кунанець, О.Соснін, Н.Г.Тиндик, В.С.Цимбалюк та інші.
Дослідження проблем розвитку інформаційної політики в Ук&
раїні становить особливий науково&пізнавальний інтерес, оскільки
уможливлює розгляд основних проблем, шляхів їх вирішення та
вдосконалення розвитку інформаційної галузі.
Розвиток інформаційної галузі відкриває нові можливості для Ук&
раїни в галузі економіки, політики, міжнародних відносин. Це те, що
вже давно роблять усі країни, в різних обсягах і з різною інтенсивністю.
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Не можна забувати про те, що забезпечення інформаційної без&
пеки — необхідна умова формування інформаційного суспільства.
Міжнародна співпраця в галузі забезпечення інформаційної безпе&
ки повинна ґрунтуватися на поєднанні національних інтересів
зацікавлених країн у інформаційній галузі, їхніх уявленнях про за&
грози цим інтересам, методах і засобах протидії цим загрозам.
Комплексний характер наявних в інформаційній галузі проблем
потребує, по&перше, по&новому визначити й оцінити їхню небезпе&
ку, розробити теоретичні та методологічні основи напрямів протидії
з огляду на найвагоміші національні інтереси кожної країни. Як
ніколи, потрібна широка загальнонаціональна наукова дискусія
фахівців державних інституцій та установ, громадських структур, що
займаються питаннями інформатизації держави та підготовки кадрів
заради зберігання національної самобутності та нормального істо&
ричного розвитку нашого суспільства. У такому вимірі мають вибу&
довуватися стратегія та концепція розвитку інформаційного законо&
давства України. Воно має віддзеркалити цілісне системне бачення
нашого інформаційного простору в єдності всіх елементів його
інфраструктури, ефективного використання потенціалу інфор&
маційних ресурсів, форми та засоби інформаційно&комунікаційних
технологій і водночас усвідомлення їх значення та цінності як скла&
дових інноваційних проектів розвитку України в глобальному вимірі.
Уже сьогодні, в інформаційній галузі України спостерігаються
позитивні зміни. Так, для забезпечення інформаційної присутності
України за кордоном налагоджено співпрацю з інформаційними
агентствами багатьох країн світу. Розвиток України як суверенної
держави має передбачати створення досконалого інформаційного
простору, притаманного індустріальним країнам, де інформація та
інформаційно&комунікаційні технології перетворюються на
суспільний ресурс. Наука відіграє центральну роль у перетворенні
знань на реальну виробничу силу.
Література
1. Арістова, І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація
в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно&пра&
вові засади [Текст]: дис... д&ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний
ун&т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 476 с.
2. Кулицький, С. П. Основи організації інформаційної діяльності
в сфері управління [Текст]: навч. посібник / С. П. Кулицький. — К.:
МАУП. — 2002. — 224 с.
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ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА
Величко Л. І.,
III курс, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Білоцерківський інститут економіки та управління,
к. тел. (067)#108#97#80
Романченко І. Г.,
к.іст.н., доцент, науковий керівник
Сьогодні можна констатувати, що інформаційно&аналітична
діяльність притаманна бібліотеці як з точки зору вирішення проб&
лем підвищення ефективності управління окремою бібліотекою
і бібліотечною галуззю в цілому, так і виконання свого завдання
з обслуговування читачів. Все це зумовлює важливість дослідження
інформаційно&аналітичної діяльності бібліотек як складової нової
соціально&комунікаційної реальності.
Процес інституалізації соціально&комунікаційної сфери суспільства,
представленої в організаційно&функціональних структурах, організації
та управлінні, технологіях, теорії та методиці, міжнауковій методології,
потребує інформаційно&аналітичного забезпечення, в тому числі й із
використанням інформаційно&аналітичного потенціалу бібліотек.
Серед праць, присвячених загальним проблемам соціально&ко&
мунікаційної сфери суспільства та процесам її інституалізації, на&
самперед слід відзначити публікації В.Бебика, В.Ільганаєвої, В.Ба&
куменко, В.Пархоменко.
Метою дослідження є визначення ролі та можливостей
бібліотеки в системі інформаційно&аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень у процесі інституалізації соціаль&
но&комунікаційної сфери суспільства.
Створення в бібліотеках інформаційно&аналітичних підрозділів
повинно сприяти прийняттю соціально значимих управлінських
рішень не лише стосовно соціально&комунікаційної сфери
суспільства, але й у всіх вузлах інформаційної інфраструктури, де
концентруються, переробляються потужні інформаційні потоки.
Інформаційна аналітика, використовуючи можливості бібліотек,
активно оперуючи їхніми інформаційними продуктами й послугами,
виконує насамперед завдання змістовного перетворення інформації,
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функціонально перетинаючись у цьому плані з науковою і управ&
лінською діяльністю. При цьому найважливішою функцією інфор&
маційної аналітики в бібліотеках є виробництво нового знання на
основі переробки наявної інформації з метою оптимізації процесу
прийняття управлінських рішень.
При цьому інформаційно&аналітичне забезпечення управлінсь&
ких структур бібліотечно&інформаційної галузі слід розглядати як
складову частину соціокомунікаційних процесів, де необхідність
і специфічність інформування керівництва визначаються вимога&
ми систематичного аналізу й упорядкування необхідної інформації.
Структуру інформаційного забезпечення прийняття управлін&
ських рішень у бібліотечно&інформаційній сфері, як і в будь&якій
іншій, можна вважати оптимальною лише в тому разі, коли вона
в даних конкретних умовах максимально сприяє виконанню загаль&
них функцій управління — прогнозування, планування, організа&
ції, координації обліку, контролю, регулювання, активізації, стиму&
люванню, кожна з яких потребує відповідного за змістом, формою,
обсягом, місцем і часом поданих даних.
Отже, перспективи подальших досліджень інформаційно&аналітич&
ної діяльності бібліотек як складової нової соціально&комунікаційної
реальності зумовлені процесами інтелектуалізації суспільної діяльності,
формуванням потреб прийняття рішень на різних рівнях суспільної ор&
ганізації буття людини, актуалізацією інформаційних ресурсів
суспільства і підвищенням вимог до діяльності бібліотек як елемента
інформаційної інфраструктури суспільства у динамічних умовах інфор&
маційного суспільства. Бібліотека має значні потенційні можливості для
того, щоб стати провідною складовою системи інформаційно&аналітич&
ного забезпечення соціально&комунікаційної сфери суспільства.

ПОЛІТИК, ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА «БЛОГ»
Волинець О. О.
старший викладач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності Університету «Україна»
На сьогодні, в еру інформаційних технологій та повальної
інформатизації суспільства, та проникнення Інтернет технологій
майже в усі сфери людської діяльності, постає закономірне питан&
ня чи потрібно політичному діячеві, підвищувати, підтримувати та
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закріплювати власний імідж засобами, що надає йому Інтернет?
Безумовно так, багато політичних партій, та навіть політичних
діячів мають власні Інтернет представництва. Де кожний бажаю&
чий, пройшовши нескладну реєстрацію, може задати особисті пи&
тання, подивитись останні новини з життя тієї політичної сили за
яку він віддав, або віддасть свій голос. Сайти політичних партій до&
сить важливий фактор у створенні позитивного іміджу політика,
але є дещо про що політики забувають, це безпосередній двосто&
ронній зв’язок із своїм електоратом. Звісно сайт дає змогу у режимі
листування, та зворотного зв’язку відповідати на питання гро&
мадськості, недоліком такої системи є не дуже, звісно за мірками
Інтернету, швидкість і оперативність роботи.
Інший інструмент в боротьбі за виборця стає, новий на сьогодні
але досить дієвий «Блог», Блог як політичної організації, так і най&
головніше окремо взятого політичного діяча…
Ось яке визначення дає поняттю БЛОГ інтеренет:
Блог (англ. blog, від web log — інтернет#журнал подій, інтернет#
щоденник, онлайн#щоденник) — веб&сайт, основний вміст якого —
регулярно додаються записи (пости), що містять текст, зображення
або мультимедіа. Для блогів характерні недовгі записи часової зна&
чимості, відсортовані у зворотному хронологічному порядку (остан&
ній запис зверху). Відмінності блогу від традиційного щоденника
обумовлюються середовищем: блоги зазвичай публічні і передбача&
ють сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну полеміку
з автором (у коментарі до блогозапису або своїх блогах). Для блогів
характерна можливість публікації відгуків (коментарів, «коммен&
тов») відвідувачами. Вона робить блоги середовищем мережевого
спілкування, що має ряд переваг перед електронною поштою, гру&
пами новин, веб&форумами і чатами.
Чим саме Блог може стати у нагоді:
Безумовно як засіб Піару, як і будь&який проект він покликаний
формувати, підтримувати позитивний імідж свого власника.
Як «політика відкритості», окремого політика із своїм електора&
том, тому що: «блоги зазвичай публічні і передбачають сторонніх
читачів, які можуть вступити в публічну полеміку з автором». Сам
політик може, від свого власного імені спілкуватись, відповідати на
питання, та робити записи у Блозі.
Блог сприймається, як розповідь від першої особи, а не офіцій&
на інформація, яка може міститись на сайті політичної партії.
Відредагований текст читачем може бути прочитаним але не сприй&
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нятим, а от написані на простій «емоційній» мові кілька речень —
добре запам’ятовується.
Блог також гарний засіб збору потрібної інформації, про думки
та настрої електорату, яку можна використовувати при прийнятті
рішень стосовно політичної діяльності.
Труднощі які може викликати, створення та впровадження Блогу:
«Черствий» Блог — це Блог з нудним наповненням і млявими
обговореннями. Надмірний офіціоз у тексті посилань, неактуаль&
ність, рідкісне оновлення або зайва фривольність постів, все це вір&
ний шлях до закриття щоденника і понівеченого іміджу політика.
Не втримання планки — Блог може початися палкими вітаннями,
та кожень день не буде таким яскравим, і в автора може закінчитись
запал. Але попри все Блог потрібно оновлювати свіжою, цікавою
інформацією, (безглузда писанина типу, що бачу те й пишу, сприй&
мається украй негативно). Якщо політик вже створив свій Блог, він
повинен, як то кажуть, йти до кінця, готуватись до безлічі питань,
вступати в полеміку з громадянами, та інше, головне тут відкритість.
Ведення Блогу в мережі це клопіткий та досить мінливий у плані сь&
огочасних результатів, вид політичної діяльності. Але при всій трудо та
часо затратності, та роботі на перспективу Блог, це дуже серйозний
інструмент у формуванні іміджу, що насамперед полягає у його
унікальній специфіці функціонування. Безліч позитивних факторів роб&
лять Блог, невідємною частиною у формуванні іміджу політичного діяча.

КРЕОЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ СЛУЖБОВИХ УПРАВЛІНСЬ
КИХ ДОКУМЕНТІВ: СЕМІОТИЧНА ПРОЕКЦІЯ
Гордієнко Г. В.
доцент кафедри документознавства
та інформаційної діяльності Університету «Україна»
Знакові концепції природної мови сягають своїм джерелом ан&
тичних часів Аристотеля, Платона. Доволі широкий варіативний
спектр семіотичного розгляду мовно&комунікативного процесу, оз&
наменований іменами учених Моріса Ф. де Соссюра Р. Якобсона Г. Фре&
ге зумовив створення великого наукового доробку, який рясніє роз&
маїттям суджень, уявлень та наукових оцінок (В. А. Виноградов,
М. Я. Димарський, К. Я. Сигал, Є. Є.Анісімова, М. Б. Ворошилова,
Б. С. Ілізаров, С. Г. Кулешов, Г.М. Швецова&Водка та ін.).
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Констатуємо, що тексти службових управлінських документів,
фігурують у соціокомунікативному просторі як репрезентативно
малі типові інформативні комунікативні форми, які тяжіють до об&
ліковуваності, системності, унормованості на різних рівнях управ&
ління, детерміновані тими стандартними комунікативними умова&
ми, в яких утворюється текст певного класу. Уможливлюємо
розгляд тексту&результату як суперзнака (текст, заголовок до тексту,
відмітка про наявність додатків до тексту — знаки; інші мовні оди&
ниці — мікрознаки, чи то субзнаки). Текст&результат службового
управлінського документа як матеріалізована документна інформа&
ція, постаючи у всій сукупності обов’язкових реквізитів, тобто
інформації документа, бачиться уже як іконічний вербально&не&
вербальний знак, який у науковому середовищі, попри терміно&
логічну невизначеність, може ідентифікуватися як креолізований
текст. Останній трактується як «складне текстове утворення, у яко&
му вербальні і невербальні елементи утворюють одне візуальне,
структурне, смислове та функціональне ціле, націлене на компле&
ксний вплив на адресата» [2].
Дискутований комунікат хоч і має переважність інформаційно&
го складника, утім характеризується неможливістю заміни або опу&
щення окремих графічних невербальних елементів із загальної зна&
кової системи, а отже відзначений найбільш жорсткими
комунікативно&прагматичними умовами його творення з&поміж
інших видів креолізованих текстів — «газетно&публіцистичних, нау&
ково&технічних, текстів&інструкцій, ілюстрованих художніх текстів,
текстів реклам, афіш, коміксів, плакатів, листівок»[1, с. 9].
Зауважимо, що креолізовані тексти службових управлінських
документів семіотично ускладнюються візуалізованими графічни&
ми зображеннями бланка службового документа з оприсутненими
знаково&емблемними елементами (реквізити 01, 02, 03), та зобра&
жувально&вербальними компонентами (реквізит 20), власне підпис
(складник реквізиту 23 «Підпис»), (реквізит 26), кутовий штамп
з оприсутненою постійною інформацією, певною мірою, відмітка
про надходження документа (реквізит 31), відмітка про за реєстру&
вання (реквізит 32).
Знакова характеристика вербально&невербальних текстів служ&
бових документів може бути доповнена паралінгвістичним рівнем
текстотворчих засобів, яка специфікується усталеними засобами
документування управлінської інформації, як от: дотриманням пра&
вил моделювання за формуляром&зразком, схем розташованості
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Секція 2

Документознавство та інформаційна діяльність:

меж і зон реквізитів, схем окремих текстотипів, форматів та харак&
теристик паперу, шрифтового оформлення, розміру кегля, інтер&
вальності, відступів від межі лівого берега, граф, схем, тощо, — які
покликані супроводжувати писемне текстове мовлення. Жорстка гра&
фічна схема візуального обліку з оприсутненими формалізованими
характеристиками розмірів берегів, максимальної довжини рекві&
зитів, складових реквізитів, способів моделювання (кутовою/по&
здовжньою, прапоровою/центрованою) варіацією з обов’язковою
наявністю дати, реєстраційного індексу, місця складання або ви&
дання тощо спонукає до визнання текстів службових документів як
«паралінгвістично активних» [1, с. 9]». Очевидним є той факт, що
текстотворення службових управлінських документів відбувається
з урахуванням єдності (прямої, опосередкованої, доповнювальної)
та цілісності вербального й іконічного компонентів, узгоджуваність
яких простежується на змістовному (зображення емблеми, нагород,
назва організації власника документа тощо), змістовно&мовному,
змістовно&композиційному рівнях, а розуміння та інтерпретація
креалізованих текстів специфікується подвійним декодуванням
інформації документа та створенням єдиного загального концепту
(смислу) креолізованого тексту.
Отже, текст службового управлінського документа як семіотич&
ний конструкт представляє собою полікодовий макрознак, жорсто&
ко регламентований креолізований текст, семіотично ускладнений
комбінацією елементів різних знакових систем. Сутнісною характе&
ризацією є його негегомогеність синкретичність, яка набуває проя&
ву в однаковій значущості всіх знакових систем, які беруть участь
в оформлюванні тексту, та неможливості заміни або пропуску однієї
з них, зафіксований комунікативно&прагматичноюнормою.
Література
1. Анисимова, Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуника&
ция: на материале креолизованных текстов [Текст]: учеб. пособие для
студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. — М.: Издательский
центр «Академия», 2003. — 128 с.
2. Ворошилова, М. Б. Креолизованный текст: аспекты изучения
[Электрон. ресурс] / М.Б. Ворошилова // Политическая лингвисти&
ка. — Вып. 20. — Екатеринбург, 2006. — С. 180–189. — Режим досту&
пу: http://www.philology.ru/linguistics2/voroshilova&06.htm.
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Г.М. ШВЕЦОВА ВОДКА
ЯК ТЕОРЕТИК ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Горька К. М. ,
V курс, група ДІ 51м,
Інститут філології та масових комунікацій, Університет «Україна»,
к. тел. (098) 702 96 80
Гордієнко Г. В.,
доцент, науковий керівник
Концепцію документознавства Г. М. ШвецовоїВодки можна
відстежити за багатьма навчальними й науковими працями, що без
перечно віддзеркалює вагомість наукового доробку автора. Профе
сор Г. М. Швецова–Водка, генералізуючи в теоретичних узагаль
неннях інформаційний підхід, стандартизований міжнародною
науковою спільнотою в ДСТУ ІS0 5127:2007 «Інформація та доку
ментація. Словник термінів», формує неординарний погляд на до
кументознавство як ноокомунікологічне та інформологічне науко
ве знання з поділом на частини: теорія інформації, інформатика
соціальна, інформатика прикладна чи комп’ютерна наука. У межах
ноокомунікології Г. ШвецоваВодка виокремлює «теорію соціальної
інформації» і «документологію» як комплекс наук про документ,
що розглядається як засіб передачі соціальної інформації.
Документознавство розглядається автором як одна з докумен
тологічних дисциплін (наук), об’єктом якої є документ — явище
інформаційно–комунікаційної сфери діяльності суспільства,
а предметом — визначення видів, властивостей, структури доку
мента, закономірності його створення та функціонування в соціумі.
Структуру документознавства дослідниця узалежнює від перетину
двох напрямів її диференціації: аспектного (історію документа, тео
рію документа, організацію та методику проведення документацій
ної діяльності) та об’єктного (документ загалом як явище інфор
маційнокомунікаційної сфери діяльності суспільства (загальне
документознавство) та окремі види документа, процеси докумен
таційної діяльності (спеціальне документознавство).
Наслідуючи документографічну концепцію бібліографії
О. П. Коршунова, теорію соціальної комунікації А. В. Соколова й
книгознавчоінформаційну концепцію бібліографії А. І. Барсука,
Г. М. Швецова–Водка розвиває власне бачення ролі книги і доку
мента у системі соціальних комунікацій, структуруючи поняттєві
розмежування документа вісьмома термінологічними різновидами.
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Порушуючи питання місця документознавства у системі наук,
Г. М. Швецова&Водка відштовхується від одночасної належності дис&
ципліни до різних циклів наук, звідси випливає те, що документознав&
ство має багатогранні дисциплінарні зв’язки. Різниця лише в тому, що у
всіх цих дисциплінах він (документ) має різний вигляд та призначення.
Отже, внаслідок розглянутого можемо констатувати, що теоретичні
узагальнення Г. М. Швецової&Водки допомогли подолати певну невиз&
наченість та стереотипність сприйняття документознавства як такого,
створити умови для поглиблення уявлень про різні аспекти історії та те&
орії документа і документально&комунікаційної сфери діяльності
суспільства загалом, як на рівні накопичення фактів, так і на рівні ос&
мислення теорії, що необхідне для зростання майбутніх науковців.

ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО УПРАВЛІНЦЯ
ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Дричик В. А.
VII курс, група ЗДІ#61,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
тел. 0958897573
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Ломачинська І. М.,
д. філос. н., професор, науковий керівник
Характерною рисою і умовою життєдіяльності соціальної сис&
теми, як і будь&якої системи взагалі, є наявність управління і керу&
ючої підсистеми. Соціальне управління — це управління в підсис&
темах, елементами яких виступають особистості або спільноти
людей. Тому актуальність висвітленої теми зумовлена як необхід&
ністю розширити галузь сучасних досліджень у сфері сучасного уп&
равління, так підняти рівень професіоналізму та ефективності су&
часних керівників. Адже сучасний управлінець повинен вміти
ставити задачі, визначати засоби досягнення мети і методи контро&
лю, управляти думкою колективу.
Керівник повинен бути лідером і вміти мотивувати працівників
на повноцінну роботу та досягнення високих результатів.
Сучасний управлінець виступає відразу в декількох основних
іпостасях.
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По&перше, це керівник, який скеровує діяльність великого ко&
лективу людей.
По&друге, це лідер, здатний вести за собою підлеглих, викорис&
товуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції.
По&третє, це дипломат, який встановлює контакти з партнера&
ми і владою, успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти.
По&четверте, це вихователь, який володіє високими моральни&
ми якостями, здатний створити колектив і спрямувати його розви&
ток у потрібне русло.
По&п’яте, це інноватор, який розуміє роль науки в сучасних
умовах, уміє оцінити і без зволікань впровадити у виробництво той
чи інший винахід або раціоналізаторську пропозицію. По&шосте,
це людина, яка володіє глибокими знаннями, розвинутими здіб&
ностями, високим рівнем культури, рішучим характером і в той же
час розважлива, здатна бути в усьому зразком для оточуючих.
Управлінська діяльність є сукупністю скоординованих дій та заходів,
спрямованих на досягнення певної мети в межах організації. Специфіка
управління полягає в забезпеченні найраціональнішої трудової діяль&
ності працівників організації шляхом актуалізації їхньої внутрішньої мо&
тивації, підвищення відповідальності за результат роботи, яку вони вико&
нують, та регулювання їхніх дій. Прийняття рішень — інтегральна
частина управління організацією будь&якого роду. Вироблення і прий&
няття рішень — творчий процес у діяльності керівників будь&якого рівня,
який, зокрема, включає: вивчення проблеми на основі отриманої інфор&
мації; конкретизацію рішення для його виконавців; вироблення і поста&
новку мети; прийняття рішення; вибір і формування оптимального
рішення; вибір і обґрунтування критеріїв ефективності (результатив&
ності) й можливих наслідків прийнятого рішення; обговорення з
фахівцями різних варіантів розв’язання проблеми.
Ефективність управління залежить від адекватності обраних стра&
тегій цілям організації, оптимальності процесів реалізації стратегій,
мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, тех&
нології та стилю управління. Сучасний управлінець, працюючи над
розширенням своєї комунікативної компетентності, повинен: вміти
формулювати цілі і мету службового і неформального спілкування; ор&
ганізовувати процес спілкування і вміти управляти ним (застосовуючи
різні тактичні прийоми, не забуваючи про стратегічну лінію); володіти
технікою мовлення, знати мовленнєвий етикет і вміло його викорис&
товувати; вміти задавати питання і конкретно відповідати на них;
вміти вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, полеміку, дискусію,
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діалог, ділові переговори, наради тощо; вміти аналізувати конфліктні
ситуації, конфронтації, що виникають в сфері управління, та вибира&
ти найбільш ефективні методики їх розв’язання.
Отже, сучасний управлінець — це людина, що професійно
здійснює функцію управління в ринкових умовах, зважаючи на
соціально&економічні та духовні зміни в суспільстві.

ІНФОРМАЦІЙНОПОШУКОВІ СИСТЕМИ
Кириленко Тетяна,
VI курс, cпеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Ліпінська А.В.,
к.п.н., доцент, науковий керівник
Зростання об’єму інформації особливо помітним стало у середині
XX ст. Лавиноподібний потік інформації хлинув на людину, не даючи їй
можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. У новому по&
тоці інформації, яка щодня з’являється, орієнтуватися ставало все важ&
чим. Часом вигідніше стало створювати новий матеріальний або інте&
лектуальний продукт, ніж вести пошук аналога, зробленого раніше.
В наш час інформаційні ресурси мережі Інтернет складають
більше десятка мільярдів документів, до яких можливий доступ
будь&якого користувача. Для того, щоб знайти потрібну інформацію
в цій величезній розподіленій повнотекстовій базі даних, необхідно
використовувати найпотужніші інформаційно&пошукові системи
(ІПС). Такі системи існують зараз і конкурують одна з одною.
Метою будь&якої ІПС є надання користувачу можливості пошу&
ку інформації за відомими даними, або необхідною йому тематикою,
вираженою спеціальними запитами. Процес складання запиту до&
пускає багатоваріантність і є свого роду мистецтвом. Крім того, про&
цедура пошуку має чітко визначену етапність: від визначення інфор&
маційної потреби й області пошуку до аналізу результатів та вибору
пертинентних (відповідних потребі користувача) об’єктів [1, с. 156].
На першому етапі визначають мету пошуку, його стратегію й об&
ласть проведення. Наступна, оперативна частина пошукової про&
цедури — це багатоваріантність підходів і рішень при формалізації
запитів у процесі їх відпрацювання. Подальший етап — робота з до&
кументами, отриманими списком релевантних документів. Від
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вірного добору переліку документів&першоджерел залежить резуль&
тат роботи всіх трьох етапів пошукової процедури [2, с. 325].
Забезпечення доступу до інформаційних масивів здійснюють засо&
бами лінгвістичного забезпечення, від якості яких залежить і ефек&
тивність пошуку. Для того щоб користувачі могли оперативно, з достат&
ньою повнотою, точністю та вірогідністю знаходити інформацію
з потрібних їм питань, працівники відділу наукового опрацювання до&
кументів розробляють нові й удосконалюють старі способи роботи.
Становлення та розвиток інформаційно&пошукових систем нерозрив&
но пов’язані з якістю лінгвістичного забезпечення, що є їх невід’ємною
частиною. Отже, пошукові системи зараз — це величезні та складні ме&
ханізми, що являють собою інструмент пошуку інформації.
Кожна ІПС надає різні можливості пошуку, з різних баз даних,
тому сказати точно якою краще користуватися було б не правиль&
но. Тому для зручності пошуку та повноти інформації слід користу&
ватися кількома пошуковими системами, вводячи в них потрібні
запити. Таким чином, основне завдання ІПС — це пошук і добір
з усіх даних, які містяться в системі, саме тих, які найбільшою
мірою відповідають інформаційним потребам, відбитим у запиті.
Література
1. Гужва, В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах
[Текст]. — К.: КНЕУ, 2001. — 361 с.
2. Ситник, В.Ф. Основи інформаційних систем [Текст]: навч. посібник,
вид. 2&ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Кірієнко Н. О.,
IV курс, група Д#IVд,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»,
тел. 0501657487
Ігнатьєв В. А.,
к.філос.н., науковий керівник
Широке впровадження комп’ютерної техніки в усі сфери діяль&
ності людини призвело до виникнення електронного документо&
обігу на підприємствах.
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Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти
створенню нової організаційної культури в фірмі, зробивши роботу пра&
цівників більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні технології
дозволяють працювати не тільки над виконанням внутрішньовідомчих
задач, але і спільними зусиллями вирішувати більш широкий спектр
проблем. Потреба в ефективному керуванні електронними документами
і призвела до створення систем електронного документообігу (CЕД).
Метою роботи було дослідити переваги електронного докумен&
тообігу над паперовип, виділити його основні функції.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) — су&
купність процесів створення, обробки, відправки, передачі, отриман&
ня, збереження, використання і знищення електронних документів,
які відбуваються із застосуванням перевірки цілісності і, у разі не&
обхідності, з підтвердженням факту отримання таких документів.
Електронний документ може бути створений, переданий, збере&
жений і переведений електронними засобами у візуальну форму (тоб&
то може бути переведений у звичайний вигляд та роздрукований).
На сучасному етапі електронного документообігу можна
виділити такі його переваги над паперовим документообігом:
– перехід до зручнішого, швидшого і економнішого безпаперо&
вого документообігу, де кожний електронний документ має юри&
дичну силу;
– вдосконалення процедури підготовки, подачі/доставки, обліку
і збереження документів, їх аутентифікація, цілісність, конфіден&
ційність і неспростовність;
– криптографічний захист інформації (електронних доку&
ментів) під час їх передачі відкритими каналами;
– мінімізація фінансових ризиків за рахунок підвищення кон&
фіденційності інформаційного обміну документами;
– економія ресурсів за рахунок використання оперативного
електронного архіву;
– можливість швидкого пошуку і перегляду електронних доку&
ментів, а також визначення їх юридичної сили за допомогою ЕЦП;
– значне скорочення процедури підписання договорів, оформ&
лення і подачі податкової і фінансової звітності;
– швидкий і надійний обмін електронними документами
з партнерами, контрагентами незалежно від віддаленості адресата.
Під час досліджень було виділено основні функції, а також ос&
новні принципи електронного документообігу. Запропоновані ідеї
його удосконалення, а саме що до захисту інформації.
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Отже, електронний документообіг являє собою єдиний меха&
нізм по роботі з документами, представленими в електронному ви&
гляді, з реалізацією концепції «безпаперового діловодства». В умо&
вах зростаючої конкуренції життєво важливим стає здатність
організації швидко реагувати на потреби клієнтів.

ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Кравчук Н. В.,
здобувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
тел.: 098 298#29#70
Ломачинська І. М.,
д. філос. н., професор, науковий керівник
На сьогоднішній день, під час активізації інтеграційних про&
цесів в європейський простір, перед Україною стоїть проблема роз&
будови справді демократичного суспільства, однією з ознак якого
є гендерна рівність. Україна є однією з країн, де наявна гендерна
дискримінація. Тому було підписано міжнародні документи із зобо&
в’язаннями щодо її подолання.
В Україні спільними зусиллями Європейської комісії та Програми
розвитку ООН реалізується проект з утвердження в українському
суспільстві гендерної рівності, метою якого є підтримка громадянсько&
го суспільства та державних інституцій у забезпеченні гендерної рів&
ності в Україні відповідно до конституційних, міжнародних та
внутрішніх зобов’язань, а також в рамках урядових програм діяльності.
Епоха глобальних змін встановлених стереотипів призвела до
виникнення принципово нового засобу співіснування чоловіків та
жінок. Через соціально&економічні, політичні та соціокультурні
трансформації у світі сучасна жінка включається в усі види ділових
стосунків. Жінки активно входять у бізнес, просуваються щаблями
професійної кар’єри. Тому поява такої галузі наукового знання як
іміджелогія в останній час набула швидкого розвитку. Адже голов&
не завдання іміджелогії — наукове обґрунтування створення при&
вабливого іміджу та побудова моделі поведінки, адекватної певним
життєвим ситуаціям, в яких може опинитись людина. Достойний
імідж для ділової жінки — обов’язкова умова її професійної
відповідності. Ділова жінка повинна усвідомлювати, що від її
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особистих якостей, певної моделі поведінки та зовнішнього вигля&
ду залежить її успіх не лише у професійній сфері, але і в особисто&
му житті. Образ ділової жінки можна охарактеризувати так: вона
має високе почуття власної гідності, веде активний спосіб життя,
мобільна, доглянута, розумна, цікава, самодостатня, не зупиняєть&
ся на досягненому, не впадає у відчай під час неприємностей, спов&
нена творчих задумів, креативна, має соціальну значимість.
Між тим, сучасна ділова жінка в житті зіштовхується з багатьма
проблемами, намагається побудувати кар’єру та приділити належну
увагу сім’ї, що призводить до стресів та ментального перевантажен&
ня, що пов’язане у свою чергу зі встановленими у суспільстві ген&
дерними стереотипами.
Іміджелогії слід розрізняти певною мірою гендерну нерівність.
Імідж як чоловіка так і жінки в багатьох випадках визначається сте&
реотипами, вагомий внесок у вивчення яких вносить соціологія, ви&
являючи гендерні моделі поведінки. Наукові дослідження доводять,
що соціалізація дівчат в молодіжному середовищі часто пригнічує
розвиток індивідуальності та породжує комплекси самоіден&
тифікації, а це, відповідно, впливає на їхній творчий потенціал, за&
важає досягти лідерських позицій в професійній сфері. Необхідна
спеціальна робота зі студентками, які мають високий потенціал
лідерства — підвищувати їхню самооцінку та вимогливість до себе.
Щоб прийняти та підтримувати ділові та управлінські здібності
жінки, суспільство повинне бути готовим для цього. Тому на сьо&
годні є актуальним включення курсу іміджелогії в програму підго&
товки спеціалістів з бізнесу та управління, особливо її гендерного
аспекту, щоб у майбутніх ділових людей формувалась установка на
конструктивні ділові стосунки без гендерних стереотипів.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
Ліпінська А. В.,
к.пед.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної
діяльності, Університет «Україна»,
Проаналізувавши наукову літературу можна стверджувати, що
інформаційна культура є основою перебудови свідомості сучасного
фахівця в умовах формування інформаційного суспільства. Однак
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проблеми формування інформаційної культури ще недостатньо
вивчені, отже, потребують всебічного наукового дослідження.
Простежується невідповідність між соціальною значущістю
удосконалення якості професійної підготовки студентів&докумен&
тознавців i рівнем сформованості їх інформаційної культури.
Сьогодні інформаційна культура швидше є показником профе&
сійної культури, але з часом повинна стати важливим фактором
розвитку кожної особистості. Професійна діяльність документо&
знавця багатопланова за своїм змістом і охоплює багато існуючих
у суспільстві відносин і процесів. Виникають об’єктивні фактори,
що вимагають якісної зміни технології здійснення професійної
освіти. З огляду на це, формування інформаційної культури сту&
дентів&документознавця набуває особливого значення.
Розвиток інформаційно&комунікаційних технологій уможливив
створення нових засобів передавання даних, які мають значний
вплив на всі галузі діяльності людини. Тому виникає необхідність
підготовки студентів&документознавців до виконання професійних
обов’язків в умовах інформаційного суспільства.
Відомо, що на сучасному етапі зростає потреба у фахівцях, які
професійно збирають, опрацьовують, зберігають, накопичують
і надають за першою вимогою необхідні дані. Такими фахівцями
покликані бути випускники спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність».
Функції інформаційної культури зрозумілі, виходячи зі специ&
фіки інформаційної діяльності, різноманіття інформаційної ко&
мунікації та системи ціннісних орієнтацій, на фоні яких розгор&
тається реальна професійна діяльність документознавців. Для
виконання цих функцій потрібно мати повноцінну підготовку в га&
лузі загальної й інформаційної культури, технології роботи з інфор&
мацією, документної лінгвістики та різноманітних систем форму&
вання документів і організації документообігу та повною мірою
володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою та ІКТ.
Проблеми формування інформаційної культури не є новими, її
вирішенню присвячено не одне дисертаційне дослідження, зокрема:
Н. Г. Джинчарадзе [1] розглядає чинники й особливості процесу
становлення, функціонування та розвитку інформаційної культури
особистості.
О. П. Значенко [2] досліджує проблему формування інфор&
маційної культури майбутніх учителів та їх готовність до викорис&
тання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.
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М. Г. Коляда [3] досліджує формування інформаційної культури
майбутніх економістів у процесі професійної підготовки.
Н. Б. Новицька [4] розглядає проблему формування інфор&
маційної культури в управлінській діяльності, зокрема, правове за&
безпечення становлення інформаційного суспільства й інфор&
маційної культури.
О. С. Повідайчик [5] досліджує проблему формування інфор&
маційної культури майбутнього соціального працівника в процесі
професійної підготовки.
В інформаційному суспільстві найгостріше постає проблема
вміння швидко та правильно знаходити потрібні дані, систематизу&
вати й аналізувати їх і, беручи до уваги можливі ризики, в потрібно&
му напрямі приймати рішення. Це свідчить про те, що людина по&
винна мати певний рівень культури при роботі з інформацією.
Інформаційна культура студента&документознавця — складова
загальної культури, яка передбачає здатність сприймати й аналізу&
вати інформацію, вільно орієнтуватися в інформаційному середо&
вищі та готовність до застосування ІКТ при виконанні про&
фесійних обов’язків.
Інформаційна культура є культурою нового типу і як поняття
сформувалося у межах інформаційного суспільства, коли інфор&
маційні ресурси стали головним ресурсом, і були створені нові тех&
нології для зберігання, опрацювання та передавання даних.
Рівень розвитку інформаційної культури відчутно впливає на
життєдіяльність особистості та розширює свободу дій фахівця. Сь&
огодні уміння знаходити та використовувати інформацію вплива&
ють на соціальний статус нарівні з отриманою освітою, еко&
номічним і соціальним статусом сім’ї й іншими чинниками. Отже,
умовою входження до інтелектуальної еліти стане рівень інфор&
маційної культури фахівця.
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА
В АСПЕКТІ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Ломачинська І. М.,
д. філос. н., професор, завідувач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності
Інституту філології та масових комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
У кожному суспільстві існує об’єктивна потреба в лідерстві, яке
властиво самій природі людини і є найдавнішою формою організа&
ції життєдіяльності людської спільноти, дієвим засобом вирішення
суспільних проблем. «Влада — це здатність виявляти силу, щоб ви&
конати поставлену мету. З усіх шляхів, через які цього можливо до&
сягнути, найбільш ефективним є лідерство. Ті, хто розуміють ос&
новні принципи лідерства — формують світ… Ті, хто не розуміють
лідерства і не використовують його, будуть знаходитись у підпоряд&
куванні»1.
У сучасній соціально&філософській літературі подається загаль&
не визначення лідерства «як одного з базових механізмів дифе&
ренціації соціальної діяльності, що передбачає досягнення особли&
вого (провідного) становища певною особою чи певною частиною
групи осіб що до інших членів групи як домінуючої позиції особис&
тості або групи щодо іншої частини суспільства»2, таким чином,
1
Джойнер, Р. Лидерство и творческий потенциал в жизни [Текст] /
Р. Джойнер; [Пер. с англ.] — К.: Скобелкін, 2003. — С. 9.
2
Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия,
эзотеризм, политэкономия [Текст] / [Главн. науч. ред.. и сост. С.Ю. Солодов&
ников]. — Мн.: МФЦП, 2002. — С. 436.
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акцентується увага на груповому аспекті реалізації феномену
лідерства. В даному контексті групу можливо визначити як об’єд&
нання індивідів, «у якому відношення спільності визначає характер
цілого. Ознаками групи є: усвідомлення себе як «нас» (групова
свідомість), яка може виступати як … взаємна готовність членів
групи допомогти один одному, а також певний життєвий уклад як
комплекс певних вимог, які група ставить перед своїми членами»3.
В процесі формування групи деякі її учасники починають віді&
гравати активнішу роль, ніж інші, тобто вони набувають доміную&
чого становища. Таким шляхом відбувається розподіл учасників
групи на лідерів і послідовників. У міру кількісного росту групи і,
що особливо важливо, її стабілізації, серед членів групи складаєть&
ся рангова ієрархія, і роль лідера набуває вирішального значення
в діяльності групи. Група, маючи образ лідера, — модель, вимагає
від реального лідера, з одного боку, відповідності їй, а з іншої —
здатності виражати інтереси групи. Тільки при дотриманні цієї
умови послідовники не просто йдуть за своїм лідером, але і бажа&
ють йти за ним. Статус лідера повинен визначатись самою групою,
а не нав’язуватись ззовні. Таким чином, в системі групової взаємо&
дії лідер виконує наступні функції: організаційну (реалізація влад&
них відносин), координаційну (визначення мети і стратегії її досяг&
нення), мотиваційну (мотивація послідовників щодо поставлених
цілей), структурно&рольову (можливість формувати рольову дифе&
ренціацію групи), інформаційну (виконання ролі «інформаційного
лідера»), ціннісно&орієнтаційну (можливість формувати систему
цінностей групи відповідно до поставленої мети), виховну.
Для лідерської групи характерна групова одностайність, яка
визначається як сукупність норм і правил поведінки, вироблення
і визнання більшістю членів групи суспільної думки, спільних
цінностей. Кожна група має чітку ієрархію, у ній є свої правила гри,
підпорядкування одного іншому, тобто чим більше згуртована гру&
па, то ефективнішою буде її діяльність. Працюючи у групі, кожна
окрема особистість зберігає свої особисті переконання, які, водно&
час, не суперечать переконанням групи у цілому. Якщо між переко&
наннями особистими та переконаннями суспільними виникає пев&
ний дисонанс, то індивід залишає групу. Тобто лідером може стати
тільки та особистість, яка розділяє найбільш важливі для цієї групи
3
Философский энциклопедический словарь [Текст]. — М.: ИНФРА — М,
2000. — С. 119.
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особистісні межі, хто несе в собі і пропагує ті цінності, які властиві
групі, та здатна привести спільноту до вирішення тих або інших
групових ситуацій, проблем, завдань. Лідер повинен відповідати
системі цінностей, що поділяється членами спільноти, але водно&
час він також повинен продукувати нові цінності, що будуть акту&
альними і необхідними власне у даний історичний період.
Для ефективної роботи групі потрібен певний баланс позитивних
способів поведінки, пов’язаних як із наданням підтримки, так і з
рішенням завдань, що стоять перед нею. Коли група працює над до&
сягненням мети, кожен її учасник може взяти на себе функцію надан&
ня підтримки, щоб розрядити напруженість. Група, керована лідером,
працює як один організм, у якому, зазвичай, одні члени беруть на се&
бе виконання тієї або іншої ролі, важливої для вирішення задач, що
стоять перед групою, а інші відповідають за підтримку гармонійних
відносин. Лідером може стати тільки та особистість, яка володіє
комплексом моральних чеснот, здатністю до самокритики та мож&
ливістю особистої відповідальності за діяльність групи. Вловивши
ідею, яка робить величезний вплив на душі людей, і, ставши її при&
хильником, лідер закладає основу для особистого впливу. При цьому
досить важко використовувати ідею тільки як інструмент завоювання
особистої влади, залишаючись при цьому до неї байдужим; ця ідея є
об’єктом його власної віри, і чим сильніше переконання, тим біль&
шим є бажання його реалізації, тим сильнішим є бажання впливу на
послідовників. Таким чином, людина задовольняє свої найглибші ду&
ховні потреби і виконує важливу для спільноти місію.

КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Маковецька К. П.,
IV курс, група Д#IVд, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність», Кіровоградський інститут
розвитку людини «Україна», тел.0955067344
Ігнатьєв В. А.,
к.філос.н., в.о. доцента, науковий керівник
Тема дослідження є актуальною, оскільки культура ділового
спілкування притаманна всім народам. Та варто зауважити, що при
ділових зустрічах досить часто виникають складності при їх прове&
денні, оскільки вимоги не завжди дотримуються.
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Культуру ділового спілкування можна визначити як сукупність
моральних норм та уявлень, що регулюють поведінку і взаємини
людей у процесі їхньої виробничої діяльності. Деякі спеціалісти
у діловій культурі виділяють два прошарки: ціннісний і менталь&
ний. Ціннісний прошарок виступає як культурний феномен, який
може передаватися як традиція й обумовлює етичну сторону діло&
вих відносин, зовнішньо виявляється як стереотип, як звична поса&
дова поведінка, як актуальні цінності і норми, що регулюють прак&
тичну діяльність. На етапі формування української ділової культури
виникають проблеми її взаємодії з європейською і східними культу&
рами, її залежністю від менталітету української нації.
У буденному житті спілкування людей, як правило, є прагма&
тичним, воно відбувається скоріше на ритуальному рівні. Ділове
спілкування виникає на цьому рівні, а далі розгортається як мані&
пулятивне або гуманістичне. При маніпулятивному рівні спілку&
вання суб’єкт ставиться до інших як до об’єктів, використовує їх,
як правило, у власних цілях. На гуманістичному рівні спілкування
відбувається як суб’єкт&суб’єктна взаємодія, в процесі якої реалізу&
ються взаємні інтереси, поєднуються духовність, цінність і твор&
чість. Ми говоримо про культуру спілкування суб’єктів, якщо вони
спілкуються саме на цьому рівні.
Велике значення має моральний аспект ділового спілкування.
У професійній діяльності люди намагаються досягти не лише загаль&
них, а й особисто значущих цілей. Егоїзм у стосунках між людьми мо&
же їх порушити. Етика ділового спілкування базується на зміцненні
взаємодовіри, постійному інформуванні партнера щодо своїх намірів
і дій, запобіганні обману та невиконанню взятих зобов’язань.
Маючи ділові справи з іноземцями, слід пам’ятати про націо&
нальні особливості спілкування. У кожного народу є свої культурні
традиції, свій національний характер, їх не можна ігнорувати. По&
ки інтереси сторін співпадають, національні відмінності практично
не помітні. Якщо виникає конфлікт — вони відіграють важливу
роль. Національний стиль спілкування — це лише типові, більш
яскраво виражені особливості мислення та поведінки. Ці риси при&
таманні не обов’язково всім представникам певної нації. Але завж&
ди при зустрічах з іноземцями ця інформація має слугувати
орієнтиром, оскільки національні особливості можуть вплинути на
результати спілкування.
Варто внести кілька пропозицій задля досягнення успіху у діло&
вому спілкуванні з партнерами:
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– формуючи необхідну установку, бути першим;
– закріплюючи установку, що вже є, бути новим (тобто подава&
ти її у новій формі або контексті);
– реконструюючи установку, не діяти прямо (спочатку почина&
ти зі згоди).
Отже, культура ділового спілкування є невід’ємною складовою
партнерських взаємин, а тому варто стежити за виразами, добре
продумувати хід дій та етапи зустрічі. Необхідно брати до уваги
національність ділових партнерів та ретельно готуватися до зустрічі
з ними.

ПРОСПЕКЦІЯ ПОЛЯ ОТЛЕ — ПОГЛЯД СУЧАСНИХ
ДОСЛІДНИКІВ
Панасюк О. В. ,
V курс, група ДІ#51с,
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна»
к. тел. (093) 920#71#61
Г. В. Гордієнко,
доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
На зламі ХХ ст., ознаменованого стрімким інформаційним роз&
витком, виникла потреба формування інтегрованої наукової
дисципліни, яка б синтезувала загальні знання про документ, акту&
алізуючи теоретичні аспекти впорядкування, збереження, система&
тизації інформації. Основоположником документаційної науки
(документації), бібліології, документології, документознавства,
інформатики та інших дисциплін став Поль Отле. Постать бельгійсь&
кого вченого привертала увагу зарубіжних (Б.Рейворд) та вітчизня&
них (Ю. М. Столяров, Н. М. Кушнаренко, Н. Б. Зінов’єва, С. Г. Ку&
лешов, Г. М. Швецова&Водка, М. С. Слободяник, В. В. Бездрабко та
ін.) дослідників, що неодноразово зверталися до його наукового до&
робку, розширювали, поглиблювали та осучаснювали най&
раціональніші з ідей.
Предметом обраного дослідження є актуальність використання
найраціональніших ідей Поля Отле на сучасному етапі розвитку
інформаційного суспільства, об’єктом — теорія документознавства.
Обрана мета дослідження — узагальнити теоретичні ідеї Поля Отле —
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передбачає вирішення завдання: визначити особливе значення
прогнозованих Полем Отле інформаційних змін для подальшого
розвитку документарних ресурсів суспільства; визначення відпо&
відності думок вченого і поглядів сучасних дослідників на шляхи
вдосконалення докуметно&комунікаційних процесів.
Передусім зауважимо окреслення Полем Отле завдань «Доку&
ментації» (документології, бібліології) як групи процесів, пов’язаних
з документами (виробництво, передача, нагромадження) в певних
інституціях (бюро, інститут, редакція, видавництво, бібліотека), го&
ловною метою яких є надання послуг щодо швидкого й повного от&
римання будь&якої інформації необмеженій кількості споживачів.
Ці вихідні теоретичні узагальнення перегукуються із сучасною
інформаційної діяльністю, яку розуміємо як «сукупність дій, спря&
мованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридич&
них осіб і держави.
«Документологія» Поля Отле сприймається в документознавст&
ві як синтезуюче наукове знання про книгу і документ, у сучасному
розумінні — про опубліковані і неопубліковані документи, основ&
ними принципами якого він вважав: універсальність, координацію
та кооперацію, а проблемою найвищого порядку проголошується
уніфікація й стандартизація документування, розповсюдження
й функціонування документів, які є найважливішими і відповідають
суспільній практиці. Теорія «документації», на думку Отле, призна&
чалася для вивчення: книги у широкому контексті цього слова, до&
кумента&книги (видання) та адміністративного документа (нині ро&
зуміємо управлінського), та самої «документації», що відповідає
сучасному розумінню теорії інформаційно&аналітичної діяльності.
Завданнями документологічної науки учений вважав синхрон&
ну уніфікацію документування й документообігу в архівній,
бібліотечній, музейній, управлінській практиці, уподібнення їх на
рівні форми і змісту, що доводить його наполегливість у бажанні
універсалізувати документально&комунікаційні технології у гло&
бальному масштабі, упорядкувати інформаційні ресурси і подолати
їх локальність.
Особливе значення вчений приділив розширенню меж поняття
«документ», відзначав, що поняття книга (і документ) вживається
ним як узагальнене, як «весь простір, що охоплює окремі томи,
брошури, журнали, статті, карти, діаграми, фотографії, естампи,
патенти, статистику, записи голосу за допомогою фонографії,
діапозитиви або фільми кінематографічні», за рахунок чого прогно&
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зував поповнення документології новими відгалуженнями про ор&
ганізацію знань.
Поль Отле спрямував діяльність на створення єдиної класифі&
каційної системи (Універсальної Десяткової Класифікації), форму&
вання усталеної термінології, придатної для введення в сучасні
інформаційні системи, визнання УДК документом, який унормо&
вував ієрархію понять і згодом був піднесений ним до рангу фунда&
менту документації як науки про документ.
Можемо констатувати, що значущість окреслених Полем Отле
наукових напрямів з плином часу тільки зростає, набуваючи сучас&
ного наукового звучання.
Багато ідей Поля Отле вже реалізовані, деякі, набагато випере&
дивши свій час, ще чекають своєї реалізації. Вивчити ідеї вченого,
застосувати їх у нашому теперішньому житті — це завдання, яке
стоїть перед сучасними документознавцями.

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Плетньова Є. С.,
V курс, група МДД#51, спеціальність «Фінанси і кредит»,
Білоцерківський інститу економіки та управління
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», тел. (093)#281#55#35
І. Г. Романченко,
к. і. н, доцент , науковий керівник
Універсальна десяткова класифікація є єдиною в світі багато&
мовною класифікацією для всіх галузей знань, складних інстру&
ментів індексування та пошуку інформації.
УДК використовується в Україні в непереробленому вигляді
з 1962 p., з часу створення органів науково&технічної інформації.
Відсутність на той час в СРСР єдиної класифікації гальмувала роз&
виток інформаційної діяльності, що особливо позначалося на нау&
ково&технічній інформації. Міжнародний характер УДК, її
стабільність, високий науковий рівень, постійне вдосконалення під
егідою авторитетного міжнародного центру давало змогу, з її вве&
денням, уникнути труднощів у становленні органів НТІ в країні.
Тому в науково&технічних видавництвах, редакціях журналів, органах
НТІ, технічних бібліотеках була запроваджена УДК як обов’язкова
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для систематизації документів з природничих і прикладних наук. Її
почали застосовувати також патентні служби, науково&технічні
архіви, установи, пов’язані з організацією наукової діяльності то&
що. Проте тривалий час застосування її було обмежене з ідеологіч&
них причин.
Значний внесок у вивчення УДК здійснили зарубіжні вчені такі
як: Є. І. Шамурін, Б. Ю. Ейдельман, Т. С. Голтвинська, Н. М. Го&
лоднова, та інші. Універсальна десяткова класифікація стала пред&
метом вивчення вітчизняних науковців, таких як: М. І. Кордейро,
К. А. Харитоненко, В. О. Полонська, О. О. Сербін.
Після проведення певних досліджень, визначено, що УДК ви&
користовується в бібліотеках та інформаційних центрах у 124 краї&
нах, цією класифікацією користуються від 100 тис. до 300 тис.
бібліотек у всьому світі. У 34 країнах (в основному в Європі, Азії та
Африці) УДК є основною класифікаційною системою. Універсаль&
на десяткова класифікація перекладена на 39 мов світу. Можна заз&
начити, що найближчим суперником УДК є Бібліотечно&бібліогра&
фічна класифікація (ББК), яка є доступною на 30 мовах. Головним
досягненням Універсальної десяткової класифікації є можливість
забезпечення необхідної підтримки в багатомовному і багатоциф&
ровому середовищі та глобальному інформаційному просторі.
За наших часів УДК набуває великого поширення в Україні. На
використання УДК перейшло ряд бібліографічних установ, зокре&
ма Книжкова палата України. Більш ефективному впровадженню
УДК сприяє публікація українською мовою еталона класифікації,
здійснена Книжковою палатою України.
В даний час немає точної інформації про кількість організацій,
що використовують УДК в Україні. У 2009 році фахівці департамен&
ту Класифікації систем в рамках Книжкової палати Україна почали
обстеження використання УДК в Україні з метою визначення ук&
раїнського контингенту користувачів УДК, створення бази даних,
яка містить основні відомості про користувачів УДК в Україні.
За даними опитування, проведеного Консорціумом УДК (Гаага,
Нідерланди), досліджено установи, що використовують УДК в Ук&
раїні: 66,7% з 120 установ використовують УДК для всіх документів
у своїй колекції, 15,6% використовують її для частини своєї ко&
лекції, а ще 0,7% планують використовувати її в майбутньому. Крім
того, аналіз показує, що 45% організацій, що використовують УДК,
підпорядковані Міністерству Освіти і науки, молоді та спорту України.
Статистика сучасних періодів Консорціуму УДК не проводилась.
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Таким чином, УДК є однією з найпоширеніших класифікацій&
них систем світу. В Україні її використовують, переважно, бібліоте&
ки вищих навчальних закладів, наукові, науково&технічні, медичні,
сільськогосподарські та інші галузеві бібліотеки, інформаційні
центри та видавництва.

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ЗА КРЕДИТНОМОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
Поберезська Г. Г.,
к.пед.н., доцент Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»
З травня 2005 р. більшість вищих навчальних закладів України
з підписанням У Бергені (Норвегія) Болонської декларації перейш&
ли на кредитно&модульну систему організації навчального процесу
(КМСОНП) і розбудовують вищу двоступеневу освіту за європей&
ськими стандартами.
Одним з елементів КМСОНП є система контролю і оцінюван&
ня знань студентів. Рейтингова система у ВНЗ на кожному етапі по&
точного і підсумкового (іспиту) контролю проводиться і вира&
жається показником у накопичених балах за 100&бальною шкалою.
Поточний контроль за модулями включає контроль теоретичних
знань на лекційних і семінарських заняттях шляхом усного опиту&
вання або тестування, практичних умінь і навичок студентів шля&
хом перевірки виконання практичних завдань і тестування на лабо&
раторних і практичних заняттях. Контролю підлягає також
виконання самостійної роботи студентів згаданими вище методами
контролю та відвідування ними занять.
Практичний досвід оцінювання знань і публікації вітчизняних
і зарубіжних авторів вказують на проблеми, що мають місце у конт&
ролі та оцінюванні за модульно&рейтинговою системою. У зв’язку
з цим зупинимося на окремих проблемах кожної складової оціню&
вання знань та питанні накопичення і розподілу балів за кредитно&
модульною системою навчального процесу.
По&перше, нині не сприймається багатьма викладачами ВНЗ та
студентами порядок оцінювання знань поширеною практикою
«накладання» штрафів на студентів за пропуски занять без поваж&
ної причини або за невиконання певного завдання шляхом
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віднімання балів. Вважаємо застосування «накладання» штрафів на
студентів є необгрунтованим критерієм зменшення кількості накопи&
чених балів і пояснюється це тим, що студент, не з’явившись на занят&
тя, незалежно від причини, вже сам собі зменшив свій рейтинг. Разом з
тим студент, що пропустив лекційне заняття, може одержати додаткові
бали, самостійно підготувавши конспект з теми пропущеного заняття.
По&друге, викладачеві не слід застосовувати усереднювання ре&
зультатів роботи студента накопичених балів за виконання прак&
тичного чи лабораторного завдання за умови їх виконання всіма
студентами академічної групи. У даному випадку необхідно засто&
совувати індивідуальний підхід до оцінювання відповідно до якості
виконання. Недоліком використання оцінювання знань виключно
тестовими перевірками є те, що при цьому основна мета засвоєння
знань студентом перетворюється на мету контролю. Крім того,
у ВНЗ є навчальні предмети або їх окремі розділи, які важко охопи&
ти тестовими питаннями.
Слід також звернути більше уваги на порядок перевірки знань
шляхом виконання студентом самостійної роботи, особливо при
підготовці рефератів. Перевіряючи реферат, викладач повинен
відстежити розуміння студентом його змісту та мети виконання та
недопустити плагіату.
У практиці оцінювання і контролю знань студентів ВНЗ не
завжди враховується такий важливий аспект діяльності студента як
його участь у наукових конференціях, олімпіадах та виконання на&
уково&дослідної роботи.
Звільнення студента від складання екзамену теж є неприпусти&
мим навіть у зв’язку з великою кількістю накопичених ним балів.
Такі випадки відмови від складання екзамену найчастіше трапля&
ються у тих навчальних закладах, де розподіляються бали (за поточ&
ну роботу протягом семестру + оцінювання екзамену): 70+30 або
80+20. Отже, співвідношення між кількістю накопичених балів під
час семестру і одержаних на екзамені найдоцільніше прийма&
ти:40+60, 50+50, 60+40.
У межах допустимого обсягу тез неможливо розглянути всі
проблеми оцінювання знань за кредитно&модульною системою.
Щоб уникнути цих проблем при проведенні оцінювання знань
викладач не повинен проводити оцінювання заради оцінювання,
а проявити творчий підхід до вибору методів контролю, враховую&
чи специфіку кожного навчального курсу та дотримуватися основ&
них принципів оцінювання.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРИ УСНОГО І ПИСЕМНОГО
ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ
Полегка І. С.
ІV курс, група ДІ — , спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»
Університет «Україна»
Поберезська Г. Г.,
к. пед. наук, доцент, науковий керівник
Культура мовлення як складова загальної культури є одним із
найважливіших показників цивілізованості суспільства. Питання
мовної культури як складової професійної характеристики фахівців
будь&якого профілю у різні часи було предметом дослідження лінг&
вістів В. Виноградова, О. Потебні, І. Огієнка, Н. Д. Бабич,
Н. Б. Крилова, Н. Б. Крилова, А. П. Коваль, Т. П. Рукас, В. М. Ру&
санівського.
Досконале володіння мовою стає важливим компонентом під&
готовки фахівців у документно&інформаційній галузі, оскільки са&
ме творче використання засобів мовлення повною мірою виявляє
професійні обдаровання спеціаліста, сприяє його самотворенню та
самовираженню. Актуальність даного дослідження зумовлена тим,
що документознавча діяльність передбачає досконале володіння
культурою усного і писемного ділового мовлення, наявність умінь,
що забезпечують вирішення завдань, які складають сутність про&
фесійної діяльності документознавця.
У науковій літературі є приклади моделювання мовної особис&
тості, у яких враховуються різні рівні мовної освіти, комунікатив&
ного досвіду, володіння мовою, національно&мовна і професійно&
мовна культура. Виділяють такі рівні володіння мовою:
1. Рівень правильності передбачає володіння необхідним загаль&
номовним лексиконом, орфоепічними, орфографічними і
пунктуаційними навичками, граматичними нормами сло&
возміни, словотворення й побудови речень.
2. Рівень інтеріоризації передбачає володіння першим рівнем та
вміння реалізовуватися у висловленнях та сприймати їх
відповідно до внутрішнього стану мовного вчинку.
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3. Рівень насиченості означає, що мовець володіє двома попе&
редніми рівнями, а також багатством виражальних засобів
мови, начитаний, має широкий і різнотемний лексикон, фра&
зеологію.
4. Рівень адекватного вибору означає таке досконале володіння
попередніми рівнями, що дає можливість мовній особистості
швидкого адекватного вибору і точної мовної реакції
у кожній комунікативній ситуації.
Отже, високу культуру ділового мовлення документознавця за&
безпечує досконале володіння усіма чотирма рівнями.
На нашу думку, низький рівень культури ділової мови спричи&
нений багатьма чинниками, серед яких основними є:
1. Знання мови й мовна грамотність не усвідомлюються певною
категорією суспільства як такі, що є обов’язковими для досяг&
нення високих щаблів у службовій кар’єрі.
2. Невміння відділяти явища, одиниці, структури однієї мови від
іншої в умовах функціонування на одній території двох і біль&
ше мов.
3. Відсутність навичок користування довідковою літературою,
часто — її недостатність, висока вартість видань (словників,
енциклопедій, довідників тощо).
4. Шаблонність, несамостійність мислення, нетворчий підхід у
розв’язанні різноманітних проблем як загального характеру,
так і в офіційній сфері.
5. Спрощений підхід до вивчення як мови документів, так
і їхньої структури і як наслідок — невміння врахувати конк&
ретні чинники, що впливають на ситуацію.
6. Дивергенція, тобто утворення самостійних стилів. Взаємопро&
никнення писемної (книжної) та розмовної (що не обмежуєть&
ся лише розмовно&побутовим стилем) мови призвело до того,
що розмовний стиль уже має розмовно&офіційний (про&
фесійний) різновид, поширений не в побуті, а у виробничій,
освітній та інших сферах.
7. Конвергенція, тобто у даному випадку розвиток подібних рис
у різних стилях унаслідок тісних і тривалих контактів. Ділова
мова містить близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні
засоби різних рівнів офіційно&ділового, наукового, розмов&
ного стилів. Уміле використання цих засобів — необхідна
умова досягнення успіхів у професійній сфері.
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ЛІДЕРСТВО ТА ВЛАДА,
ЯК ЕФЕКТИВНІ ЧИННИКИ КЕРІВНИЦТВА
В ОРГАНІЗАЦІЇ
Ткаченко Н. О. ,
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної
діяльності, Інститут філології та масових комунікацій
к. тел. (068) 4948775
Ломачинська І. М.,
доктор філософських наук, професор науковий керівник
Керівництво в організації являється компонентом ефективного
управління. Керівник, який одночасно є лідером і ефективно управляє
своїми підлеглими — має мету: впливати так, щоб підлеглі виконували
роботу, яка доручена організації. На жаль, ефективні лідери не завжди
являються одночасно ефективними керівниками. Про ефективність
лідера можна судити по тому, якою мірою він впливає на інших.
Лідером є член малої групи, що має певний вплив на сторони її
життя. Вплив ґрунтується на авторитеті, тобто визнанні групових
і особових якостей людини.
Лідерство — це здатність впливати на окремих осіб і групи, нап&
равляючи їх зусилля на досягнення цілей організації. Щоб керівник
не робив, він впливає на своїх підлеглих, причому робить це неза&
лежно від власних бажань.
Нині лідерство вважається одним з різновидів ефективного уп&
равління. Ефективного лідера характеризують такі якості, як висо&
кий рівень емоційного інтелекту, здатність переконувати, встанов&
лювати позитивні стосунки в соціально&психологічній групі
і великому колективі, впливати на об’єкт управління.
Вплив — ця будь&яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни
в поведінку, стосунки, відчуття іншого індивіда. Засоби, за допомогою
яких одна особа може впливати на інших, можуть бути різноманітни&
ми: чіткі вказівки, умовляння, загрози, прохання, підкуп, вимога.
Керівники повинні впливати у такий спосіб, який веде не просто
до прийняття ідеї, а до дії, тобто фактичної роботи, яка потрібна для
досягнення цілей організації. Для того, щоб зробити своє лідерство і
вплив ефективним, керівник повинен розвивати і застосовувати владу.
Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Реалізація
влади зазвичай пов’язана з труднощами, оскільки керівник, яким
би самостійним не здавався зовні, на ділі залежить від величезної
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кількості людей і життєвих обставин. Керівник залежить від свого
безпосереднього начальства, підлеглих, колег, від людей і організа&
цій, що знаходяться поза власною організацією.
Ця залежність від чинників і людей, якими не можна керувати
безпосередньо, є головною причиною труднощів, з якими зіштов&
хується керівний персонал.
Якщо керівник не в змозі ефективно взаємодіяти з цими неке&
рованими силами, він не може виконувати свою власну роботу,
а це, у свою чергу, знижує ефективність діяльності усієї організації.
Влада і вплив — інструменти лідерства — це засоби, за допомо&
гою яких керівник розв’язує проблемні ситуації.
Якщо керівник не має достатньої влади, щоб впливати на тих,
від кого залежить ефективність його діяльності, то він не зможе от&
римати ресурси, необхідні для визначення, і досягнення цілей че&
рез інших людей. Таким чином, влада є необхідною умовою
успішної діяльності організації.
Як вважає соціолог Роберт Бирстед, «влада стоїть за кожною ор&
ганізацією і підпирає її структуру; без влади немає організації і не&
має порядку». Зараз доведено, що вплив і влада в рівній мірі зале&
жить від особи, на яку впливають, а також від ситуації і здатності
керівника. Не існує реальної абсолютної влади.
Наукові дослідники підтвердили, що підлеглі мають владу. Керів&
ник залежить від підлеглих в таких питаннях, як необхідна інфор&
мація для ухвалення рішень, неформальні контакти з людьми
в інших підрозділах. Навіть у допоміжного персоналу є влада. Ефек&
тивний керівник повинен підтримувати розумний баланс влади.

МЕТОДИ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ
У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Барна Н. В.,
професор, кандидат філософських наук,
директор Інституту філології та масових комунікацій
Дослідження ефективності реклами — одне із найважливіших
і найперспективніших напрямків сучасних маркетологічних
досліджень.
В цілому дослідження ефективності реклами поділяються на
декілька етапів:
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– попередній прогноз ефективності впливу створеного реклам&
ного оголошення (передтест);
– контроль ефективності рекламного повідомлення (пост&
тест), призначений для дослідження того, чи досягла реклама по&
ставленої цілі і які висновки можна визначити із проведеної рек&
ламної кампанії.
Основною стратегічною задачею реклами являється збільшення
продажу продукції тієї чи іншої кампанії, тобто спокусити спожи&
вача на придбання даного товару. Також немає сумніву у тому, що
споживач знає і про цю задачу, так і про різноманітних методах рек&
лами. У зв'язку з цим , деякі із цих методів виявляються досить
складними, а деякі явними і простими. Отже, існують основні ме&
тоди рекламного впливу [1, c. 236]: 1)Стверджувальні висловлю&
вання; 2)Вибірковий підбір інформації; 3) Використання слоганів;
4) Сконцентрованість на деяких рисах або особливостях; 5) Додат&
кове свідчення; 6) Переможна сторона; 7) Використання автори&
тетів (груп впливу); 8) Створення контрасту; 9) Порівняння;
10) Такі ж як всі; 11) Просування (розкручування) позитивного об&
разу товару на базі образу іншого; 12) Акцент на простоті і швидкос&
ті отримання ефекту; 13) Превентивні відповіді; 14) Використання
позитивних і ціннісних образів, понять і слів: 15) Псевдопояснен&
ня; 16) Використання гумору; 17) Сценарій проблема&рішення
Використання методу «сценарій проблема&рішення» є одним
з найефективніших методів реклами і нерідко поєднує в собі комп&
лексне використання іншої техніки реклами. Основний акцент
в цьому методі робиться на позиціонуванні товару не як засобу для
задоволення тієї чи іншої потреби, а у якості способу вирішення
важливої проблеми, яка наділена негативною емоційною складо&
вою, усуненні тієї або іншої загрози. Аналогічно, в конкретних ре&
алізаціях реклами робиться акцент не на основних функціях товару,
а на його ролі «винищувача проблеми або загрози».
Необхідно відзначити, що для цілого ряду товарів основна
функція власне і полягає в усуненні тієї або іншої проблеми (на&
приклад, ліки від захворювань, засобу для усунення плям і т.д.)
В цьому випадку реклама його позитивних якостей «автоматично»
виявляється використанням методу «сценарій проблема&рішення».
Як ми бачимо, для сучасної реклами характерна велика
кількість різних методів і техніки, велика насиченість рекламними
сюжетами засобів масової інформації, висока концентрація одних і тих
же рекламних сюжетів за один і той же проміжок часу (під час рекламних
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кампаній), а також істотною повторюваністю сценаріїв реклами, всі ці
методи можна об'єднати одним терміном — спокуса. Реклама споку&
шує споживача на придбання того чи іншого продукту. Споживач ото&
чений постійним насиченим рекламним інформаційним фоном. Це
багато в чому приводить до відчуття «нав'язливості», збільшення
«бар’єру несприйнятливості» до реклами, бажання діяти їй наперекір.
Саме цими обставинами зобов'язані своєю появою такі методи
реклами, як «Антирекламна реклама» і «Інтригуюча реклама».
Всі названі вище методи реклами можна застосувати у діяльності
PR, тому методів впливу PR не меньше, а навіть більше, ніж у рекла&
ми, так як цим методом просувається на ринок все — від політичних
діячів і їх ідей до товарів народного споживання. Не кожна компвнія
займається рекламою, у той час як PR займаються всі без виключен&
ня. Діяльність «PR пов'язана зі спробою перейти від зовнішнього
примушення до внутрішнього, коли найважливішою одиницею стає
переконання. PR створений для забезпечення стабілізуючими фак&
торами у нестабільному середовищі. Реально тільки так і можна пра&
цювати з тими, хто тобі не підлеглий», однак твердження про яке го&
ворить Г.Г. Почепцов [4, c. 145], яке характеризується внутрішнім
примушенням, є не що інше, як маніпуляція засобом переконання.
В діяльності PR міститься не тільки і не скільки прямий призив до
діяльності, скільки прагнення до формування визначених позицій ма&
сової аудиторії, що само по собі являється зміненим видом пропаганди.
В економічній сфері PR сприяє оптимізації функцій менеджменту, мар&
кетингу і реклами. Люди, які цим займаються, опозиціонують свої дії як
повністю направлені на досягнення гармонії з масовою аудиторією з ме&
тою найбільш повного задоволення її потреб. Однак в дійсності такі за&
яви виявляються одним із психологічних методів завоювання довіри ау&
диторії і зниження у неї критичності у сприйнятті РR&акцій.
Література
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БАГАТОГРАННІСТЬ ТВОРЧОГО ОБДАРУВАННЯ
БОГДАНАІГОРА АНТОНИЧА
Бранець Леонід
студент IVго курсу
спеціальності «українська мова і література»
Коломієць О. В.,
науковий керівник
Він явився світові 5 жовтня 1909 року в селі Новиця Горлицько
го повіту. Його батько, сільський священик Василь Кіт, змінив своє
прізвище напередодні народження єдиного в родині сина. Ще ма
лим Богдан дуже любив слухати вірші й запам’ятовувати їх. Через
хвороби першу освіту здобув вдома, а вихователька«пестунка», яка
знала безліч пісень, казок та легенд, пробудила в ньому ще дитяче
захоплення Словом. Часто на основі прочитаного та завдяки бага
тющій власній уяві малий Антонич творив нові образи, умів цікаво
розповідати.
У 1914 р. родина Антоничів перебралася до Відня, де з гіркою
бідою перебула чотири роки.
У 1919 р. Богдан з мамою (батька заарештувала польська влада)
переїхали на Пряшівщину до материного брата, якого невдовзі ре
жим Пілсудського стратив за домагання прав для галицької
Лемківщини.
БогданІгор Антонич є автором шести книг поезій. Крім
«Привітання життя» (1931), він встиг видати «Три перстені» (1934),
«Книгу Лева» (1936) і впорядкувати ще три — «Зелену Євангелію»,
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«Ротації» та «Велику гармонію». Поет укладав свої збірки з надзви&
чайно тонким відчуттям композиції. Він не працював за принци&
пом «що написав — те й видав». Три останні збірки готував упро&
довж чотирьох років, помалу вибудовуючи задум і заповнюючи
його формою.
Критики все ще до кінця не визнали важливість творчості Бог&
дана&Ігора Антонича для розвитку української поезії. Вони продов&
жують вагатись стосовно визначення стильових особливостей його
поезій в контексті української літератури І&ї половини XX сторіччя.
Хоча сам Богдан&Ігор Антонич співвідносив свою поезію з авангар&
дом, він писав її радше у загальному руслі сучасної йому поезії, ніж
у якійсь конкретній поетиці. Всупереч окремим школам і літера&
турним рухам, він говорив про «авангардний підхід» із постійним
пошуком нових, більш відповідних засобів вираження, постійним
творенням, постійним розвитком пізнавальної сили мистецтва.
Перший свій вірш поет опублікував 1931 року у пластовому
журналі «Вогні». Потім він друкував поезії в багатьох періодичних
виданнях. Незважаючи на велику поетичну творчість і важкій про&
цес засвоєння літературної мови, поет все&таки знаходив час на
працю в інших жанрах та на публіцистику. Він виступав з доповідя&
ми про українську та «чужу» літератури, робив переклади, писав
статті та рецензії на сторінках преси, під псевдонімом Зоїл, спере&
чався про політичні та громадські справи; публікував сатиричні
фейлетони та пародії, у яких виявив гостру дотепність, у «Дажбозі»
вів літературну хроніку. Крім того, він пробував свої сили у прозі та
драматургії.
Залишилася незакінчена новела «Три мандоліни» та великий
фрагмент повісти, що мала називатися «На другому березі». Він
склав віршовану лібретто до п’єси «Довбуш», що її хотів написати
Антін Рудницький. Треба згадати й редакторську діяльність Анто&
нича: він деякий час редагував журнал «Дажбог» разом із Володи&
миром Гаврилюком журнал «Карби». Богдан&Ігор Антонич також
малював, грав на скрипці і компонував музику, навіть мріяв бути
композитором. Ці галузі мистецтва, особливо малярство, дуже
сильно вплинули на його лірику.
Помер Богдан&Ігор Антонич на двадцять восьмому році життя,
хоча встиг залишити свій досить цінний творчий спадок.
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КОНЦЕПЦІЯ НОВОЧАСНОГО МЕСІЇ
У ДРАМІ МИКОЛИ КУЛІША
«НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ»
Бура Надія
група УМ#61, кафедра «Українська мова та література»
Приліпко І. Л.,
науковий керівник
На рубежі століть особливо гостро постають проблеми взаємодії
численних буттєвих і ціннісних концепцій, докорінних змін у розс&
тановці соціально&ідеологічних акцентів у розвитку світової
цивілізації. Межа століть характеризується низкою соціальних пот&
рясінь, суспільних катаклізмів, які спричинюються до падіння мо&
ралі, духовності, ігнорування усталених національно&етичних за&
сад, що породжує страх, розчарування, відчай — типові ознаки
«хвороби» кінця епохи, загальносвітової втоми людини. Як
наслідок цього — гіперболізований, аномальний, по&своєму хво&
робливий інтерес до пророцтв і пророків.
Пророцтва, посідаючи особливе місце у суспільній свідомості,
привертали до себе увагу багатьох митців. Микола Куліш у п’єсі
«Народний Малахій» продовжує розроблену у світовій драмі тему
неопророка — людини, що намагається звільнитися з&під преса
форм, штучно закріплених суспільством, бажання змінити світ
шляхом реформ людської особистості засобами самовдоско&
налення.
Доба «Народного Малахія» — це час соціальних катаклізмів
і спроби переакцентації моральних імперативів, коли точиться без&
перервна боротьба найрізноманітнішими засобами за вплив на лю&
дину як матеріал для нового суспільного ладу.
Головний герой — Малахій Стаканчик під час добровільного
дворічного ув’язнення, начитавшись більшовицьких книжок, збо&
жеволів і хоче утекти з дому. Містечковий листоноша наївно вірить,
що сам&один зможе врятувати все людство, коли стане голубим
наркомом і викриватиме підступність у житті, зриваючи маску доб&
рочинності з усього порочного. Як йому здається, він покликаний
зробити реформу людини, і в першу чергу українського роду. Насп&
равді ж нічого, окрім шкоди, він не зробив. Трохи перефразований
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біблійний вислів про те, що добрими намірами встелена дорога до
пекла, вповні визначає дії Малахія.
Сп’янілий від свободи й прав, що ніби дала йому революція,
Стаканчик кидає провінційний світ містечка Вчорашнього й пря&
мує до «Олімпу пролетарської мудрості» — Харкова. Та замість та&
кої бажаної свободи Малахій знаходить тут інші форми фальші. І не
стільки важливо, де вони: в раднаркомі, божевільні, будинку роз&
пусти чи заводі — все це тільки зовнішнє обрамлення життя, пок&
ликане приховати внутрішню порожнечу і гнилизну. Куліш не
вперше вводить поняття напівправди, що стає в опозицію винни&
ченківській «чесності з собою» — це тема подвійної соціальної мо&
ралі. Як її результат — реформатор опиняється в оточенні божевіль&
них, на Сабуровій дачі.
У своїй п’єсі Микола Куліш продовжував и розвивав характер&
ний для драматургії XIX ст. мотив зіткнення людини і суспільства.
Автор показує болісні пошуки Малахієм спільного знаменника для
«було» і «є», права «маленької людини» бути, відбутися, незалежно
від будь&яких революцій.
Миколі Кулішу одному з перших в українській драматургії вда&
лося у своїх творах досягти трагедійної цілісності. Можливо, саме
тому вже надрукованому тексту «Народного Малахія» він дає підза&
головок «трагедійне». Та відомо, що далеко не завжди авторське
визначення жанру виявлялося вдалим. Не зважаючи на «високий»
стиль та ідею твору, «Народного Малахія» не можна вважати тра&
гедією. Відомо, що жанрова структура драми чи не найбільш уста&
лена й багато в чому незмінна в основних параметрах. Центром тра&
гедії завжди є герой&особистість. У Кулша ж, якщо навіть не брати
до уваги соціальний стан походження головного героя, він
руйнівник, антигерой. Ще один обов’язковий момент для трагедії,
про який згадував Арістотель у «Поетиці», — момент катарсису, мо&
рального очищення героя. Навіжений пророк «негайного
соціалізму», пройшовши крізь вогонь людських душ, поступово пе&
ретворюється на небезпечного фанатика, що несе свої облудні ідеї
переродження людства. Не може бути істинної трагедії там, де лю&
дина не відповідає за свої вчинки, як того вимагає мораль.
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ПОСТАТЬ ВІКТОРА ДОМОНТОВИЧА
У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Зубчевський Т.,
4 курс, група УМ#41,
спеціальність «Українська мова та література»,
Пазяк Н.М.,
к.філол.н., доцент, науковий керівник
В. Домонтович є одним з перших письменників, котрий повністю
відхилився від сільської тематики у творах. Та не варто думати, що він
почав оспівувати трактори, Маркса та верстати — ні. Просто він вірив
у те що писав. Сергій Устименко сказав про це так: «Домонтович
сповідував поєднання змістового інтелектуалізму з елементами
техніки експресіонізму, формалізму, неокласицизму та інших лівих
і правих «ухилів», не зрадити власне творче кредо, замовкнути, але не
стати пафосним співцем п’ятирічок». Інтелектуалізм, як відомо, вис&
тупає складовою модерністського письма. Адже автор&модерніст по&
силено рефлексує, внаслідок чого досягається в літературі ефект са&
моусвідомлення. Витонченим інтелектуалом МУРу можна з повним
правом назвати вченого й письменника В.Петрова&Домонтовича.
У мурівську добу він створив свої найвизначніші твори — романи
«Доктор Серафікус», «Без ґрунту» та оповідання «Без назви», «Емаль&
ована миска». Віктор Петров, як науковий діяч, відомий на весь світ.
Як етнограф Петров написав декілька десятків статей на такі те&
ми, як сонце у народних віруваннях українців, легенди про подо&
ження відьом, культ вогню та слов’янська міфологія в Українській
радянській енциклопедії. Написав ряд статей, присвячених докла&
совому суспільству (1933). Разом з Андрієм Лободою був співредак&
тором книги матеріалів про дніпровських човнярів (1929) та книги
Євгена Марковського про український вертеп (1929). Як археолог
був задіяний у розкопках Трипільської культури та ранніх
слов’янських поселень. Петров вивчав скіфські пам’ятники та мо&
гильники антів. Він написав монографії про походження українсь&
кого народу (1947), скіфську мову та етнос (1968) та етногенез
слов’ян (1972). Він писав статті про Трипільську, Зарубинецьку та
Черняхівську культуру, про давніх слов’ян, скифські та східно&
слов’янські імена, гідроніми, топоніми та опублікував записки
Вікентія Хвойки про розкопки в Зарубинцях.
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Інтелектуальне письмо В. ПетроваДомонтовича характери
зується домінуванням раціонального начала, ідеї над образом та
дією, створенням відповідного до поставлених питань дискусійно
го поля. Наратив його творів прикметний діалогами, монологами,
скептицизмом, іронічністю, пародійністю, насиченою інтертексту
альністю, що опонує традиційному українському романтизму.

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ
Кардаш Н. М.,
І курс, група Д 1, спеціальність «Діловодство»
Тернопільська філія, к. тел. (096) 841 84 69
Кибалюк О. М.,
викладач, науковий керівник
У складному та інтенсивному сучасному житті людина практично
забуває, що, як писав В. І. Вернадський, вона сама й усе людство,
від якого не можна бути відділеною, нерозривно пов’язані з біосфе
рою — з певною часткою планети, на котрій вони живуть.
Взаємозв’язки суспільства та природи є складною і багатоаспе
ктною проблемою. Адже і суспільство, і природа — об’єкти дослі
дження багатьох наук.
Що таке суспільство і природа? Поняття «природа» в науковій
літературі вживають у двох значеннях. У широкому розумінні сло
во «природа» охоплює і суспільство, і навколишній світ у всій бага
томанітності його проявів, тобто є синонімом Всесвіту. У вузькому
розумінні природа — це частина світу, яка, умовно кажучи, проти
стоїть суспільству і взаємодіє з ним, це природне середовище,
в котрому живе суспільство. Саме з такого погляду варто розгляда
ти проблему взаємодії суспільства і природи.
Поняття «суспільство» багатогранне: це сукупність форм спіль
ної діяльності людей, що історично склалась, а також система, яка
охоплює всю сукупність умов соціальної життєдіяльності людей та
їхні стосунки одне з одним і відносини з природою.
Нашій планеті — кілька мільярдів років. Люди з’явилися в при
роді зовсім недавно і є наймолодшими її жителями, якщо порівню
вати з іншими видами та формами життя. Наукою і практикою до
ведено матеріальну єдність природи, в якій народжуються
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й розвиваються якісно нові види матерії та форми руху. На певному
етапі еволюції нашої планети з’явилась органічна матерія, біологіч&
на форма руху, на основі якої, своєю чергою виникла вища форма
матеріального руху — соціальна.
Із виникненням життя сформувалася частина планети Земля,
яку називають біосферою, тобто сфера взаємодії живої і неживої
матерії. В історії розвитку життя на Землі є багато таємничого і за&
гадкового, але незаперечне те, що людина — частина природи.
Природа — це необхідна умова матеріального життя суспільст&
ва, зокрема фізичного і духовного життя людини, джерело ресурсів,
що їх використовують у виробництві, одночасно вона є і середови&
щем існування суспільства. Єдність суспільства та природи обумов&
лена процесом матеріального виробництва.
Історія розвитку суспільства є продовженням історії розвитку
природи. Єдність історії природи і суспільства — це «вертикаль&
ний» зрізо єдності природи і суспільства. Історія природи виявляє
внутрішню суперечливість і роздвоюється на історію неолюдненої,
досуспільної природи й на історію природи, що увійшла в сферу
діяльності людини, тобто на історію олюдненої природи.
Ідея єдності природи і людини ідеально відображена в поемі
Лесі Українки «Лісова пісня» (1911 р.). Взаємини природи і люди&
ни, на думку поетеси, складні й суперечливі, вони несуть із собою
не лише позитивне, а й неґативне; «прихід» людей у природу має
певні ознаки боротьби між ними. Природа розкриває людині всю
свою красу, віддає свої багатства, а за це часто отримує від людини
зраду. Оповитий романтикою міфічний образ Мавки, яка «покину&
ла високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилась, одягла
жебрацькі шмати», й образ Лукаша, який зрадив її і був покараний
за це, є застереженням і закликом до людей щодо необхідності бе&
режливого ставлення до природи.
Єдність людини і природи має свої причинно наслідкові зв’яз&
ки. Ці зв’язки та їхні результати і наслідки наслідки можуть бути
позитивними та негативними. Але у будь&якому аспекті вони забез&
печують «потусторонню доцільність» або надприродну спрямо&
ваність. Закономірності світу та природи не унеможливлюють,
а передбачають і ґарантують активну діяльність людини у перетво&
ренні світу й поліпшенні свого місця в ньому. Мета осмислення
людського світу — його перетворення!
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ІМЕНА ІСТОРИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Кеуш Олена
4 курс, група У 41, спеціальність «Філологія»,
ДВНЗ «Переяслав Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Товкайло Т. І.,
к.філол.н., доцент, науковий керівник
Питання про значення і роль власних назв є дискусійним у мо
вознавстві і на сьогодні. Про це свідчать публікації відомих учених
лінгвістів, зокрема П. Худаша, Ю. Редька, П. Чучки, Л. Гумецької
та ін. Проте, мало дослідженими залишаються питання про вико
ристання імен історичних постатей у фразеології, що й зумовлює
актуальність обраного дослідження.
«Історичні» фразеологізми найколоритніше репрезентують
ФО, де згадуються конкретні історичні особи, чим, власне, ці вис
ловлювання і цінні як фактичне джерело. Від часів Київської Русі
нам дісталося у спадок незначна кількість таких висловів, наприклад:
«Зле, Романе, робиш, що литвином ореш» (Йдеться про князя Романа
Ростиславовича, який, перемігши литвинів — так називали і біло
русів, — став їх впрягати до плуга і таким способом «освоював» но
ві місця). Приказку про іншого князя, добрішого, записав М. Мак
симович: «Князь Борис все плуги кував, та людям давав» [1, с. 357].
Козацькі часи, насичені героїчними подіями, очевидці намага
лися возвеличити і осмислити. Особливою прихильністю і повагою
пройняті фрази, присвячені Богданові Хмельницькому, завдяки
якому український народ відчув себе творцем власної історії: «Виси
пався Хміль із міха та показав ляхам лиха», «За старого Хмеля людей
була жменя» тощо. Стосовно іншої талановитої, але суперечливої
постаті — Івана Мазепи — народна мудрість зафіксувала не такі од
нозначні судження. У деяких віддавалося належне державному роз
маху діяльності опального гетьмана («Від Богдана до Івана не було
гетьмана»), в інших звучало відверте співчуття («Служив Москві,
Іване, а вона його гане «).
Період царювання Петра І і Катерини II також відтворюють
крилаті висловлювання, найчастіше приблизно такого змісту: «Ма
ти Катерина наш край занапастила».
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До історичних фразеологізмів учені долучають ті, у яких відлу&
нюється дитинство наших пращурів. З&поміж різноманітних
заспівів, своєрідних лексичних прикрас&зав’язок чи не найбільшо&
го розповсюдження набули ті, де згадувалися прадавні часи, коли
правив цар Горох. Так, В. Іванов вважає, що цар Горох — це табуйо&
вана назва верховного слов’янського бога Перуна. О.Афанасьєв
пов’язує ім’я Гороха з міфологічним богатирем Котигорохом, який
за легендою, народився з горошини, що її проковтнула цариця.
Наприклад, учений Б.Рибаков, з огляду на значення слова, про&
понує свою концепцію щодо особи царя і періоду його царювання,
прив’язавши все до конкретних подій і часів.
У багатьох слов’янських казкових сюжетах орач протистоїть
змієві, який викрадав молодих землеробів. Піший орач б’ється
з кінним ворогом, якого уособлює змій. Так само протиставляють&
ся речі мідні і залізні: мідне — це старе, архаїчне; залізне — нове.
З таких логічних побудов учений робить висновок: казкові сюжети
з Горохом відображають період конфліктів між орачами&прас&
лов’янами і кінними кочівниками, що відбувалися на межі мідної
і залізної епох. Проте, деякі вчені вважають, що вислів «часи царя
Гороха за змістом — нісенітниця. Так, В.Ужченко, зокрема, пише:
«Цар Горох — це щось на зразок снігу, який горів, а соломою гаси&
ли, а часи царя Гороха були тоді, як баба була дівкою, як свині з по&
ходу йшли»[3].
Таким чином, з досліджуваних нами фразеологізмів двадцять на
лежать до історичних. Найбільша кількість з них, а саме п’ятнад&
цять стосується козацьких часів, і це можна пояснити тим, що лю&
ди згаданого періоду намагалися висловити свої судження у крила&
тих висловах, з приводу діяльності тих чи інших історичних
постатей, що безпосередньо стосувалося життя і майбутнього ук&
раїнського народу.
Література
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ФІЗИЧНА НЕДУГА ЯК НАСЛІДОК ПСИХОЛОГІЧНОГО
СТАНУ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПОВІСТІ
НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ «БЕЗ КОРІННЯ»)
Коломієць О.В.,
к.ф.н., доцент, кафедра української мови та літератури,
Інститут філології та масових комунікацій
Наталена Королева — видатна письменниця української
еміграційної літератури І пол. ХХ ст. Вона внесла в прозу нові теми
з античного і європейського світу, успішно продовжила традиції
Лесі Українки, обновила деякі прозові жанри в українській літера&
турі: довела до класичної історичну повість, розкувала жанр літера&
турної легенди, вдало поєднавши язичницько&скіфський і старо&
руський світи з біблійним і християнським.
У творчій спадщині Наталени Королеви важливе місце посідає
автобіографічна проза. Повісті «Без коріння», «Шляхами і стежка&
ми життя», оповідання, нариси в художній формі відобразили
письменницькі спогади й роздуми над складністю буття. Стійкий
інтерес письменниці до автобіографічного жанру можна пояснити
логічним бажанням зрілої людини осмислити пройдене й поділи&
тися набутим досвідом із прийдешніми поколіннями. Однак це
навряд чи було головним для Наталени Королевої, яку В. Шевчук
влучно назвав найекзотичнішою постаттю в українській літературі.
У повісті «Без коріння» Наталена Королева змальовує свої вра&
ження від мандрівки Лаврськими печерами, зокрема й своє
зацікавлення «святим малярем, якому з’являвся ангел і докінчував
початі праці». Письменниця ще в юності захопилася історіями про
«чорноризців печерських», потім прочитала і сам Патерик. Фабула
повісті охоплює недовгий, але важливий для формування особис&
тості Наталени Королеви період — навчання в Київському інсти&
туті шляхетних дівчат. Письменниця обрала для своїх персонажів
імена, патронімічні до справжніх прізвищ їх прототипів (Повала&
Швейковська — Шиковська тощо). Разом із тим, засоби
об’єктивізації змісту повісті дають змогу авторці піднятися від по&
казу індивідуальної долі до узагальнення типів епохи.
Головна героїня твору — юна Ноель — небуденна натура, яка
у свої сімнадцять років має глибокі переконання і вміє їх захищати.
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Ця інтелектуальна героїня яскравіше живе у власних думках, фан&
тазіях, спогадах, аніж у похмурій реальності. Перед читачем постає
внутрішній світ Ноель. Юна максималістка, ворожо сприймаючи ре&
алії власного життя, гіперболізуючи негаразди, захворіла на сухоти.
Центральна тема повісті відображена в символічній назві — «Без
коріння» з підзаголовком «Життєпис сучасниці». Лікар Артур Олек&
сандрович, доглядаючи за хворою на туберкульоз героїнею, впевне&
но ставить парадоксальний діагноз: дівчина помирає не від сухот, а
від того, що вона тут без коріння, вирвана зі свого ґрунту і пересад&
жена на чужий. Ноель ніяк не може порозумітися з байдужими до неї
людьми, які чомусь називаються її сім’єю; з інститутськими това&
ришками, які насторожено сприймають католицьку віру; тим паче з
класними дамами, що більше дбають про додержання етикету, аніж
про духовні потреби вихованок. Дівчина почувається самотньою і в
інституті, й у колі сім’ї. Авторка порівнює головну героїню з росли&
ною, що виросла у справедливих для фізичного розвитку оранжерей&
них умовах, однак була позбавлена справжнього родинного тепла.
Ноель сприймає навколишній світ у протиставленні далекій її
батьківщині, тому письменниця часто застосовує як засіб анафори сло&
ва&антоніми «тут» і «там». «Тут» — це незрозуміла сумна холодна країна,
де люди бояться щирості і приязності, де панують заборони й покаран&
ня за провини. «Там» — це відкриті милі люди, всепоглинаюча доброта.
Таким чином, Наталена Королева в повісті «Без коріння» підво&
дить читача до висновку про те, що фізична недуга головної героїні
породжена її психологічним станом, причини якого полягають у
відірваності Ноель її від рідного коріння, без якого головна героїня,
мов екзотична квітка, в’яне, засихає.

ОЛЕНА ТЕЛІГА: ГЕРОЇЧНИЙ СВІДОМИЙ ВИБІР
Кондратенко Анна,
студентка IV#го курсу
спеціальності «українська мова і література»
Коломієць О. В., науковий керівник
Народилась в Іллінському під Москвою в інтелігентній, напів&
білоруській&напівукраїнській родині: мати — дочка православного
священика; батько Іван Опанасович Шовгенів — знаний фахівець,
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гідротехнік&практик. Коли дівчинці було п’ять років, Шовгенови
переїхали до Петербурга.
3 1918 року родина мешкає в Києві, де Олена Теліга і вчиться
в Жіночій гімназії Дучинської, вивчає українську мову поряд із
російською, німецькою, французькою. Вивчає і такі дисципліни,
як Закон Божий, російська граматика, історія, арифметика, геог&
рафія, чистопис, малювання та креслення; проте на основі віднай&
дених оцінок юної Олени Теліги тих років, можна сказати, що вчи&
лася посередньо.
Батько, урядовець УНР, разом зі старшим сином у 1920 році
опинилися в еміграції в Чехословаччині. Навесні 1922 року матері
Олени Теліги разом з дочкою та сином Сергієм вдається вибратися
з радянської України спочатку в Польщу, а в липні 1922 року осели&
тися в Подєбрадах у Чехословаччині. У Празі Олена Теліга зблизи&
лася з поетами та письменниками так званої «Празької школи»:
Євгеном Маланюком, Олегом Ольжичем, Наталкою Лівицькою&
Холодною, Галею Мазуренко. І там же вона знайомиться зі своїм
вірним другом Михайлом Телігою, одружується з ним — з ним зго&
дом і піде на розстріл.
У грудні 1939 року в Кракові Олена Теліга познайомилася з Оле&
гом Ольжичем (Кандибою): тоді ж вступила в Організацію Україн&
ських Націоналістів (ОУН), де тісно співпрацювала з ним у куль&
турно&освітній референтурі.
У Києві в 1941 році Олена Теліга очолює Спілку українських
письменників, відкриває пункт харчування для своїх соратників,
співпрацює з редакцією «Українського слова» Івана Рогача, що зна&
ходилась на Бульварно&Кудрявській вулиці, видає тижневик літе&
ратури і мистецтва «Літаври».
Після арешту редакції «Українського слова» Олена Теліга не
брала до уваги постанов німецької влади, ігнорувала вказівки
німців зухвало і принципово.
7 лютого 1942 р. почалися арешти. Друзі її попереджали, що гес&
тапо готує засідку на Спілку, проте письменниця знала, на що йде,
тікати не збиралася.
У київському гестапо Олена Теліга перебувала в камері №34.
Тоді ж відбулася її зустріч із сестрою Лесі Українки, із якою вона об&
мовилася кількома фразами. На сірому гестапівському мурі зали&
шила вона свій останній автограф: угорі намальовано тризуб і на&
пис: «Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга».
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22 лютого 1942 р. українську письменницюпатріотку було
розстріляно в Бабиному Яру разом із чоловіком та соратниками. Це
був її свідомий вибір, це був її шлях, який вона гідно пройшла до
останнього подиху.
За кордоном 1946 року вийшла посмертна збірка «Думка на сто
рожі», яка мала значний вплив на українську молодь у важкі часи
воєнних лихоліть.

ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО
Ляшенко Наталія,
6 курс, група У 61, спеціальність «Філологія»,
ДВНЗ «Переяслав Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Товкайло Т. І.,
к. філол. н., доцент, науковий керівник
Ірен Роздобудько постає перед читачами неоднозначною, неор
динарною особистістю, не лише з лінгвістичної точки зору, а й в ці
лому, гармонійно увійшовши в процес літературного життя на по
чатку ХХІ століття. Навколо її творчості з’явилося досить багато
поціновувачів як позитивного плану, так і читачів, котрі крізь приз
му літературного життя минулої доби не в змозі сприйняти, а то
й зрозуміти сьогоденну літературну тенденцію: прагнення жити
і писати про сьогодення, викриваючи актуальні проблеми народу,
живучи його болями. Читаючи і аналізуючи твори І. Роздобудько,
можна з упевненістю сказати, що вона сучасний постмодерніст,
проте варто звернути увагу ще й на те, що вона справжній патріот
котрий не боїться звертатися до надбань попередніх поколінь: усної
народної творчості, фразеологічних одиниць, які використовують
ся доречно, а не перебільшено чи гіперболізовано. Зазначимо, що
письменниця з надзвичайною майстерністю у своїх творах повер
тає читачів до минулого, шукаючи саме в ньому причину пояснен
ня сьогоденних «перепитій». Саме поєднання психологічного бага
тства мови, психологічних чинників української ментальності
мудрістю минулого викликає зацікавленість читачів авторським
неповторним стилістичним явищем, що змушує задуматися, що
майбутнє. Розкриваючи душу героїв письменниця застерігає не
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повторювати помилки, а, навпаки здобувати досвід оминати їх
і з упевненістю крокувати в майбутнє.
Кожен митець має свою, притаманну лише йому манеру пись&
ма, сприймає та інтерпретує прочитане теж по своєму і саме в цьо&
му прихована істина буття та створення особистості, яка має талант,
дарований, можливо, вищими силами.
Ідеостиль письменника на тлі загальнонаціональної мови
відображає його індивідуальне світобачення і світосприйняття че&
рез окремі специфічні мовні засоби чи оригінальне авторське вико&
ристання їх. Те, чим ми можемо охарактеризувати індивідуальний
стиль письменника і яке значення він має для його творчості
і сприйняття читачем, вдало висловив Іван Франко: «Кожен пись&
менник особливо талановитий, виробляє собі окрему мову, має свої
характерні вислови, звороти, свою будову фраз, свої улюблені сло&
ва. Письменник, у якого немає своєї індивідуально&забарвленої
мови, — слабий письменник, він пише безбарвно, мляво і не може
числити на довшу, тривку популярність [2, c. 54–65]».
Визначення індивідуальних особливостей стилю письменника
практично неможливо без певних зіставлень:
1) з літературною мовою його часу як нормою, на тлі якої вияв&
ляються специфічні риси своєрідності, у тій чи іншій мірі, що
відхиляються від неї;
2) з індивідуальними стилями інших письменників&сучасників
чи також і попередників. Жодне серйозне дослідження стилю пись&
менника без цих зіставлень не обходиться.
У стилі висловлення відображається суб’єкт мовлення, а це од&
ночасно Й носій мови: загальнонародної чи професійної, говірки
територіальної чи соціальної, певного рівня і напряму культури,
можливо,мистецького стилю (романтик, модерніст, неокласик),
певного емоційного, творчого стану. У результаті на предметно&
логічний (денотативно&досягнативний) зміст висловлення тексту
«нашаровується» супровідний — конотативний, який і є власне
стилістичним.
Цілком погоджуюся з думкою Л. Горболіс щодо стилю І.Роздо&
будько: «Вона не створює літературу, не шукає прототипів, на нама&
гається «фотографувати» реальність, не прагне бути в контекстах —
вона інтуїтивно узагальнює й дивується, коли називають конкретних
людей, з якими відбувалися такі історії, як із героями її творів. При&
сутність цієї письменниці літературі не заперечна [1, c. 59–61]…»
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3. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика
української мови. Морфологія. / К.: Либідь, 1993. — 358 с.

РОЗВИТОК УКРАЇНОМОВНИХ МЮЗИКЛІВ
ТА РОКОПЕР
Манько С. Б. ,
аспірантка, Харківська Державна академія культури,
тел. 067#12#12#348.
Лошков Ю. І.,
доктор мистецтвознавства, професор, науковий керівник
Українці — співоча нація. Пісня завжди супроводжувала україн&
ця в різних життєвих ситуаціях. Тому, пісенні жанри, що пов’язані
з театром, приваблюють вітчизняного глядача. Це стосується і мю&
зиклу — жанру, що зародився на теренах американської культури,
і рок&опери, яка особливо близька нашому менталітету своєю дра&
матургічною насиченістю. Ці жанри почали культивуватися
в нашій країні з кінця XX століття і останнім часом все частіше
привертають увагу українських композиторів.
Музичний театр в різних країнах світу має величезну кількість
прихильників та свій особливий національний колорит. У кожній
країні автори пишуть мюзикли та рок&опери на своїй рідній мові
(в Росії російською, в США англійською, в Германії німецькою), то
ж виникає питання, чому наші вітчизняні автори не часто зверта&
ються до своєї рідної мови? Проблема ця дуже суттєва, оскільки під
час презентації твору іншою, не рідною мовою втрачається і само&
бутній національний колорит. То ж, якщо український автор пише
музичний сценічний твір і називає його саме українським продук&
том, він має, насамперед, відображати вітчизняну культуру, тра&
диції, національний менталітет, обов’язково базуючись під час вик&
ладення матеріалу на мелодійній рідній мові.
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Виникнення та становлення жанрів мюзиклу і рок&опери в Ук&
раїні відбувається в останній чверті ХХ століття. Так, в 1978 році
одеський композитор Є. Лапейко написав сценічний музичний
твір «Дівчина і смерть» по однойменній казці М. Горького. Це була
перша рок&опера на теренах нашої країни, але автор під час її ство&
рення користувався російською мовою. В 1982 році І. Поклад написав
україномовний мюзикл «Конотопська відьма» по п’єсі Г. Квітки&
Основ’яненка. В тому ж році С. Бедусенко написав мюзикл «Лю&
бов, джаз та чорт», а в 1985 — рок&оперу по однойменному твору
видатного українського письменника І. Котляревського «Енеїда»,
яка стала класикою жанру в Україні; наступного року — рок&оперу
«Суд» по поемі Б. Олійника «Сім». Композитор Г. Татарченко в 1989
році написав російськомовну рок&оперу «Біла ворона» на вірші
Ю. Рибчинського, але пізніше поет створив її україномовний варіант,
що було зумовлено осмисленням проблем національного мистецтва.
В 1994 році Г. Татарченко створив рок&оперу «Містер Сковорода» про
життя і особистість видатного українського мислителя.
На початку 2000&х років з’являється низка російськомовних
творів — мюзикли «Ромео і Джульєтта» Є. Лапейка (2003 рік) та
«Кентервільський привид» А. Іванова та Д. Рубіна (2004 рік), широ&
ко розрекламований в 2004 році «Екватор» О. Злотника. Надалі
жанри мюзиклу та рок&опери знов привертають увагу україномов&
них авторів. Так, у 2004 році на сцені Харківського академічного те&
атру опери та балету ім. М. В. Лисенка здійснена постановка мю&
зиклу С. Манько «Монах». В 2005 році відбулася презентація
рок&опери «Платний пляж на Стіксі» О. Войтовича та В. Майстру&
ка, а в 2007 році — рок&опери «Полуденна ніч» композитора В. Ха&
ло, лібрето якої написане за «Словом о полку Ігоревім», але герої
спілкуються сучасною українською мовою і лише слова від автора
звучать стародавньою мовою.
Плідно в означених жанрах працює композитор О. Коломійцев,
який написав україномовні мюзикли «Фемінізм по&українськи»
(2008) та «Барон Мюнхгаузен. Пригоди в Україні» (2009) та в 2010
році російськомовні твори — мюзикл «Синя Борода. Видіння Алек&
са» і рок&оперу «Марія Стюарт». В тому ж році з’являється україно&
мовний мюзикл «Глорія» Ю. Квасниці та А. Багряної , а в 2011 —
мюзикл, заснований на українських народних традиціях «Welcome
to Ukraine, або подорож у кохання» Є. Станковича, І. Поклада та
Л. Колодуба.
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Отже, більшість вітчизняних авторів, відчуваючи потребу
суспільства в національному відродженні, пишуть свої твори рідною
мовою та звертаються до сюжетів з нашої історії, що є актуальним
для сучасної української культури. Необхідно підвищувати
національний патріотизм нашого глядача, створюючи достойні ви&
сокохудожні твори рідною мовою; сприяти відродженню ме&
лодійної української мови як в повсякденному житті, так і в творах
мистецтва, задля того, щоб наші нащадки в майбутньому могли пи&
шатися своєю країною, історією, культурою, мистецтвом.

ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕТАФОРИЧНИХ ЗСУВІВ
У ПОВІСТІ І. НЕЧУЯЛЕВИЦЬКОГО «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»
Мельниченко Людмила
4 курс, група У#41, спеціальність «Філологія»,
ДВНЗ «Переяслав#Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Довбня Л. Е.,
к.філол.н., доцент, науковий керівник
Вивчаючи метафору в повісті І.Нечуя&Левицького «Кайдашева
сім’я», ми беремо до уваги те, що класичні стилі, на відміну від
новітніх, позбавлені сильної суб’єктивної метафоричності, власти&
вої прозі та поезії ХХ ст., коли метафору створюють слова, що нале&
жать до різних семантичних полів. Тому герменевтика вимагає
досліджувати метафору видатного прозаїка за правилами класичної
риторики та класифікувати за двома групами [4, с. 16]:
– субституційні, що виконують образотворчу функцію;
– інтеракційні, завдяки яким виникають нові поняття.
Метафора&субститут (або означник&субститут) — це той грунт,
на якому виростає розгорнута метафора І.Нечуя&Левицького. Як
система метафора&субститут також має власну класифікацію.
І. Нечуй&Левицький персоніфікує в «Кайдашевій сім’ї»:
– природу: «Здавалось, ліс уже дрімав, засипав...» (5, с. 292);
«…де вода реве та стогне, ніби весною» (5, с. 332).
– абстрактні поняття психічного й етичного плану: «Йому все
здавалось, що його карає свята п’ятниця за те, що він не додержував
посту в п’ятницю…» (5, с. 269).
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О. Потебня поділяє метафори за формою. Тут типологія мета&
фор визначається тими конструкціями, у яких метафори реалізу&
ються в мовленні. Вони можуть виражатися:
одним словом, хоча його переносне значення можна виявити лише
з найближчого контексту — словосполучення, другий компонент якого
вжитий у прямому значенні: «Все допікаєш мені гіркими словами…» (5,
с. 241); «Золоте літо несло за собою нелад між Кайдашенками» (5, с. 371);
– словосполученням: «Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спа#
дала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на ввесь рот» (5, с. 243#244);
– реченням: «Сало загуло й підняло здоровий огняний язик, лизну3
ло челюсті і загуло вітром в комині» (5, с. 286);
– текстом: «Лихо в хаті тільки затихло й притаїлось, неначе гадина
зимою. Весняне тепло кинули на ту гадину перше молодиці. І гадина підве3
ла голову, засичала на всю Кайдашеву хату, на все подвір’я» (5, с. 274).
Мікротекст побудований як розвиток теми ключової метафори
лихо — гадина, похідними від якої є метафори тепло кинули на ту
гадину — розпочали сварку, гадина підвела голову, засичала — лихо
знову прийшло в сім’ю. Однак текст сприймається як єдина метафо&
ра, оскільки без ключової метафори, поданої на початку, похідні
метафори були б не зовсім зрозумілими. Отже, можна виділити такі
структурно&синтаксичні типи: метафору&слово, метафору&слово&
сполучення, метафору&речення і метафору&текст.
За структурним принципом метафори поділяються на: прості
(елементарні), розгорнені (поширені).
Простою називається метафора, фокус якої представлений од&
ним словом чи словосполученням, що виконують у реченні одну
синтаксичну функцію.
«Та чутка полетіла по селі.» (5, с. 330); «Той солодкий медок одра#
зу не сподобався Мотрі.» (5, с. 258).
Розгорнута метафора представляє складний концепт і ре&
алізується або структурно складним метафоричним фокусом, або
поширеними, метафорично осмисленими рамками: «Вона догада#
лась, що її свекруха недобра і що під її солодкими словами ховається
гіркий полин.» (5, с. 263).
Проста метафора співіснує в І.Нечуя&Левицького з розгорну&
тою. Якщо виділити в образі такі його різновиди чи модифікації як
метафора&символ, то легко помітити рухомість меж між ними: сокіл —
чоловік, червона квітка — дівчина, сизопері орли — парубки.
Отже, метафора як один із засобів вторинної номінації являє собою
складне і багатогранне явище, що передає інноваційні знання про світ
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шляхом використання авторами існуючих у мові ресурсів, відображаю&
чи змінну багатообразну пізнавальну діяльність. Ідентифікація типо&
логічних особливостей об’єкта дослідженя в повісті І. Нечуя&Левиць&
кого «Кайдашева сім’я» дає змогу зрозуміти функціональні можливості
метафоричних фігур не лише у творі, а й в українській мові загалом, ви&
явити специфіку їх практичного застосування та преференції вибору.
Окреслене коло досліджень не вичерпує себе, тому потребує по&
дальшого вивчення. У подальшій науковій роботі планується розг&
ляд метафор на матеріалі досліджуваної повісті за прагматичним
впливом на адресата (стерті метафори (катахрези), метафори&фор&
мули (фразеологічні), оригінальні) та за рівнем стилістичного заба&
рвлення (номінативні, когнітивні, образні).
Література
1. Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор / Т. Вознюк // Ди&
вослово. — 2010. — № 9. — С. 47–50.
2. Кравець Л. Генітивна метафора як елемент текстової структури /
Л.Кравець // Українська мова. — 2005. — № 1. — С. 60–61.
3. Кравцова Ю. Семантико&когнітивне моделювання метафоризації./
Ю.Кравцова // Мовознавство. — 2011. — № 1. — С. 50–51.
4. Харчук Р. Що таке метафора / Р.Харчук // Дивослово. — 2010. — № 4. —
С. 16–17.
5. Нечуй&Левицький І. Кайдашева сім’я : [повість] / І.Нечуй&Левиць&
кий — К.: Радянська школа, 1990. — 416 с.

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ
ЛЕКСИЧНОЇ СИНОНІМІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В ЗОШ І–ІІІ СТУПЕНІВ
Пінчук Інна
4 курс, група У#41, спеціальність «Філологія»,
ДВНЗ «Переяслав#Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Товкайло Т. І.,
к.філол.н., доцент, науковий керівник
Дослідженню синонімії присвячено чимало наукових публіка&
цій, зокрема в цій галузі працювали: Виготський Л.С., Жинкін М.І.,
Костюк Г.С., Леонтьєв О.О., Синиця І.О., Айдарова Л.І. та ін. На
важливість збагачення активного словника учнів вказували відомі
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вчені&педагоги: Воскресенська Н.О., Дорошенко С., Львов М.Р.,
Сухомлинський В.О., Ушинський К.Д., Хорошковська О.Н. та ін.,
проте це питання потребує подальших не лише лінгвістичничних,
а й дидактик інтерпретацій.
Лексичний фонд української мови — це найбільше і найдоро&
гоцінніше надбання багатьох поколінь. Робота над вивченням лек&
сики в школі спрямована на збагачення словникового запасу учнів,
розвиток зв’язного мовлення, вироблення навичок свідомого ово&
лодіння новими лексичними одиницями, уточнення значення, се&
мантики і сфери їх вжитку.
Щоб успішно вирішити ці завдання, учитель повинен сам дос&
конало володіти словниковою системою мови і знати ті процеси,
які в ній відбуваються. Лінгводидактичною основою організації ро&
боти над формуванням словникового потенціалу учнів є лексико&
логія (розділ науки про мову, що вивчає словникову систему).
У роботі над уточненням і розширенням словникового запасу
учнів доречним вважаємо такі основні напрямки:
• лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на
уроці: виявлення незнайомих слів і висловів, уточнення відтінків зна&
чень окремих слів і висловів, виявлення слів, ужитих у переносному
значенні, добір синонімів, з’ясування їх смислових відтінків, добір
антонімів, аналіз зображувальних засобів мови художнього тексту;
• з’ясування значення слів шляхом використання різних спо&
собів, показ предмета чи дії, позначених новим для дитини словом,
демонстрація малюнка, ілюстрації слайдів із зображенням предметів,
назви яких є новими для дитини, введення нового слова в контексті;
• виконання завдань на добір слів з певним значенням: дібрати
потрібні за смислом речення іменники з поданого синонімічного
ряду: дібрати прикметники для опису предметів, для характеристи&
ки людини, опису її зовнішності, настрою, свого ставлення до
події, до товариша і подібне;
• введення поданих слів у речення чи тексти: складання речень
за опорними словами, заміні слів у реченнях відповідними си&
нонімами чи антонімами тощо.
Таким чином, в учнів поступово виховується увага до значення
слів і висловів, а це є важливою передумовою успішної роботи над
збагаченням і активізацією словникового потенціалу.
Цікавою формою пояснення і пізнання на уроках української
мови є використання елементів етимологічного аналізу — ефектив&
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ного прийому збагачення словникового потенціалу школярів, який
може стати важливим засобом пояснення значення та правопису.
Іншим видом роботи над збагаченням словникового запасу учнів є
словотворчі вправи. Під час їх виконання важливо зосереджувати
увагу на значенні утворених слів.
Вивчення лексики ґрунтується на таких принципах: 1) позамов&
ний; 2) лексико&граматичний; 3) семантичний; 4) діахронічний. Ко&
жен із цих принципів забезпечує багатогранну роботу над словом як
на уроках української мови, так і на заняттях з інших предметів.
Таким чином, як бачимо, інноваційні методи, прийоми вивчення
лексичної синонімії потребують подальших наукових досліджень,
нових підходів і тлумачень, оскільки поповнення словникового по&
тенціалу молоді потребує не лише систематичної і клопіткої їх ро&
боти, а й особливого підходу наставника, фахова розповідь якого,
на основі глибокого аналізу мовних явищ, допоможе зрозуміти ви&
учуваний матеріал, спонукає до самостійного, поглибленого ро&
зуміння симантики слова, не лише як реалії, а як засобу художньої
виразності.
Література
1. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх
закладах. Кредитно&модульний курс : навч. посіб. / [Потапенко О.І.,
Потапенко Г.І., Кожуховська Л.П., Довбня Л.Е. та ін.] ; за ред.

ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ В ОКУПОВАНОМУ
КИЄВІ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ
ТА РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
Погрібна Анна ,
Студентка групи УМ 41
Коломієць О. В., науковий керівник
Друга світова війна для багатьох письменників які пройшли її
шляхами, стала вважливою темою творчості. 109 членів Спілки
письменників України перебувало на фронті, частина опинилась
в евакуації, багато з різних причин залишилось на окупованій тери&
торії. Серед них була Докія Гуменна у цієї письменниці досить
своєрідна творча біографія. її книжки мало відомі сьогодні в Україні.
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Її роман «Хрещатий Яр»— досить докладна хроніка окупації
Києва фашистськими загарбниками в 1941—1943 pp. Твір можна
б назвати художньо&документальним, бо на широкому тлі мистець&
кого відтворення подій раз у раз натрапляємо на епізоди, ситуації,
вчинки з таким оригінальним забарвленням, яке можливе лише від
безпосереднього сприйняття тих реалій. (Неважко побачити в об&
разі центрального персонажа Мар’яни Вересоч саму авторку, яка
лишилася в окупованому Києві і вела свій щоденник.) Саме таки&
ми деталями, особливо ж без ідеологічного камуфляжу, притаман&
ного численним радянським творам близької тематики, роман чи
не найбільше й утримує свою неординарність.
Та все&таки переважає художність. І не так в кількісному плані,
як у концептуальному. На тлі того органічно хаотичного побуту оку&
паційного періоду Києва перед читачем поступово окреслюються
три групи персонажів: ті, що лишаються відданими радянській владі
і відходять з нею у тил, або лишаються у підпіллі; ті, що затаєно че&
кали на повернення «культурною Європою» старих, добрих для них
дореволюційних часів; і, врешті, група національно свідомих ук&
раїнців, котрі сподівалися у цьому смертельному герці двох систем
знайти можливість для відродження державності свого народу. Кож&
на з груп представлена кількома характерними постатями, але
в центрі роману — остання група, яка теж далеко неоднорідна у ви&
борі шляхів до, здавалося б, спільної мети. І тут варто віддати належ&
не реалістичній безкомпромісності Докії Гуменної. Письменниця не
вдавалася до романтизування ситуації. Події постали (звичайно, че&
рез конкретних персонажів) у всій своїй драматичності: німецьке ко&
мандування не менш більшовизму боялося українського національ&
ного відродження, а поміж самими українцями — «радянськими»
і тими, що повернулися з еміграції,— за двадцять років існування
в різних системах виникло чимало непорозумінь, на усунення яких
історія часу не передбачала. Роман «Хрещатий Яр» багато чого ска&
зав читачеві, котрий у повоєнний час замислювався над причинами
ще однієї поразки в справі домагань української державності.
Другий твір належить майбутньому відомому радянському
письменнику Анатолія Кузнєцова.
Він народився в Києві, виріс на Куренівці, як сам писав, «непо&
далік від великого яру, назва якого свого часу була відома лише
місцевим жителям: Бабин Яр». Батько Кузнєцова був росіянином,
а мама — українкою.
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Хлопчиком йому довелося пережити нацистську окупацію в
Києві, і він став відком того, що відбувалося в Бабиному Яру, тоб&
то розстрілів київських євреїв, а також представників інших націо&
нальностей — росіян, українців, циганів. «Це, — згадував Анатолія
Кузнєцов, — був величезний, можна навіть сказати величний яр —
глибокий і широкий, як гірська ущелина. На одному краю його
крикнеш — на іншому ледве почують. Він знаходився між трьома
київськими районами: Лук’янівкою, Куренівкою та Сирцем, оточе&
ний кладовищами, гаями й городами. Дном його завжди протікав
дуже симпатичний чистий струмочок».
І ось одного разу в цьому «симпатичному чистому струмочку»
Анатолій Кузнєцов знайшов шматочок обгорілої людської кістки,
потім пласт вугілля, з якого незнайомі хлопці «добували» напів&
сплавлені золоті кільця, сережки, зуби. Кузнєцов підібрав тоді
сплав попелу й забрав із собою. Він згадував: «Це попіл від багать&
ох людей, у ньому все перемішалося — так би мовити, інтер&
національний попіл. Тоді я вирішив, що треба все це записати, з са&
мого початку, як це було насправді, нічого не пропускаючи і нічого
не вигадуючи».
Так у чотирнадцятирічному віці він почав записувати до товсто&
го саморобного зошита все, що бачив і чув про Бабин Яр. Одного
разу цей зошит знайшла його мама і прочитала написане. Поплака&
ла і порадила зберігати зошит, щоб колись написати книгу. Хлоп&
чик виріс, став письменником і написав книгу.
У передмові написано: «Усе в цій книжці — правда. Коли я роз&
повідав епізоди цієї історії різним людям, всі вони в один голос
стверджували, що я мушу написати книгу… Слово «документ», по&
ставлене в підзаголовку цього роману, означає, що тут я наводжу
тільки справжні факти й документи, і що ані найменшого літера&
турного домислу, тобто того, як це «могло бути» або «мало бути»,
тут немає».
Самому Анатолію Кузнєцову це розуміння коштувало, судячи
з усього, чимало. Йдеться не лише про пережите в окупованому
Києві. Коли він почав збирати додаткові матеріали для книжки, йо&
му довелося зустрітися з багатьма киянами, свідками розстрілів
у Бабиному Яру. Живими залишилося кілька людей, які вилізли
з&під трупів. Те, що вони розповіли, було настільки жахливим, що
письменник втратив сон. «Весь місяць мене в Києві, — згадував
Кузнєцов, — мучили кошмари вночі, і це так вимотало, що я поїхав,
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не закінчивши роботу. Зараз переключився тимчасово на інші за&
няття, щоб «відійти».
У цьому, власне, й сила роману, це робить його не просто літе&
ратурним текстом, а джерелом яким можна і слід користуватися,
якщо ми прагнемо зрозуміти правду воєнних років.

«КЛАСИЧНА ПЛАСТИКА І КОНТУР СТРОГИЙ»
ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ЗЕРОВА
Рего В.,
ІІІ курс, група УМ#31,
спеціальність «Українська мова та література»,
Приліпко І. Л.,
к.філол.н., науковий керівник
В українській літературі 20&х–30&х років ХХ століття доби раннь&
ого модернізму виокремилася ідейно&естетична течія, названа теоре&
тиками «неокласицизмом» Її сформував невеликий гурт високоосвіче&
них інтелектуалів — київських поетів, перекладачів і літературознавців
людей європейської культури. «П’ятірка неокласиків» — це М. Зеров,
М. Драй&Хмара, П. Филипович, М. Рильський і О. Бургардт.
То було неформальне об’єднання елітарних митців, які поціно&
вували класичну літературу, відстоювали самодостатність мистецт&
ва і не визнавали пробільшовицьких літературних угруповань на
кшталт «Плугу» і «Гарту».
Найяскравішим представником українських «неокласиків» був
Микола Костьович Зеров, який розбудовував українську культуру
пореволюційної доби, збагатив її талановитими перекладами
римських і новоєвропейських поетів і власними оригінальними
творами класичної довершеності.
Він народився на Полтавщині 26 квітня 1890 року в сім’ї, що
дала Україні двох відомих учених&ботаніків і двох знаних поетів, за&
лишив незгладимий слід в історії вітчизняної літератури і в розквіті
творчих сил потрапив у жорна сталінських репресій. Короткий і
трагічний життєвий шлях Миколи Зерова обірвала чекістська куля
в урочищі Сандормох у 1937 році.
М. Зеров починав творчу діяльність як викладач українознав&
ства і латини і перекладач давньоримських поетів. Свої перші пе&
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реклади з Вергілія й Овідія він надрукував у «Літературно&науково&
му вістнику», а в 1920 р. вийшла в світ його «Антологія римської по&
езії». В оригінальних поетичних творах М. Зерова відбилася система
його світосприймання і світовідчування, вони позначені аристокра&
тизмом духу. високим інтелектом, тяжінням до гармонії раціональ&
ного і чуттєвого, класичною культурою поетичного мислення.
У 1922 р. з’являється друком перша збірка оригінальних творів
М. Зерова «Сонети і елегії», скромну обкладинку якої виконав сам
автор. У збірці «Камена» вірші складають два розділи з трьох, також
вміщено дев»ять перекладів давньоримських поетів. Поезії М. Зеро&
ва конденсують історичний досвід світової культури. Особливо яск&
раво виявляється у віршах художній час, тут чуємо постійний перегук
епох. Поет зазирає в минувшину, щоб рельєфніше, стереоскопічно
відтворити історичні риси сучасності. У поетичному світі Миколи
Зерова людина мислить. живе, як казали римляни, sub divo, проти
неба. У своїх філософських поезіях, наповнених алюзіями і ремініс&
ценціями з античної класики, автор звертається до вічних образів —
Саломеї, Навсикаї, Тесея. Однак його інтерес до літературних сим&
волів не музейний, вони сповнені життя й гостро актуальні в того&
часній поетові дійсності, як&от сонет про Гуллівера, де є такі рядки:
«Не так бо люті тигри й леви. як дріб»язкові мстиві ліліпути...».
М. Зерову було затісно в античних пейзажах, він накладав їх на
київські краєвиди, намагався, аби його сонети «зберігали звичайну
розмовну інтонацію».
Микола Зеров разом з іншими «неокласиками» здійснював ес&
тетичну програму духовного оновлення художньої свідомості зок&
рема та нації загалом, вивищував українську літературу до мистець&
ких критеріїв світової класики.

АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА ЛЕКЦІЯХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Сергійчук З. О.,
завідувач кафедри українська мова та література
Важливою складовою частиною загального становлення осо&
бистості в суспільстві є національно — патріотичне виховання,
оскільки воно відображає і захищає інтереси певної держави і нації.
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Національне виховання — це створена впродовж віків народом
система поглядів , переконань, ідей, ідеалів, традицій і звичаїв,
покликаних формувати світоглядну свідомість молодих людей, пе&
редавати їм соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.
Патріотичне виховання — це формування ідеалу служіння на&
родові, готовність до подвигу в ім’я процвітання своєї держави,
у будь&який час стати на захист Батьківщини, це глибоке розуміння
громадського обов’язку.
Проблема національно — патріотичного виховання молоді була
й залишається на всіх етапах розвитку суспільства.
Національне патріотичне виховання має бути спрямоване на
формування в молоді національної самосвідомості, поглядів, ідей,
переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, пізнання своєї історії, мови,
культури, виховання національної гордості і гідності за свій народ
та своє походження, відчуття своєї причетності до розбудови
національної державності.
Життя вимагає від професорсько — викладацького складу ка&
федри посиленої уваги до питань національно — патріотичного ви&
ховання.
Навчання і виховання — дві взаємопов’язані сторони і кожен
з нас незалежно від свого фаху в першу чергу повинен бути вихова&
телем. Ще в Давньому Китаї філософ Конфуцій, у центрі філософії
ставив проблему виховання, і вважав, що навчання без роздумів ,
без користі. , без виховання — марна справа.
Слід відмітити, що дійовим засобом відродження української
нації є висвітлення правдивої історії і культури нашого народу, по&
вернення до культурних надбань, відкриття знаменних сторінок на&
щої спадщини. Зокрема це стосується безпосереднього вивчення
курсів «Національне виховання», «Культура ділового спілкування»,
« Усна народна творчість», «Українське народознавство», «Історія
української літератури» та «Історія українського мовознавства».
Мета лекцій та семінарів вищезазначених курсів — показати сту&
дентам, що українська державність має тисячолітню історію і що
український народ завжди боровся за свою незалежність.
Дієвими чинниками прилучення молоді до духовного життя
є організація та проведення зустрічей з цікавими людьми нашого
часу : Іваном Драчем, Юрієм Андруховичем, Петром Осадчуком,
Тарасом Сергійчуком, Іреною Роздобудько , Валентином Шевчен&
ком та ін.
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Шляхи вирішення проблем виховання громадянина України,
формування його національної свідомості визначає Державна
національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). На її реалізацію
розроблено нормативно — теоретичні документи зокрема: «Кон&
цептуальні засади гуманітарної освіти в Україні», « Концепція ви&
ховання дітей та молоді в національній системі освіти», « Концеп&
ція професійної програми вищої освіти «Екологія» , які покладено
в основу формування національної самосвідомості студентів нашо&
го університету. Виховна робота серед наших студентів триває в по&
за лекційний час — проводяться тематичні вечори, лекції, зустрічі
з відомими людьми, ведуться творчі пошуки — все це сприяє фор&
муванню національної свідомості наших студентів. З великим
успіхом проводяться українські народні свята в яких беруть участь
студенти всього Університету ( «українські вечорниці», свято «По&
крови», свято «Калити», Козацькі забави та інші).
Громадянські якості нашої студентської молоді формуються
в процесі вивчення навчальних курсів гуманітарних циклів, які ж ха&
рактерні риси становлять нині моральний, інтелектуальний, духов&
ний портрет українця? Яким є і має бути наш національний ідеал?
Ці питання ми часто ставимо собі сьогодні.
Колись прискіпливі іноземці, подорожуючи Україною, визна&
чали високу побутову культуру українців, людяність народних зви&
чаїв, красу духовності, високу моральність нашого народу, його
щирість, учасливість, хлібосольність.
Олесь Гончар, який є совістю української нації з болем у серці
запитує: «Звідки оцей дефіцит людяного в людині, злива вульгарщи&
ни і хамства? Чи можна вважати випадковим що з’явився нечуваний
попит на чтиво вульгарне, відверто халтурне, чим іноді хизується!
Байдужість до ближнього, цинічне ставлення до кожного кого
не щадить життя, стає майже нормою для найпростіших, кому здо&
бута свобода уявлялась як право на вседозволеність, на людську
розбещеність…» ( Літературна Україна, 10.02.1994).
Не може не турбувати, що захоплення молоді окремими формами
підприємництва, торговим бізнесом призводить до значних морально&
психологічних втрат, до егоїзму, байдужості, де формує душу молодих.
У чому вихід вважаю, що отриманні знання насамперед по&
винні, насамперед, допомогти студентам увійти в доросле життя
політично — зрілими громадянами незалежної держави, зрозуміти
цінності демократичного світу.
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ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ В. СИМОНЕНКА
Сушко Лілія,
5 курс, група У#51, спеціальність «Філологія»,
ДВНЗ «Переяслав#Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
Товкайло Т. І.,
к.філол.н., доцент, науковий керівник
Термін «порівняння» має кілька значень. По&перше, він означає
акт думки, спрямований на встановлення тотожності, схожості
і відмінності, по&друге, під цим терміном розуміють мовну кон&
струкцію, що реалізує цей пізнавальний акт.
Досить часто у творах В. Симоненка зустрічаються порівняння,
де об’єктом є назви тварин. Суб’єктами порівнянь у таких
конструкціях виступають лексеми, що називають осіб, їх особли&
вості, окремі абстрактні поняття:
«Я, мов миша, пірнув в гарбузи, Ніби заєць, помчав через луки
[1;106]».
У порівняннях, де об’єктами порівняння є рослини, спостері&
гаємо, що суб’єктами виступають люди, предмети, явища природи,
в основі може бути предикативна ознака. Також у творах В. Симо&
ненка певною мірою можна виділити порівняння, де об’єктом
є трава, а суб’єктом — ознака людини:
«Спало, де впало, їло що мало, та, мов трава, росло [1; 149]».
У творах чимала кількість порівнянь, де об’єктами виступають
люди. Часто зустрічаємо саме такі об’єкти, як брати, сестри, сусід,
мати, друг, дівчина:
«Немає тих доріг, де закипілась мука, Де відчай і журба ходили,
мов брати.. [2; 35]».
У вірші «Матері» бачимо, що об’єктом виступає мати, яку автор
звеличує, бере з неї приклад:
«Я хотів би, як ти, прожити, Щоб не тліти, а завжди горіть,
Щоб уміти ,як ти, любити, Ненавидіть, як ти, уміть [1; 22]».
В уяві письменника різні реалії життя асоціюються із явищами
природи. Суб’єктами виступають люди — «Жінка в мене, як грім,
була [14; 102]», зустрічаються порівняння, де об’єктом є шабля,
а суб’єктом в цьому випадку є частина тіла: «І я затискую руку, мов
шабля у тій руці [1; 28]».
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Значно меншою є група порівнянь із об’єктами побутових ре&
чей. Кожне з таких порівнянь ніби перебільшення, об’єктом в яких
є частини тіла:
«Кулаки — мов горщата [1; 149]», «Голова його — мов бочка [1; 135]».
У творчості також фігурує чорний колір, який позначає без&
вихідь , розпач народу, суб’єктом при цьому є горе: «Встало горе,
мов чорний гном [1; 94]».
У поетичному просторі В. Симоненка співіснують елементи,
пов’язані з релігійним світосприйняттям: «Свободи не любив, як
Ватікан Корану [2; 159]».
Суб’єктом і об’єктом порівняння бувають не тільки окремі сло&
ва&поняття, а й граматичні центри двоскладних компонентів склад&
нопідрядних речень, напр.:
«Ти прийшов до моєї хати, як приходить любов навесні [2; 98]».
Як бачимо, порівняння в мові мають різноманітні форми вира&
ження. За своєю структурою їх можна поділити на дві великі групи:
першу складають ті, які не мають у своєму складі службових слів, і
цю групу називають безсполучниковими порівняннями, другу —
складають порівняння сполучникові, у складі яких є порівняльні
сполучники як, мов, наче, неначе тощо.
«Ти була мені наче мати, Ти служила мені як могла [2; 89]».
Прості речення із словами як, що, мов характеризуються модаль&
ними значеннями: «На їх місці генерали як з землі вродились [2; 186]».
Із синтаксичної точки зору такі порівняльні конструкції є прос&
тими реченнями із складеним іменним присудком. Згадані частки
тут є модально&порівняльними, вони оформляють порівняльний
характер простих речень, виражаючи водночас і модальне значення
висловленої реченням думки.
Друга частина порівнянь — сполучникові. Найбільш пошире&
ний у цих порівняннях є сполучник як, менш поширені сполучни&
ки — ніби, наче.
«Ти прийшов до моєї хати, як приходить любов навесні [2; 98]»,
«Палає місто, мов дивний храм [2; 46]».
Отже, як бачимо, у творчості В. Симоненка можна виділити
значну кількість порівняльних конструкцій, які уточнюють і конкре&
тизують різні явища чи предмети, допомагають письменникові ство&
рити яскраві картини та образи. У творах зустрічаються традиційні
порівняння, проте, більша частина — це оригінальні конструкції, де
об’єкт і суб’єкт розкривають світосприйняття митця слова.
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Література
1. Симоненко В. А. Народ мій завжди буде: Вірші та казки: Для серед.
та шк. віку. — К.: Веселка, 1990. — 159 с.

ІНТИМНОЕРОТИЧНА ПОЕЗІЯ Н. ЛІВИЦЬКОЇХОЛОДНОЇ
ЯК ОСОБЛИВИЙ ФЕНОМЕН
НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
Федісько Ганна ,
студентка групи УМ#61,
Приліпко І. Л., науковий керівник
В еміграційній поезії 20&30&их років переважали історіософські
і патріотичні мотиви, у ній органічно поєднувалася високомистець&
ка форма з чіткою національною ідеєю. Себто еротичне спрямуван&
ня у творчості хоча й проявлялося, все ж не було актуальним. Мо&
рально&етичні погляди, при всій їх традиційності, змінні. Вони
диференціюються у параметрах національної ментальності народів,
а також у певній мірі проходять еволюцію синхронно — за певними
історичними епохами. Нині ми, як і весь цивілізований світ, допус&
каємо можливість літературознавчого аналізу еротики у художніх
текстах, чого ще недавно не допускала радянська наука про літературу.
Поетичну творчість Н. Лівицької&Холодної варто розглядати як
сформовану самобутню систему, що відновлює повноту літератур&
ного процесу, свого часу несправедливо порушену. Традиційно лю&
бовну лірику творять переважно у молодому віці. Унікальність
творчого феномену Н.Лівицької&Холодної полягає насамперед
у тому, що вперше не лише в національній літературі, але й у світо&
вій, поетеса художньо осмислює інтимно&еротичний світ жінки
впродовж майже вісімдесяти років.
Любовно&еротична лінія в українській поезії почасти розвива&
лася у творчості О.Олеся, В.Пачовського, П.Карманського, В.Со&
сюри, М.Рильського, Л.Мосендза, О.Стефановича, О.Лятуринсь&
кої, О.Теліги, Б.&І.Антонича, В.Бобинського; її зародження сягає
глибокої давнини, сфокусованість еротичного мотиву спос&
терігаємо в окремих елементах фольклору (пісні, танці).
Початок ХХ століття ознаменований появою різних нетра&
диційних літературних напрямів, кожен з яких так чи інакше звер&
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тався до проблеми еротизму, по&своєму трактуючи його. Не дивно,
отже, що поява збірки «Вогонь і попіл» викликала досить неодноз&
начну оцінку критиків (Л.Мосендз, М.Рудницький, М.Гнатишак,
С.Гординський). Це був свіжий «вибух» художньо оформлених вра&
жень і новий відрух поетичного бачення, не скований рамками не&
доцільних обмежень.
Лірична еротика висловлює значну частину почуттів будь&якої
індивідуальності, і тому дає змогу сформувати певні філософські
погляди на життя взагалі і на кохання як основу буття зокрема.
Засновник теорії психоаналізу З.Фройд зазначав: любовне жит&
тя жінки частково внаслідок конвенціональної потайності й невід&
вертості жінок заглиблене ще в непроникну пітьму. Тому, відштов&
хуючись від цієї думки, можна висвітлити інтимний світ жінки
шляхом аналізу поетичних текстів. Отже, сукупність усіх збірок
Н.Лівицької&Холодної («Вогонь і попіл», «Сім літер», «На грані»,
«Перекотиполе», «Остання дія») формує любовний, еротичний ро&
ман — роман з життя жінки.
У літературу Н. Лівицька&Холодна прийшла як «поетка кохан&
ня» — саме так називалася рецензія на її першу поетичну книжку
«Вогонь і попіл» (1934). Збірка викликала гостре зацікавлення і
дискусію як перша українська книжка еротичної поезії.
У трьох циклах, що складають композиційну та смислову єдність
збірки («Барвін&зілля», «Червоне і чорне», «Попіл»), спостерігається
еволюція кохання від світлого романтизованого захоплення до на&
вальної пристрасті, коли нуртує «криниця екстаз», та до розчарування,
офарбленого гіркотою темних барв («Чорний колір — колір зради»).
Збірка «Сім літер» (1937) засвідчила новий етап творчої еволюції
поетки. Осмислення жіночого, інтимного й національного лірич&
ного «Я» загострилося через «занурення в спогади в «українську ой&
кумену» та в драматичну сутність травмованого історичними
подіями українства, зокрема еміграційного. Тут розгортається
«своєрідний роман з двома вітками суцільного сюжету — життя
жінки й життя емігранта, які постійно доповнюють одна одну».
Проаналізувавши збірки поетеси «На грані», «Перекотиполе»,
«Остання дія», можна стверджувати, що поетична творчість
Н.Лівицької&Холодної виходить на той рівень, коли йдеться про
спробу осмислити сенс і вартісність життя, самоцінність кохання.
Це площина буття з трансцендентним виміром, у якій людина
«виходить за власні межі і прилучається до чогось позамежного».
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Особливим у еротичній поезії Н. Лівицької&Холодної є етап са&
моти. Субстанція жіночого єства як необхідна складова усього зем&
ного єства присутня в поезії Н. Лівицької&Холодної, і вона в її осо&
бистому світі природна і жива, дає можливість існувати в слові
багатогранним буттям, а саме:
1) Самотність — усвідомлена необхідність.
2) Самотність — перемога.
3) Самотність — джерело незгоєного болю, життєва поразка.
4) Самотність — період філософських рефлексій.
5) Самотність — трансцендентно&духовна перспектива.
Отже, пристрасть у інтимно&еротичній ліриці Н. Лівицької&Хо&
лодної таємнича, приваблива. Кохання майже завжди заборонене,
приховане, дуже часто жорстоке й буремне. Лірична героїня зваб&
лює сильних чоловіків гіпнотичною силою. Разом з тим, поетеса
часом говорить про спокій, серйозність і тривалість у коханні.
Її невелика за обсягом лірична спадщина (збереглося всього
38 віршів) засвідчувала невситиме прагнення жіночої душі само&
реалізуватися у всій повноті одуховнено земного життя, з особли&
вою гостротою пережитого в молоді роки, у відкритій у собі осо&
бистій причетності до світотворчих таємниць.
Інтимно&еротична лірика Н. Лівицької&Холодної збагатила ук&
раїнську поезію, приголомшила своїх сучасників «міццю почу&
вань», майже не знаних «в нашому письменстві».
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УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА
І ВИДАВНИЧА СПРАВА: ЧАС,
ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПРОБЛЕМА АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ
О. БАБІЯ
Бекеш С. Д. ,
викладач циклової комісії видавничої справи та редагування
ІваноФранківської філії Університету «Україна»
Незважаючи на малодослідженість творчості Олеся Бабія, його
поезія більшою мірою привертала увагу критиків, аніж проза чи
драма (він увійшов у літературний процес І половини XX ст., насам!
перед, як один із стрілецьких поетів). Якщо при аналізові прози
Олеся Бабія ми зіткнемося з проблемою відсутності самого об’єкта
дослідження у сучасних виданнях: доводиться звертатися до архівів
або ж діаспорної періодики; то окремі поезії та уривки з поем пере!
видані в сьогоденній материковій Україні, значною мірою у складі
антологій та часописів: «Стрілецька Голгофа» (упорядкування,
вступна стаття, примітки Т. Салиги; Львів, 1992 р.), «А ми тую чер!
вону калину…» (упорядник З. Бервецький; Дрогобич, 1990 р.), «Ук!
раїнські Січові Стрільці» (В. Гордієнко, Львів, 1990 р.), «Над рікою
часу» (упорядкування, вступна стаття, примітки М. Ільницького;
Харків, 1999 р.), «Українське слово: Хрестоматія української літера!
тури та літературної критики ХХ ст.» (упорядник В. Яременко;
Київ, 2003 р.).
Значно полегшує завдання дослідження поетичної спадщини
О. Бабія вихід 1997 р. у Дрогобичі книги вибраних творів «Зродились
ми великої години» (упорядкування, вступна стаття В. Ганущака.)
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Попри те, що дане видання уміщує далеко не всі найважливіші та
найцікавіші твори поета, маємо змогу створити цілісне враження
про Бабія&лірика, а також окреслити деякі біографічні факти та по&
верхнево ознайомитись з критичним доробком митця. У 2007 р.
в Івано&Франківську здійснено перевидання поеми О. Бабія «Жни&
ва» під назвою «Радій, втішайся, земле пресвята», з передмовою
Й. Кащишина та післямовою В. Бабія.
Уважному дослідникові вдасться знайти нечисленні, подекуди
дещо скупі, та все ж достатньо фахові рецензії на поезію Олеся
Бабія. Маємо на увазі не лише публікації модерних літературо&
знавців, як&от: Т. Салиги, І. Руснака та Л. Корчинської, М. Ільниць&
кого, Ф. Погребенника, В. Ганущака, Л. Сироти, О. Янчука та. ін.,
але й збережені в архівах деякі праці сучасників поета: Олега Віщо&
го, О. Грицая, С. Расницького, М. Ковальського, М. Рудницького,
Д. Донцова.
Умовно поетичний доробок О. Бабія можна поділити на три
етапи:
Рання творчість: збірки «Ненависть i любов» (1921 р.), «Поезії»
(1923 р.), «Перехрестя» (1930 р.), «За щастя оманою» (1930 р.).
Другий період — збірка поем «Пожнив’я» (1939 р.).
Зріла творчість (період еміграції): поеми «Жнива» (1946 р.),
«Повстанці» (1956 р.), збірки поезій «Світ і людина» (1947 р.), «Виб&
ране з творів» (1949 р.).
Перші два етапи творчості О. Бабія, враховуючи незначний часо&
вий проміжок між ними, можна було б об’єднати хоча б за двома фак&
торами — вже згаданим часовим та просторовим: всі ці твори, напи&
сані у період між двома війнами, побачили світ на батьківщині поета,
до його вимушеної еміграції. Однак, на нашу думку, збірка «Пож&
нив’я» значною мірою світоглядно відрізняється від попередніх.
Низкою дослідників подано спроби класифікації тематичного
спектру поетичного доробку О. Бабія. Так, Р. Завадович пропонує
виокремити такі тематичні цикли, як: визвольно&воєннi пережи&
вання, селянська праця, краса природи, особиста та фiлософсько&
рефлексiйна лiрика. Т. Салига розмежовує пейзажну лiрику,
суспiльно&полiтичну, лірику соцiального звучання, iсторичнi моти&
ви, культурологiчнi, героїко&визвольнi інтонації. Ф. Погребенник
поділяє лірику О. Бабія на поезію «стрілецької слави» (рання
творчість) та фiлософсько&рефлективну.
Таким чином, можемо стверджувати про поєднання у поетичній
творчості Олеся Бабія національно&визвольної тематики, філо&
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софської, інтимно&медитативної та пейзажної лірики. У поетиці
відчутний синтез елементів символізму і фольклорних образів, по&
етичних парадоксів та засобів алегорії.

ОБРАЗ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ
Богатирьов М.С.,
II курс, спеціальність «Видавнича права та редагування»,
Кіровоградський інститут розвитку людини, т. 0968277868
Кравченко О. В.,
к. філ.н., науковий керівник
В усій історії України немає людини, популярнішої за гетьмана
Богдана Хмельницького, тому що він перший рішуче повів козаць&
ке військо до боротьби за волю народу і рідної землі.
Тому образ такої людини повинен бути прикладом для кожного
українця, а знання текстів народних дум періоду Визвольної війни
дозволяє підвищити рівень національної свідомості, що й визначає
актуальність представленого дослідження [4, с. 78].
У думах Хмельницький показаний справжнім патріотом, він
прагне відстоювати інтереси народу, домогтися для нього відповід&
них прав і вольностей. З такою благородною метою він вдається до
викрадення королівських листів у Барабаша, листів про призначення
«вольностей» для козаків. Книги зазначають, що факти, представ&
лені в думах, не є достовірними, а вигаданими: «Творці думи відтво&
рюють художню узагальнену картину початку національно&виз&
вольної війни. Для них не мало значення, що Хмельницький не був
військовим писарем, а Барабаш гетьманом, що Хмельницький не
викрадав королівські грамоти, а соратники Хмельницького на той час
ще не були полковниками, що Барабаш загинув не од рук Хмель&
ницького, а у битві під Жовтими Водами, для них важливо було
відтворити суть подій, подати в конкретних образах збірні образи —
народу, його воєначальників і ворогів. Поетичний домисел у думі
доповнює загальну картину початку війни, робить її повнокровною,
художньо довершеною і реалістично вірною духові епохи» [1. 69 c.].
Образ Богдана Хмельницького представлений у різних жанрах
фольклору і залежно від умов творення виписаний також по&різному.
Так, легенди і перекази доби Хмельниччини своєрідно розкривають
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деякі невідомі сторінки з біографії гетьмана Богдана (походження,
виховання і т. д.), історичні пісні — пояснюють причини виник&
нення і перипетії розвитку воєнних дій між Польщею та Україною,
народні думи — ґрунтовно доповнюють попередній жанр, вносячи
окремі нові деталі і факти про Хмельницького чи добу Хмельнич&
чини, прислів’я та приказки — лаконічно підкреслюють значеннє&
вість героїв, зокрема Хмельницького.
Ще однією з дум, яка належить до цього тематичного циклу,
є дума «Утиски польської шляхти і нове повстання проти неї».
Дума присвячується подіям після прийняття Білоцерківської
угоди, викликаної поразкою козаків під Берестечком, а згодом
підняттям нового повстання. Цікаво, що до цієї знакової битви
змалювання постаті Хмельницького у народній творчості було ли&
ше чітко позитивним, але потім воно суттєво змінюється.
Результати дослідження та аналіз літературних джерел дозволи&
ли виявити, що образ Богдана Хмельницького в народних думах —
це ідеал «справжньої людини».
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ
ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ НА ПРИКЛАДІ
КІРОВОГРАДСЬКОГО ЖУРНАЛУ «ЛАНРУЖ»
Бондаренко О. О.,
Курс V; група ВС#Vз; спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут, к.тел 0509215861
Никифорук Б. В.,
к.е.н., науковий керівник
Стаття присвячена розгляду головних особливостей кіровоград&
ського журналу «Ланруж» як виду періодичного та інформаційного
документа.
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У бібліотечних каталогах відсутні теоретичні чи хоча б аналітичні
розвідки в царині журнальної періодики. Тому дослідження особ&
ливостей рекламних видань потребує подальшої уваги й розробки.
Цей факт і зумовив актуальність обраної проблеми дослідження.
Об’єктом дослідження є журнал «Ланруж», номери якого випу&
щені у період з вересня 2007 року по вересень 2010 року, а предме&
том дослідження — характеристика, типологія та визначення особ&
ливостей кіровоградського рекламно&інформаційного видання, що
обране для аналізу зазначеного видання.
Основний зміст журналу — це рекламні публікації, новини про
останні тенденції моди, нові магазини, бутики, нові колекції, сек&
рети стилю. А також бізнес, здоров’я, фото, автоновини, косметика
та багато іншого, цікавого як для жіночої, так і для чоловічої ауди&
диторії. Все це можна знайти в рубриках: «Іменинники», «Лідер»,
«Гордість регіону», «Автоновости», «Всегда на связи», «Психолог»,
«Жених и невеста», «Рейтинг месяца», «Отдыхаем хорошо», «Ус&
пешные холостяки нашого города» тощо.
Основні вимоги, що пред’являються до матеріалів: текст і кар&
тинка повинні сприяти, по&перше, підвищенню рівня споживання
товарів і послуг, а також акцентування, яким одяг яких містить
в певні кольори або одяг відомих фасонів та лейблів.
У дизайнерській моделі журналу використовується ряд особли&
востей, що дозволяють підвищити продаж видання. Наприклад,
особливості верстки: в журналі широко використовується багатоко&
лонна верстка, діаграми, графіки, таблиці та ілюстрації; особливості
оформлення матеріалів: кожна стаття супроводжується яскравими фо&
томатеріалами або ілюстраціями, а багато що — і соціологічними дослі&
дженнями, коментарями фахівців, запрошених гостей або читачів.
Для залучення ще більшого числа читачів, «Ланруж» організо&
вує спеціальні проекти. Наприклад, проект «Лицо с обложки» або
рубрика «Тусовка», де кожний бажаючий, який любить нічне жит&
тя, може надіслати своє фото та побачити його опублікованим
в зазначеній рубриці журналу.
В перших номерах журналу вже були створені постійні рубрики,
а майже 70% видання займає реклама. Повнокольорова реклама
міститься починаючи з другої сторінки видання.
Однак є деякі зауваження стосовно оформлення журналу. На&
приклад, для рекламно&інформаційного видання «Ланруж» харак&
терна велика кількість ілюстрацій. Однак, оформлення журналу не
завжди відповідає стандартним вимогам. Часто зустрічаємо
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опубліковані фотоілюстрації, що не мають підпису. Таких помилок
бажано не допускати. Всі зображення повинні відповідати тема&
тиці. У деяких випадках, де головними є ілюстрації, кількість фото&
матеріалів може бути яким завгодно, в інших випадках, на сторінці
не рекомендується розміщувати більше двох зображень.
Отже, журнал «Ланруж» є актуальним та популярним періодич&
ним виданням серед мешканців міста Кіровоград. І хоча він має ве&
лику кількість переваг, окремо можна сказати і про його недоліки.
Так, при дослідженні періодики журналу за 2007–2010 роки, в нас
вникли деякі зауваження не тільки до помилок у змісті інфор&
маційних та рекламних матеріалів, а й до оформлення видання.

ЖУРНАЛЬНЕ ВИДАННЯ ЯК ПЕРІОДИЧНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ
Бондаренко О. О.,
група ВС#V (з), Університет «Україна»
На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається дуже
швидке циркулювання інформації в усіх галузях суспільного життя,
бурхливий розвиток засобів масової комунікації. Це пояснюється
демократичними змінами в Україні, лібералізацією суспільства та
забороною цензури в нашій державі. І саме через це є необхідним
глибоке теоретичне осмислення місця, ролі, фахового рівня, тема&
тичної спрямованості та інших чинників газетної та журнальної
періодики.
Однак газета як вид періодичного видання — тема, над якою
працюють теоретики та практики і яка є досить ґрунтовно дослі&
дженою. Журналам ж у цьому відношенні поталанило значно мен&
ше. У бібліотечних каталогах відсутні теоретичні чи хоча б аналі&
тичні розвідки в царині журнальної періодики. Отже, тема:
«Журнальне видання як періодичний інформаційно&аналітичний
документ» є недостатньо дослідженою.
Журнал має постійно діючу редколегію, яка з погодження дирек&
тивних органів очолює програму видання, визначає його функціональ&
не та читацьке призначення та тематичний напрямок видання.
Журнал — інформаційно&аналітичний документ, метою якого є
донесення переробленої інформації до споживачів, тобто людей,
для яких ця інформація є необхідною. Окрім цього журнал як
78

час, пошук, відповідальність

Секція 4

періодичне видання має свою специфіку поряд з іншими видами
видань, такими як газета, бюлетень та календар. Журнальне видан
ня має свою систему класифікаційних ознак, які потребують де
тального вивчення.
Журнал — це періодичний документ, що містить статті або ре
феративні відомості, огляди з різних суспільнополітичних, вироб
ничих, наукових питань, літературнохудожні твори. Для журналу
характерні такі особливості: 1) нескінченність та регулярність вихо
ду в світ номерів через певні проміжки часу; 2) наявність опубліко
ваних матеріалів у формі статей; 3) журнал має певний тематичний
напрямок змісту статей, які його складають; 4) особливе полігра
фічне оформлення.
Журнал належить до інформаційноаналітичних документів,
оскільки до споживачів доноситься перероблена, тобто вторинна
інформація. Він характеризується такими ознаками: містить інфор
мацію з первинних документів у згорнутому, узагальненому вигля
ді; є результатом аналітикосинтетичної обробки первинного доку
мента; є не тільки результатом, а й засобом інформаційної
діяльності, за допомогою якого здійснюється пошук, зберігання і
поширення інформації.
Існує велика кількість різних журналів, тому їх прийнято кла
сифікувати за різними ознаками: читацькою аудиторією, місцем
видання, характером інформації, видавничим органом, мовою, те
матичною спрямованістю, цільовим призначенням.

РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ
НАУКОВОПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ
Брайловська В.В.,
VI курс, група ЗВСР 61/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (066) 889 08 36,
Кацімон О. А.,
к.ф.н., старший викладач, науковий керівник
На сьогодні науковопопулярні видання залишаються важли
вим фактором розвитку та просвітництва. Завдання, яке стоїть пе
ред ними — популяризація основ наукових знань серед читачів
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будь&якої професії та спеціальності, з різним ступенем підготовки.
Цим науково&популярна публіцистика суттєво відрізняється від
власне наукових і виробничих книг, які передбачають обов’язкову
наявність у читачів певної спеціальної підготовки. Особливо актив&
но розвиваються науково&популярні періодичні видання для дітей
та юнацтва, мета яких — дати глибше знання з природничих та гу&
манітарних дисциплін, підготувати їх до дорослого життя.
Дослідження текстових матеріалів науково&популярниго видання
з погляду їх редакторського аналізу і досі не є досконало дослідженим
та завершеним. Завдання редакторського аналізу полягає у всебічно&
му аналізі змісту і форми тексту, наданого автором. Від майстерності
редакторського аналізу залежать і загальна оцінка текстового ма&
теріалу, і якість редакторських зауважень, правок та виправлень.
Тому важливою проблемою, яка і досі є нагальною щодо сучас&
них вимог до редагування, є практичне використання створених,
вивчених і досліджених методик редакторського аналізу текстових
матеріалів науково&популярних видань.
Практична робота редактора, при редагуванні науково&попу&
лярного твору, має різнобічний характер. Із одночасним оцінюван&
ням наукової цінності рукопису необхідно застосувати прийоми
подання, що забезпечують популярність викладу тексту. Науковість
змісту слід розуміти як достовірність фактів, наведених у науково&
популярному виданні. Фактичний матеріал, на якому базується ви&
дання, має ґрунтуватися на точності, правдивості, результати нау&
кового дослідження. Також видання має відповідати висновкам
теоретичних та практичних, експериментальних досліджень, що
стосуються відповідної сфери науки.
Використовувані у виданні прийоми викладу (популяризації)
мають відповідати принципу науковості. Редактор повинен точно
бачити, за рахунок чого досягаються зрозумілість твору і дос&
тупність його читацькій аудиторії, чи немає у викладі спрощеного
опису. З іншого боку, чи не перевантажений зміст важкодоступним
матеріалом. Не слід забувати, що спрощенство в науково&популяр&
ному творі є причиною викривлення достовірності і веде до де&
зорієнтації читача. Потрібно також враховувати, що доступність —
це не тільки легкість засвоєння тексту. Це також показник, якими
саме мають бути зміст і характер авторської інтерпретації науково&
го матеріалу, щоб читач міг їх опанувати.
Редактор має пам’ятати, що інтерес читача до видання
співвідносний його змістові. Те, що тривіально й спрощено написа&
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но, не викликає зацікавленості, не спонукає до прочитання книги,
навкпаки, викликає пасивність. Цей фактор має враховуватись при
визначенні критерію доступності видання.
Відбір фактичного матеріалу повинен оцінюватися з погляду
доцільності. Прагнення навести якомога більше відомостей, зазви&
чай, шкодить змістові твору. Читач розпорошує власну увагу, втра&
чає головну думку, внаслідок чого книга не досягає своєї мети. На&
багато важливіше вказати незначну кількість фактів, але у повній
мірі та зрозуміло. Важливо, щоб при читанні науково&популярної
книги переважали пізнавальний інтерес та бажання оволодіти
змістом. У цьому випадку читачеві надається можливість ґрун&
товніше та глибше осмислити факти, можливість побачити ідею за
окремими чи кількома фактами, зрозуміти задум, концепцію авто&
ра й узагальнені висновки.
У НПВ використовуються такі способи викладу матеріалу, як
описовий, розповідний та проблемно&аналітичний. Вибір того чи
іншого методу залежить від особливостей змісту, читацької ауди&
торії та цільового призначення видання, також від творчих можли&
востей автора. Праця автора як популяризатора полягає у пере&
робці інформації, тобто у виявленні відповідності між принципами
максимально ефективного сприйняття тексту і законами науки.
Одночасно популяризація вимагає точності і простоти викладу,
які досягаються використанням літературної загальновідомої та за&
гальновживаної лексики. Словник автора текстів має відповідати
лексичному запасові дитини того чи іншого віку, її життєвому, мов&
леннєвому досвіду. Лексика як художніх, так і пізнавальних
публікацій повинна охоплювати всі сторони навчання і виховання.

КЛАСИЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ТВОРЧОСТІ ГЕННАДІЯ ГОРОВОГО
Головченко Н. І.,
к.п.н., доцент кафедри видавничої справи та редагування
Університету «Українa»
Творчість поета, письменника, журналіста Геннадія Горового
відзначається патріотизмом щодо класичного українського красно&
го письменства та аурою добра і світла, яку несуть його поетичні
рядки. Такі мистецькі пріоритети нині є надзвичайно актуальними,
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адже українському суспільству катастрофічно бракує культу саме
національних та гуманістичних цінностей.
Випускник Університету «Україна», магістр журналістики Г. Го&
ровий є унікальним автором: за десять років творчості в царині
літературної творчості він став членом Національної спілки пись&
менників України, Національної спілки журналістів України, видав
низку поетичних збірок, у тому числі й для дітей: «Від літечка до
літечка», «Крапки не ставлю», «Треба ж так», «Страви з філософсь&
кого каміння»; нещодавно презентував першу збірочку прозових
творів — повість для дітей середнього та старшого шкільного віку
«Дзел&ле&енннь&світ».
Творчий доробок Геннадія Горового — це насамперед поезія.
Дитячі вірші — ювелірно&прості, але надзвичайно сонячні, добрі.
Вони дарують дітям азбуку життя, пояснюють найпростіші речі.
Але з такою лагідністю та добром, легкою усмішкою, що та дитина,
котра вивчає навколишній світ за віршами Геннадія, обов’язково
зростатиме доброзичливою та світлою: «На галявці весняній / Вирос#
ла суничка: / Біла хусточка на ній, / Зелена спідничка./ ? Яка гарна
в нас сестричка! / — Трави шепотіли. / Засоромилась суничка / І по#
червоніла».
У збірці «дорослих віршів» «Страви з філософського каміння»
Геннадій Горовий торкається справді вічних питань буття людини
у світі: суперечливої гармонії Всесвіту («Півнеба — в сонячному
сяйві, півнеба — в хмарах грозових. І сонця промені не зайві, і дощ
потрібен для живих»); родинного щастя («Сім’я — горіх у шкаралупі:
міцні дві половинки — вкупі»); гіркоти неприкаянности («Життя під
чужим дахом — миша під віником»); високих мрій («Хотів би килим
виткати зі слів, щоб милувались ним віками люди»)… Важливі істини,
осягнуті молодим поетом, автор утілює в афористичні римовані вис&
ловлювання або у класичну музикальну силабо&тонічну форму, і ці
маленькі джерела мудрості так само насичені теплом і привітністю,
як і дитячі вірші, навіть коли йдеться про сумне: «…Дріма під ковдрою
із снігової вовни старенька хата, пригорнувшись до землі».
Іноді в окремих рядках відчуваєш упливи класиків української
поезії. Наприклад, «Диптих» Геннадія Горового «Сонце надії згаса.
Ніч поспіша. Імла. І переможний місяця регіт холодносрібний луна…»
нагадує символістські «Пастелі» Павла Тичини. Але хто сказав, що
«сонячні кларнети» Павла Григоровича — то погана школа?..
Окрім прагнення високого рівня фаховості варто зазначити, що
Геннадій Горовий не продукує гірко&тужливих тем, не скаржиться
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на складнощі життя, уникає теми фізичної неповносправності лю
дини. Навпаки, переконливо пише про те, що духовна людина, яка
примножує добро і красу на землі, і є найбільш повноцінною істотою.
У повісті «Дзеллееннньсвіт» Геннадій Горовий висвітлює те
му шкільної юності як часу, коли формується основа характеру лю
дини, її життєві цінності. Відзначає важливість фаховості та щи
рості у спілкуванні учителя. Змальовує новітні обставини
шкільного життя (комп’ютер, журнальні конкурси краси для шко
лярок, «Play boy» під партою), та вічні шкільні проблеми з приводу
першого кохання, справжньої дружби, поняття гідності. І образи
хлопцівшколярів, і динамічно закручені сюжети їхніх пригод,
і легкий присмак ностальгії та гумору щодо шкільних пристрастей
приваблює читачів. Але найбільше впадає в око намагання автора
переповісти пригоди старшокласників короткими ємними фраза
ми у невеликих за обсягом розділах повісті: життя нині динамічне,
великі за обсягом тексти читають лише фахівці. А ще приваблює
джерельна українська мова повістування, присмачена колоритною
українською лексикою: каверза, стовбичити, петрати, плентати
ся, скопом, капостити, жужмити, чимчикувати.
Таким чином, на прикладі творчості Геннадія Горового бачимо
невичерпність таланту українських митців слова, які розвивають
найліпші традиції класичної української літератури.

ГЛОБАЛЬНИЙ ІНФОТЕЙМЕД (ІНФОГЕДОНІЗМ)
ЯК СУЧАСНЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ
ТА ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ СВІТОГЛЯДНОГО
РОЗВОЮ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ
Дрозд С. В.
викладач, ІваноФранківська філія Університету «Україна»
Останніми десятиліттями доводиться спостерігати, як на зміну
радянській суспільній недоінформованості (або порційній
поінформованості) впевнено прийшла перманентна інформаційна
перенасиченість. Ця зміна добре ілюструє існування чіткої ідеології
раніше та деідеологізацію сьогодні, тому із «широти» доступу пе
ресічного реципієнта до потрібних йому відомостей можна судити
про стан розвитку соціуму загалом. Однак «широта» у цьому випад
ку завжди компенсується «глибиною». Набуває актуальності
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поняття інфотеймед (infotainment, від англ, information — інформа&
ция та entertainment — розвага) — «приємна інформація» або інфор&
маційне задоволення.
Не так давно інфотеймед був визначальною ознакою головно
«жовтої», бульварної преси, таблоїдів. Однак сьогодні ми вважаємо,
що це явище слід трактувати набагато ширше, не тільки в контексті
журналістики.
Дефініція глобальний інтертеймед сьогодні позначає не тільки
медійні публікації, які представляють новини у розважальній
формі, а й неперебірливе масове споживання у непомірних кіль&
костях неспроможної, інвазивної інформації, яка веде до збіднення
духовності окремої особистості і суспільства загалом. Будучи адек&
ватним своєму часу, інфотеймед є одним із виявів макдональдизації
суспільства. Можна сміливо заявляти говорити про адекватні
інформаційній епосі мутації в соціатипі сучасної людини.
Працівник так званого віртуального офісу «буквально розчинений
в інформаційному просторі і повністю від нього залежить, тоді як
роль соціального простору тут другорядна».
Становлення медіа&культури зараз перебуває в процесі конвер&
генції якісних та масових ЗМІ. Як наслідок, риси інфотейменду сь&
огодні мають навіть програми, що посилаючись на плюралізм, пре&
тендують на надоб’єктивність. Глядач отримує інформаційне
задоволення від перегляду політичних баталій на телеекрані, однак
залишається світоглядно знекровленим, бо піддається лише крас&
номовному маніпулюванню. Новинний ефір теж цілковито під&
владний інтертеймеду, оскільки наповнений за схемою «шість С та
одне Г»: скандали, сенсації, страх, смерть, сміх, секс та Гроші.
Висновки. Дефініція інфотеймед сьогодні вміщує в собі не тіль&
ки поняття розважальних відомостей, а й сучасну глобальну тен&
денцію до споживацтва у великих кількостях готової, ненавантаже&
ної глибинним змістом інформації. Наслідком цього є сублімація
потреби свідомості реципієнта у знаннях потребою в інформації.
Відтак, змінюються риси цілої медіа культури суспільства. особли&
ва небезпека засилля інфотеймеду в тому, що сьогодні про нього до&
водиться говорити не як девіантний вияв, а як близький до норми
тип поведінки в інформаційному суспільстві. Одним із шляхів вирі&
шення цієї проблеми є впровадження концептуальних змін у вихо&
ванні майбутніх журналістів, стимулювання прагнення до елітар&
ності преси на противагу її масовості задля оздоровлення
суспільства, що на даний час потерпає від інвазивності проаналізо&
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ваних нами тенденцій. Вища школа повинна дати своєму студенту
розуміння, що постійний пошук правди зводиться не до встанов&
лення достовірності фактів, а є глибоким осмисленням їх в кон&
тексті значення для розвитку суспільства.

КОНЦЕПЦІЯ ФЕНОМЕНУ
«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»
Калашнік К. Ю.,
курс V; група ВС#Vз; спеціальність «Видавнича справа
та редагування», Кіровоградський інститут, к.тел 0990444125
Никифорук Б. В.,
к.е.н., науковий керівник
У статті мова йде про засоби, методи, прийоми та процедури інно&
ваційної для України соціально&культурної технології «паблік
рілейшнз» — теорії зв’язків з громадськістю, спрямованих на забезпе&
чення ділових відносин між організацією та громадянами, урахування
та цілеспрямоване формування громадської думки, стимулювання гро&
мадської активності, підвищення авторитету та довіри до органів дер&
жавної влади та управління, комерційних та громадських організацій.
Мета і завдання дослідження полягає у розробці загальнотеоре&
тичної концепції феномену «зв’язки з громадськістю», встанов&
ленні його сутності, змісту та особливостей прояву зв’язків з гро&
мадськістю як комунікативного аспекту державного управління
в умовах системної трансформації суспільного життя і на основі ць&
ого формулювання практичних рекомендацій для працівників
прес&служб та прес&секретарів.
Зв’язки з громадськістю спрямовані на встановлення стосунків
довіри між об’єктом та суб’єктом комунікаційного процесу. Вони
поєднують в собі як соціальні, так і економічні аспекти. Можна
відмітити два основних напрямки роботи в зв’язках з громадськістю:
внутрішній та зовнішній. Зовнішній націлений на формування, що
відбувається за межами компанії. Внутрішній напрямок пропонує
роботу з власними працівниками, формування корпоративної куль&
тури та просування місії організації серед працівників.
Робота прес&секретаря визначає поєднання різнонаправлених
інтересів. Головне — він повинен бути «своїм» в двох протилежних
комунікаційних середовищах — офіційному та журналістському.
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У функції прес&секретаря перш за все входить налагодження кон&
тактів із громадськістю. Що ж до взаємодії прес&секретаря зі ЗМІ, то
можна виділити у його роботі ряд основних напрямків: висвітлення
заходів, які проводить організація, в ЗМІ; постійне інформування
ЗМІ про діяльність організації; організація спільних зі ЗМІ громадсь&
ких акцій; підготовка програм для телебачення і радіо; співробітницт&
во зі спеціалізованими виданнями; організація брифінгів, прес&кон&
ференцій; формування складу прес&центру і організація його роботи
під час заходів; формування кола «довірених» журналістів, які будуть
постійно співпрацювати з вашою організацією; підготовка інфор&
маційних матеріалів і іміджевих статей, які стосуються діяльності ва&
шої організації; організація інтерв’ю керівництва даної організації;
моніторинг усіх матеріалів, які опублікували ЗМІ, створення архіву;
формування бази даних ЗМІ і слідкування за змінами на ринку ЗМІ;
співробітництво з іншими прес&службами, департаментами зв’язків
з громадськістю; співробітництво з прес&службами громадських ор&
ганізацій і проведенням спільних акцій; написання статей в газетах
і журналах; випуск власного друкованого видання.
Основою паритетних, рівноправних відносин між засобами
масової інформації і спеціалістами зі зв’язків з громадськістю,
агентствами, прес&центрами, які представляють інтереси своїх ор&
ганізацій є взаємна довіра сторін у цьому спілкуванні. Одночасно
етика відносин редакцій ЗМІ і агентств зі зв’язків з громадськістю
формуються під впливом професійних традицій журналістського
товариства, рівно як і етичних кодексів діяльності організацій зі
зв’язків з громадськістю.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРЕССЛУЖБ
Калашнік К. Ю.,
група ВС#V (з), спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Університет «Україна»
Спираючись на зв’язку з громадськістю, органи влади більш
ефективно використовують комунікативну та інформаційну мож&
ливість за рахунок своєчасного моніторингу громадської думки та
конструктивної коригування зворотного зв’язку з населенням.
Але серйозна проблема полягає в тому, що керівники адміні&
страцій не завжди здатні чітко визначити завдання для прес&секре&
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таря з формування громадської думки. Тому розвиток діяльності
прес&служб вимагає перегляду сформованих підходів до організації
та управління цими структурами. Тут дуже важлива розробка поса&
дових інструкцій кожного співробітника прес&служби з чітким роз&
межуванням його обов’язків та обов’язків прес&секретаря. Не менш
важливим є розробка показників оцінки діяльності прес&служби,
визначення форм звітності співробітників прес&служби.
При цьому важливе значення мають економічний розвиток,
політичні відносини, духовні цінності та ін Тому прес&служба
в структурі зв’язків з громадськістю потребує грунтовного дослі&
дження.
Мета даної роботи — аналіз специфіки діяльності прес&служб
в органах державної влади на сучасному етапі.
Завдання: визначити необхідність створення прес&служб
в структурах органів державної влади; сформулювати основні цілі
та функції як прес&служби в цілому, так і прес&секретаря, як глави
підрозділу; розкрити особливості методів, використовуваних
службами із зв’язків з громадськістю; описати оптимальну струк&
туру прес&служби; проаналізувати структуру прес&служби на
прикладі.
Об’єктом роботи є структура державних органів. Предметом
виступає діяльність прес&служб в органах державної влади.
Для того, щоб ефективно виконувати перелічені функції, прес&
секретар повинен володіти хорошими професійними знаннями
і мати практичний досвід роботи в сфері комунікацій.
Більше того, діяльність прес&служб у державних органах влади
не повинна носити політичного характеру, а повинна сприяти роз&
ширенню демократії, широкої поінформованості громадськості та
не стояти на службі інтересів окремих партій.
При цьому специфіка роботи спеціаліста зі зв’язків з громадсь&
кістю в органах державної влади полягає насамперед у тому, що во&
на спрямована на регулювання поведінки великих соціальних груп
у суспільстві. Така широка соціальна база вимагає високої
кваліфікації PR&фахівців.
Таким чином, найважливішою функцією PR в системі держав&
ного управління є, з одного боку, участь у демократизації державно&
го управління, а з іншого — сприяння становленню громадянсько&
го суспільства.
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ЛЕКСИКОГРАМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ
В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКИХ МОВАХ
Книжник О.,
старший викладач кафедри «Видавнича справа та документознавство»
Кіровоградський інститут розвитку людини,
к. тел. (098)#77#21#950
Актуальність визначається необхідністю комплексного аналізу
фразеологізмів з колоративним компонентом та виявленням
відмінностей існування у вільному символічному значенні слів на
позначення кольору та їх зміні у складі фразеологічних одиниць.
Фразеологічні одиниці з колоративним компонентом з позиції
їх ментальної і національно&культурної маркованості досліджува&
лися в роботах С. Григорук, С. Кулінської, О. Недельчо, що стиму&
лювало розуміння мови як моделі культури.
Завдання розвідки: проаналізувати фразеологічні одиниці
з колоративним компонентом за лексико&граматичною класифі&
кацією.
З урахуванням граматичних категорій, властивих фразеологіз&
мам, розрізняють субстантивні, дієслівні, ад’єктивні та адвербіаль&
ні фразеологізми.
Субстантивні фразеологізми. Характеризуючи фразеологізми
з компонентом «чорний», виявилось, що субстантивні фразеологіч&
ні одиниці становлять 70,37%. (чорна меланхолія, черная неблагодар3
ность). У фразеологізмах з колоративним компонентом «червоний»
субстантивні ФО становлять — 50% (красна дівиця, красная ассигна3
ция). Характерною ознакою фразеологізмів із прикметником зеле,
ний є те, що весь їх склад належить до субстантивних фразео&
логізмів (жовтий диявол, желторотый птенец). ФО з компонентом
«білий», становлять 45,45% (біла ворона, белая кость). Субстантивні
фразеологізми з компонентом «синій» складають 80%. (синя панчо3
ха, синняя ассигнация).
Дієслівні фразеологізми. Аналізуючи фразеологізми з компонен&
том «чорний», виявилось, що дієслівні ФО становлять 11,11%. (дер3
жати (тримати) в чорному тілі); з компонентом «червоний» —
28,57% (пускати/пустити червоного півня, краснеть до корней во3
лос); з компонентом «білий» — 31,82% (доводить (довести) до бело3
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го каления, не бачити світу (світа) [білого (божого)]); з компонен&
том «зелений» становлять 28,57%(давати/дати зелену вулицю, до зе3
леного змия (пить, напиваться).
Ад’єктивні фразеологізми. Ад’єктивні ФО з колоративним ком&
понентом «чорний» становлять невелику частину — 3,7% (черный
как ночь (сажа, ворон. трубочист, уголь); з компонентом «черво,
ний» — 14,29% (червоний як рак, как красная девица); з компонентом
«білий» — 11,36% (білий як сніг, дела как сажа бела). У фразео&
логізмах з колоративним компонентами «жовтий», «зелений»,
«синій» клас ад’єктивних фразеологічних одиниць відсутній.
Адвербіальні фразеологізми. У вибірці керуємось лише загальним
положенням про адвербіальні фразеологізми, оскільки у вибірці
з колоративним компонентами вони становлять меншість. ФО
з компонентом «чорний» становлять 14,84% (черным по белому із
словами написано, записано, чорно перед очима). Аналізуючи ФО
з компонентом «червоний» виявлено адитивну фразеологічну оди&
ницю лише у російській мові — красным3красно. 11,36% становлять
ФО адвербіального типу з компонентом «білий» (серед білої днини,
до белого света). У фразеологізмах з колоративним компонентами
«жовтий», «зелений», «синій» клас адвербіальних фразеологічних
одиниць відсутній.
За даними вибірки можна зробити такі висновки:
Найпоширенішим є клас субстантивних ФО — 59%. Явище
варіативності зафіксовано у таких фразеологізмах: червоний (вогня#
ний) півень, білий (заст. божий) світ.
Клас ФО дієслівного типу становить 23%. Явище варіативності
зафіксовано у таких фразеологізмах: не бачити світу (світа) [білого
(божого)],держати (тримати) в чорному тілі кого.
Ад’єктивні ФО становлять 8%: до белого света — до белой зари,
довести (дойти) до белого каления.
Частка адвербіальних фразеологізмів становить 10%. Характер&
ними особливостями цього класу фразеологізмів є те, що їм прита&
манний високий ступінь варіативності: черный как ночь — черный
как сажа — черный как ворон — черный как трубочист — черный как
уголь; червоний як мак — червоний як рожа; краснеть до корней во#
лос — краснеть до ушей.
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ТВОРЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
УПРАВЛІННЯМ ПРЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА
Колесник Д. М.,
курс V; група ВС#Vз; спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Кіровоградський інститут, к.тел 0662709219
Барна Н. В.,
кандидат філософських наук, науковий керівник
Державні органи влади є невід’ємною часткою сучасного
суспільства і відіграють величезну роль в реалізації соціальних
ініціатив громадян, досягненні добробуту окремих областей та
країни в цілому. Особливо відповідальною є робота структурного
підрозділу державних органів, який виконує функції прес&служби
та відділу у зв’язках з громадськістю — від якості його роботи зале&
жить, як сприйматиметься загальна робота організації та поінфор&
мованість населення про найбільш важливі події в області чи
країні, рішення Голови державної установи, що досягається за до&
помогою співпраці із засобами масової інформації. Обласна дер&
жавна адміністрація — складне та багатогранне явище. Воно
є конкретною формою соціального адміністрування. На його зміст
впливають історичний і політичний досвід нації, рівень його еко&
номічного і суспільно&політичного розвитку, національна культура
та інші важливі чинники. В кожній великій державній структурі
є підрозділ чи підрозділи, які виконують функції прес&служби або
відділу у зв’язках з громадськістю. В Кіровоградській обласній дер&
жавній адміністрації — це управління у справах преси та інформації
Кіровоградської обласної державної адміністрації. Управління
у справах преси та інформації Кіровоградської облдер&
жадміністрації є структурним підрозділом облдержадміністрації,
утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне
і підконтрольне голові обласної державної адміністрації та Держав&
ному комітету телебачення і радіомовлення України.
Варто зазначити,що як структурний підрозділ органу державної
влади спрямований на роботу із ЗМІ та діяльність у сфері інфор&
мації області управління сприяє реалізації конституційного права
громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів
масової інформації, бере безпосередню участь у формуванні та реа&
лізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з
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метою повнішого задоволення потреби населення відповідної те&
риторії в інформаційній та видавничій продукції та здійснює заходи
щодо розвитку видавничої страви, інформаційного простору та
інформаційної інфраструктури на території Кіровоградської області.
Єдиного законодавчого визначення прес&служби або відділу
який виконує подібні функції, як складової інформаційної системи
суспільства немає, як і типового положення про прес&служби, при&
датного для використання як некомерційними, так і комерційними
організаціями. «Прес&служба — група людей, зайнята збиранням
зберіганням, обробкою, розподілом та наданням інформації». Таку
характеристику роботі прес&служб дав ще С. Блек. Більш точне виз&
начення прес&службі дав І. Ю. Слісаренко: «Прес&служба — це
структурний підрозділ, який забезпечує інформаційні та ко&
мунікаційні потреби урядових відомств, політичних, громадських,
бізнесових, а також постійно діючих міжнародних організацій».
Проаналізувавши прийоми зв’язку управління у справах преси
та інформації облдержадміністрації із ЗМІ, можна дійти висновку,
що найдієвішими є усні — зустріч, телефонна розмова, інтерв’ю.
Оскільки, саме усні прийми зв’язку з журналістами дають часом
більшу надію на позитивне висвітлення у пресі або ефірі важливої
для прес&служби інформації, адже в цьому випадку існує зворотний
зв’язок і по тону, рівню зацікавленості, типові питань, що задають&
ся журналістом, можна визначити спрямування та настрій ма&
теріалу, який вийде друком, прозвучить на радіо чи буде показано на
телебаченні. Звісно, будь&який усний зв’язок має підкріплюватись
контактами через мережу Інтернет чи надсилання певних доку&
ментів факсимільним повідомленням. Будь&яка прес&служба має
повний список засобів масової інформації, він залежить від
профілю організації, характеру ЗМІ, на зацікавленість яких в інфор&
мації можна розраховувати. Такий список з короткою характеристи&
кою кожного засобу інформації використовується, зазвичай, при
розсиланні прес&релізів і інших друкованих інформаційних ма&
теріалів чи при запрошенні на прес&конференцію та інші заходи.
Отримані результати свідчать про те, що управління виконує на
достатньому рівні всі функції покладені на сучасну прес&службу чи
будь&яку її модифікацію. А саме, інформує громадськість про діяль&
ність облдержадміністрації, взаємодіє із ЗМІ області, організовує та
проводить різноманітні заходи, підготовлює для них матеріали для
підтримання контакту та довірливих стосунків із журналістами,
проводить моніторинг поточних друкованих та відеоматеріалів.
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ВІДМІННОСТІ В УСВІДОМЛЕННІ «НАДЛЮДИНИ»
ФРШДРІХОМ НІЦШЕ «ТАК ГОВОРИВ ЗАРАТУСТРА»
І ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА»
Косолапова О. О.,
ІІ курс, група ВсІІд, спеціальності «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут розвитку людини, к.тел. 0968277868
Кравченко О. В.,
к. філ. н., науковий керівник
Історія появи терміну, «надлюдина» а потім і цілої філософії,
з’являється у Фрідріха Ніцше і припадає на початок 80&х років
XIX ст., а точніше на проміжок часу від серпня 1881 до січня 1883 ро&
ку. Сам Ніцше згадує,що на нього наче впали два «ведіння».Спочат&
ку думка про «вічне вороття» та «надлюдину», а потім і образ само&
го Заратустри. З цього і починається написання книги про
«пророка». Подальша хронологія написання книги, являє собою
приклад чисто штурмового натхнення. Книга створювалась урив&
ками,але в незвичайно короткі строки. До Ольги Кобилянської
концепція «надлюдини» приходить на початку 90&х років XIXст.,
коли автор починає вивчати праці німецьких філософів та відкри&
ваю для себе проблему жіночої емансипації. Це пов’язане з тим, що
середина 80&х років позначена активізацією феміністичного руху
спочатку на заході Європи,а потім і по всьому світі. Інтерес Коби&
лянської до цієї теми загострюється ще й через зустріч Софії Оку&
невської та Наталі Кобринської, які і підпитували зацікавленість
жіночими проблемами. У цей період у творах Кобилянської з`яв&
ляється образ жінки,якої не було досі у жодному творі. Іван Фран&
ко сказав: «…женские типы, стоящие выше своей среды и прокла&
дывающие себе дорогу вне проторенной колеи».
Саме такі образи притаманні її повісті «Людина». Тлумачення
заголовку повісті Ольга Кобилянська пояснює в одному зі своїх за&
писів. Йдеться не про стать, а про право жінки самій заробляти собі
на прожиття, про індивідуальну свободу жінки, про повагу до неї.
Повість «Людина» — це протест розумної, мислячої людини
проти пригнобленого становища жінки в родині й суспільстві.
«Надлюдина», як суб`єкт «нової моралі» — моралі господ. «Пра&
во сильного» — основа влади чоловіка над жінкою; «жіноче» при&
нижає волю до влади , і тому всяке намагання при рівняння у пра&
вах чоловіка і жінки є показник занепаду і розкладу. Ці думки
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досить часто повторюються у працях Ніцше, визначає собою най
реакційні висновки ніцшеанства, розумуючи у кінцевому рахунку
у поняття «переоцінки цінностей» та «надлюдини».
«Надлюдина» у Кобилянської перш за все людина. Якщо у Ніц&
ше це має бути тільки чоловік, то Кобилянська перша дозволяє собі
зробити «надлюдиною» жінку.
У Ф. Ніцше О. Кобилянська взяла до своєї концепції «надлю&
дини» те, що «надлюдину» треба виховувати, вирощувати. Саме це
можна простежити у повісті «Людина». Героїня повісті Олена читає
багато «серйозних книг», тонко відчуває красу природи. Людини,
знається на творах мистецтва. ЇЇ глибоко хвилює музика, котра
здатна розкрити найтонші переживання людини.
Ольга Кобилянська в час, коли буржуазний свiт i його продаж&
на лiтература зводили людину до рiвня «двуногої тварини», пись&
менниця проголошує славу людинi — найдосконалiшому, мислячо&
му творiнню природи. I хоч пiд тиском обставин Олена Ляуфлер
змушена вiдмовитись вiд мрiй про незалежне життя, стати дружи&
ною, вiрнiше — рабинею нелюбого чоловiка заради матерiального
добробуту збiднiлих батькiв, вона не може до кiнця змиритися з ци&
ми обставинами. Дiвчина вивчає свого майбутнього нареченого
уважно, шукає в ньому те добре, що викликало хоча б повагу за&
мiсть любовi. Ольга Кобилянська своєю повiстю стверджує, що
жiнка — неповторна особистiсть, яка має право вибору, можливiсть
чинити так, як пiдказує їй серце.

ГОМЕОСТАЗИС СИСТЕМИ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ:
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ І ПРОСТОРУ
Кравченко О. В.,
к.філ.н., Кіровоградський інститут розвитку людини,
т. 0968277868
Синергетична організація художнього твору визначена систем&
ною динамікою. Фундаментальні синергетичні механізми поляга&
ють у тому, що в системі відбувається перехід від менш упорядкова&
ного до більш упорядкованого стану чи типу руху; цей перехід
відбувається тоді, коли один з параметрів перевищує критичне зна&
чення і засвідчує якісну зміну характеристик системи. Співвідно&
шення упорядкованість — невпорядкованість, стабільність —
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нестабільність, статичність — динамічність реалізуються в механіз&
мах системної організації через перехід від стану гомеостазису (що
визначається як результат попередньої якісної трансформації сис&
теми: у цьому стані внаслідок компонентної взаємодії накопи&
чується системна енергія, що приводить у дію механізми самоор&
ганізації) до точки біфуркації, в якій система набуває якісно нових
характеристик.
Часово&просторові характеристики в межах певного системно&
го стану мають свої особливості. У стані гомеостазису, системної
рівноваги, що прямує до нерівноваги, час та простір вступають
у взаємозв’язок, чим і викликають коливання енергії з позицій си&
нергетики та розвиток на рівні художнього змісту. У романному
дискурсі простежуються компоненти часового й просторового пла&
ну з різним ступенем стабільності, що визначає схильність того чи
того компонента до змін у подальшому розвитку системи й можли&
вості виникнення точки біфуркації. Час і простір у художньому
дискурсі є досить гомогенними категоріями, що утворюють хроно&
топну єдність, і тому їхня взаємодія й взаємний вплив є досить
сильним системотворчим чинником.
Простір, провідною рисою в семантиці якого є сталість буття,
виступає більш статичною категорією, ніж час. У мовній філософії
простору визначаються зони максимальної (постійної) стабіль&
ності, до яких входять мовні одиниці, що позначають незмінні
просторові характеристики. Така орієнтованість виражається за до&
помогою уявлень про передню, задню, верхню, нижню, ліву, праву
частини предмета, а також завдяки горизонтальним характеристи&
кам простору, на які не впливає позиція спостерігача. Максималь&
но стабільні просторові компоненти системи є найбільш сталими,
вони не змінюються в моменти біфуркації і зберігають свої власти&
вості на всіх етапах самоорганізації системи. Динамічна природа
часу унеможливлює виділення мовних одиниць, семантика яких
належала б до зони максимальної стабільності.
Зони відносної стабільності маніфестують відношення, за яких
локативне і темпоральне значення мовних одиниць може змінюва&
тися в процесісистемного розвитку при втіленні авторського ідей&
но&художнього задуму. У художньому тексті зона високої стабіль&
ності системи втілюється за допомогою мовних одиниць із часовою
та просторовою семантикою, що виражають геометричні характе&
ристики системи, а також іменниково&прийменникових сполук
з предметно&просторовим та часовим значенням, прислівників ча&
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су, різних варіантів значення дієслів у формі недоконаного виду,
дієслів минулого часу доконаного виду з аористним значенням то&
що. Зона високої стабільності визначається присутністю спос&
терігача, але його функція обмежується тим, що він констатує ло&
калізацію просторових об’єктів у часі безвідносно до точки відліку.
Мінімально стабільними виступають мовні одиниці, у значенні
яких є компонент з можливостями подальшої видозміни, тобто
такі, що в рамках системи виступають стохастиками, зумовлюють
перехід системи в якісно нові форми нелінійної організації. На
рівні мовної організації художнього дискурсу такий стан системи та
її компонентів втілюється за допомогою опозицій, що виражають
якісні характеристики простору, вказівних займенників, дієслів до&
конаного виду, переважно з перфектним значенням, таксисних
відношень. Такий стан є ознакою близькості точки біфуркації й пе&
реходу на новий рівень самоорганізації складної нелінійної систе&
ми художнього світу історичного роману.

ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКОВОДОПОМІЖНОГО АПАРАТУ
В ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Криваченко М. О.,
VI курс, група ЗВСР#61/11, спеціальність «Видавнича справа
та редагування», Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (050) 334 89 73,
Никифорук Б. В.,
к.е.н., професор
Однією з найважливіших умов формування правової держави
є визнання і гарантування прав і свобод людини і громадянина. Га&
рантування прав і свобод повинне здійснюватися за допомогою
установлених державою мір, у тому числі таких мір, які реально
дозволили б здійснювати і захищати надані права і свободи. Конс&
титуція України гарантує громадянам свободу літературної, худож&
ньої і наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх ав&
торських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають
у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. В даний час
нашою державою приділяється увага розкриттю інтелектуального
потенціалу свого народу і створенню умов для гідної реалізації своїх
можливостей, зокрема створенню творів науки, літератури і мистецтва.
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Проголосивши в Конституції гарантування свободи усіх видів твор&
чості, держава послідовно здійснює свою діяльність по встановлен&
ню належної системи правових гарантій у даній сфері. До таких мір
можна віднести прийняття відповідних нормативних актів в області
авторських прав, вступ у міжнародні організації, створення всіля&
ких умов для запобігання правопорушень у сфері авторських прав.
Ми живемо в епоху бурхливого розвитку інформаційних техно&
логій, глобальної комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя.
Традиційні речі, набуваючи електронного вигляду, мігрують в мере&
жу, а мережеві — приходять в реальний світ. Такі звичні для нас речі,
як: газети, журнали, магазини, спілкування знаходяться на відстані
витягнутої руки від фізичної людини, перед очима на моніторі. Од&
ночасно: поряд і досить далеко. Ця ілюзорність інколи суттєво
впливає на наші поступки, які бувають інколи помилковими. Якщо
невдалу покупку товару з Інтернет–магазину людина зможе поба&
чити при отриманні товару, то з мережевим інформаційним про&
дуктом все набагато складніше.
Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу,
яка логічно пов’язана глобальним адресним простором та базуєть&
ся на Інтернет&протоколі, визначеному міжнародними стандарта&
ми (стаття 1 Закону України «Про телекомунікації»), бере свій по&
чаток з 60х років, електронні ЗМІ ще пізніше. Історію виникнення
глобальної мережі знайти досить легко (хоча б в тій самій мережі),
а от віднайти докладну інформацію про перші українські мережеві
ЗМІ сьогодні досить непросто.
Сьогодні все частіше виникають ситуації, коли в Інтернеті роз&
міщується неперевірена інформація, яка не відповідає дійсності. Та&
ку інформацію передруковують газети з посиланням на відповідне
джерело в мережі Інтернет. У зв’язку з цим, авторів таких матеріалів
неможливо притягати до відповідальності, а честь, гідність та ділову
репутацію осіб немає можливості захистити правовими засобами.
Дуже часто можна зустріти посилання тієї чи іншої інформації з сай&
ту на сайт, що в кінці&кінців приводить до замкнутого кола. Основ&
ною причиною є те, що інформаційний простір мережі надзвичай&
но насичений, він перебуває у постійному русі і зазнає шаленого
зростання, а нормативно&правова база з дня утворення першого ук&
раїнського онлайн&ЗМІ знаходиться на перших початкових кроках
свого розвитку та нормативно&правого оформлення.
Законодавче закріплення правового статусу інтернет&ЗМІ є од&
ним із концептуальних завдань українського сегмента Інтернету.
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Прийняття відповідних законодавчих актів поширило б на інтер&
нет&ЗМІ дію закону та дозволило б притягти інтернет&видання до
судової відповідальності у разі поширення недостовірної інфор&
мації. Сьогодні друковані ЗМІ ризикують, коли роблять посилання
на мережеві матеріали. Адже у випадку, якщо опублікована ними
інформація виявиться неправдивою, жодні посилання на інтернет&
видання як на першоджерело інформації не знімуть із газети або те&
лерадіокомпанії відповідальності. Хоча власники інтернет&видань
мають право офіційно зареєструвати свою газету так само, як і дру&
ковану, вони цього не роблять, оскільки не хочуть добровільно на&
водити на себе загрозу судових процесів на рівні із офф&лайновими
колегами. Небажання самих інтернет&ЗМІ виробити солідарну по&
зицію стосовно регулювання їхньої діяльності є додатковою переш&
кодою на шляху вирішення проблеми.
Зарегульованість мережі посилює цензуру, відсутність регулято&
ра — ілюзорність свободи. Тільки в розумному компромісі на нашу
думку зберігається істина.

ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКА ПРЕСА»:
КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ В ПЕРІОД 1923–1939 рр.
Лебедєва К. О.,
6 курс, група ЗВСР#61/11
спеціальність 7.03030301 — видавнича справа та редагування
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Тел. +38 063 813 09 09
Губарець В.В., науковий керівник
Майбутнє неможливе без вивчення минулого. Процес станов&
лення України як молодої держави передбачає осягнення усього
культурного досвіду попередніх поколінь. Особливо це стосується
набутків у видавничій справі. Адже у них є та мудрість, сила і віра,
що сприяють постійному розвитку нації. Зважаючи на це, особли&
во цікавими для нащадків є здобутки видатного українського діяча
Івана Тиктора.
Його називають першою постаттю в історії українського
підприємництва, яка з сина рільника зуміла досягти статусу замож&
ної людини і постійно ризикуючи своїм капіталом, започатковува&
ла все нові й нові видавничі проекти.
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Непересічна особистість з видатними творчими організаторсь&
кими, новаторськими і управлінськими якостями. Багато уваги Іван
Тиктор приділяв стратегічному розвитку книговидання, підвищен&
ню його економічного рівня, добору професійних кадрів, цілеспря&
мованому виданню, впершу чергу, якісної україномовної книги.
На початку ХХ сторіччя в умовах тотального спольщення на те&
риторії західноукраїнських земель надзвичайно важливим було
створити такі друковані засоби масової інформації, які б сформува&
ли українську національну свідомість, протидіяли агресії щодо ук&
раїнської нації. Тому важливе місце в житті і розвитку української
преси зайняв створений Іваном Тиктором видавничий концерн
«Українська Преса», опертий на комерційний грунт і розрахований
на масового читача.
До структури видавничого концерну «Українська преса» входи&
ли редакції газет, журналів, книжкові редакції, які готували
серіальні видання, видавничо&поліграфічний комплекс; встановле&
но також, що рівень поліграфічної бузи був високим, в основному
відповідав тогочасним європейським стандартам, а форми і методи
поширення друкованої продукції мали оригінальний характер і бу&
ли впродовж багатьох років досить ефективними. Кожну газету, що
виходила в «Українській пресі», доповнювала книжкова серія (по&
над 400 книг).
Заслуги Івана Тиктора перед українською культурою дуже великі:
створення видань, які своєчасно приносили користь суспільству
і стали її надбанням: насичення національною періодичною пресою
сільських територій; постання уперше газетного видавництва на
підприємницькій базі і при цьому збереження усіх своїх часописів
у національно&громадському патріотичному дусі.
Розуміючи, що потенційним споживачем друкованої продукції
«Української преси» було передовсім селянство, Іван Тиктор ставав
ініціатором видавничих проектів, які, з одного боку, охоче передп&
лачували селяни, а з іншого — приносили суттєву користь усьому
суспільству. Не отримавши спеціальної освіти видавця Іван Тиктор
започаткував такі видавничі проекти, які підняли українську спіль&
ноту читачів, особливо в селі, на новий рівень усвідомлення себе як
українців.
Видання талановитого видавця за своїми накладами здебільшо&
го випереджували інші українські газети та часописи.
Серед причин читацького успіху книжкової та газетно&жур&
нальної продукції видавництва Івана Тиктора, найпомітнішими
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слід вважати доступність та оперативність видань, вміння зацікави&
ти передплатників, широка участь читачів в обговоренні актуаль&
них проблем на шпальтах періодики, патріотична тематика
і національне спрямування тикторівських книг, газет та журналів.
Іван Тиктор, організовуючи випуск національно спрямованої
книжкової та пресової продукції, пам’ятав що розвинута книжкова
справа сприяє появі нових ідей, допомагає формувати ціннісні
орієнтації та моделі поведінки, допомагає поширенню, засвоєнню
та переоцінці етичних та естетичних цінностей, обміну персональ&
ним досвідом, формуванню потужного культурного середовища.

СВОЄРІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОКРИТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
(НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТВИДАНЬ)
Левчук М. О.,
VI курс, група ЗВСР#61/11,
кафедрa видавничої справи та редагування,
тел. 067#407#57#48.
Головченко Н. І.,
к.пед.н., доцент, науковий керівник
Питання своєрідності літературно&художньої критики загалом,
історії становлення та розвитку української літературно&художньої
критики зокрема досліджувалися в працях Білецького О., Барано&
ва В.І., Бочарова О.Г., Суровцева Ю.І., Гром’яка Р.Т. Проблеми
новітніх (електронних) медіа та своєрідність виявлення сучасної
критики в новому форматі розглядалася у працях Гундорової Т.І.,
Горного Є., Корнєва С., Раковської Н. М. Однак, донині бракує на&
укових розвідок щодо специфіки міграції літературно&художньої
критики в Інтернет&видання. Зазначені чинники й визначають ак&
туальність обраної теми дослідження.
Отже, проведемо дослідження специфіки сучасної української
літературно&художньої критики на прикладі Інтернет&видань.
Літературно&художня критика як галузь наукового пізнання
є самостійним видом творчої діяльності та спирається на практич&
ний тип мислення задля поцінування художньої своєрідності нових
літературних творів, їхньої естетичної вартості, виявлення провід&
них тенденцій літературного процесу.
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Літературно&художня критика виявляється в трьох взаємозв’я&
заних видах? – академічному, професійному і масовому, які у своїй су&
купності утворюють системну єдність. Академічна критика —
представлена роботами вчених і дослідників, адресована як до нау&
кового кола, так і до професійних медіа. Професійна критика має
своїм адресатом співтовариства письменників, журналістів, видав&
ців, власне критиків, ширше — філологів, прямо або опосередкова&
но тих, що відносяться до процесів створення літературних текстів
і їх інтерпретації. Функції професійної критики — самопізнання
літературних співтовариств і процесів усередині них, постійний пе&
регляд норм і критеріїв оцінювання і професіоналізму відповідно
до громадських запитів. Масова критика обернена одночасно як до
широкої аудиторії читачів, слухачів, глядачів, так і до професіона&
лів, які є частиною цієї загальної аудиторії, але які зі свого боку
представляють більш інформовану, досвідченішу й критичнішу
частину широкої аудиторії. Функція масової критики полягає
в стимулювані громадського інтересу до проблем функціонування
літературної продукції, забезпеченні постійного діалогу між ауди&
торією та автором, аудиторією й критиком, виробленні громадсь&
кого смаку в питаннях відношення до літературної продукції.
Українська літературно&художня критика сформувалася
в ХІХ–ХХ ст. у працях учених дореволюційної, радянської доби та
представників української наукової діаспори: М. Грушевского,
І. Франка, І. Д. Чижевського, М. Драгоманова, Л. Білецького,
У. Самчука, С. Єфремова, М. Возняка, Д. Донцова та багатьох інших.
Сучасна українська літературно&художня критика зіткнулася
з низкою проблем, а саме: проблемами світоглядного хаосу, відсут&
ності сталої критики, проблемою стирання індивідуальності, проб&
лемою ринкової дійсності, нового масовізму, проблемою припи&
нення змагання та відсутності реального критицизму. Своєрідність
сучасної літературно&художньої критичної діяльності українських
ЗМІ полягає насамперед у міграції літературної критики в елект&
ронні видання.
У царині віртуального літературно&критичного простору Інтер&
нет продукує такі види електронних видань: електронна версія дру&
кованих газет/журналів; спеціалізовані електронні літературно&
критичні видання; веб&сайти видавництв, де розміщуються анонси,
презентації та рецензії на книги, видані тут;веб&сайти письмен&
ників; блоги критиків і письменників; форуми, де ведеться інтерак&
тивне обговорення новинок літератури.
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У спеціалізованих виданнях літературно&критичні матеріали
мають повноцінний формат і створені фаховими авторами, крити&
ками. Розгорнуті фахові літературно&критичні праці трапляються і
на сторінках неспеціалізованих Інтернет&видань.
У неспеціалізованих Інтернет&виданнях (сайти письменників,
письменників&аматорів, блоги, форуми) літературна критика вияв&
ляється у деформованих формах: в коротких замітках, репліках,
експресивно забарвлена, суб’єктивна, неповна. Однак, цей формат
доступний широкому загалу масового читача, тому нині є достат&
ньо популяризованим.

КОНТЕНТРЕДАКТОР ЯК ОДНА З ПРОФЕСІЙ
В ІНТЕРНЕТЖУРНАЛІСТИЦІ
Медведєва М. С.,
група ВС#V (з), Університет «Україна»
З моменту винаходу Інтернет&мережі минуло багато часу. За ці
довгі роки «павутина» досягла значного розвитку, а засоби масової
інформації не могли залишатися осторонь. Інтернет&журналістика
зараз є навіть однією с дисциплін у деяких вищих навчальних зак&
ладах, у веб&просторі з’являється все більше онлайнових версій
друкованих видань або самостійних інтернет&видань, все більшої
популярності набирають такі професії, як веб&редактор, веб&дизай&
нер, веб&журналіст тощо. Проте веб&мережа торкнулася не тільки
видань — нині безліч підприємств, установ, компаній та ін.. у всьо&
му світі намагаються створити сайти своїх організацій. На їхніх
електронних сторінках розміщують рекламу, надають інформацію
для населення та потенційних споживачів у вигляді різних статей,
прес&релізів, та інших відомостей, мають змогу отримати всі заува&
ження, пропозиції та питання, та відповісти відвідувачам, а також
розмістити відео&, аудіо& або фотоматеріали. І від правильності
графічного оформлення та якості інформаційного наповнення мо&
же залежати успіх цілої компанії.
В інтернеті є все: вас цікавлять свіжі анекдоти, прогноз погоди,
чисельність населення Коста&Ріки і пристрої боліда «Формули&1» —
ви легко знайдете відповіді на всі питання на теренах World Wide
Web. А за тим, щоб інформація на web&сторінках була актуальною,
цікавою і яку читає, стежить редактор сайту.
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Сьогодні багато фірм мають своє «представництво» в інтернеті —
це необхідно для підтримки іміджу та пошуку партнерів. На грамот&
но розробленому корпоративному сайті будь&який бажаючий може
швидко і наочно познайомитися з історією організації, її послугами
і співробітниками, новинами, заходами і т. д. і скласти своє вражен&
ня про фірму. А наскільки воно буде сприятливий — прямо зале&
жить від контенту (змісту) і дизайну сайту.
Корпоративні сайти комерційних організацій вимагають від редак&
тора не тільки комп’ютерної грамотності і знання базових програм, він
повинен також розбиратися в продукції фірми, в ситуації на ринку
відповідних товарів, розуміти, як компанія позиціонує себе на ринку.
У невеликих фірмах за наповнення сайту відповідає зазвичай один з ря&
дових менеджерів, у кращому випадку PR&менеджер, якому доводиться
самостійно писати матеріали для сайту, оскільки тримати редактора в
штаті заради кількох невеликих статей на місяць просто немає сенсу.
В електронних засобах масової інформації талант редактора мо&
же розгорнутися повною мірою. Останнім часом з’являється все
більше електронних видань та інформаційних агентств (Укр.нет,
Коментарі.Pro.ua, Захід.нет та ін), а звичні друковані видання, те&
левізійні програми та радіостанції все частіше переходять в альтер&
нативний інтернет&формат, поєднуючи обидві форми подачі
інформації. І скрізь потрібні грамотні фахівці.
Редактори електронних ЗМІ займаються пошуком і розміщен&
ням інформації, взаємодіють з авторами, правлять тексти жур&
налістів, розміщують рекламу і відстежують її ефективність, працю&
ють з фотографіями, спілкуються на форумах з відвідувачами сайту.
Тут необхідна мобільність, а для успішної співпраці з авторами
матеріалів, рекламодавцями і респондентами — контактність і то&
вариськість. Часто виникає необхідність пізно ввечері або у
вихідний день терміново опублікувати якусь новину — і тоді редак&
тор «виходить в мережу» з будинку або з інтернет&кафе.
Редактору сайту необхідно:
– володіти різними літературними стилями;
– бути просунутим користувачем ПК;
– мати початкові уявлення про web&дизайн;
– володіти англійською мовою;
– вміти працювати з базами даних;
– знати спеціальні програми (Quark Xpress, InDesign та ін) і ос&
нови html;
– розуміти принципи розкрутки сайту і пошукової оптимізації.
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ТЕКСТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОБОТИ РЕДАКТОРА
ПРИ ВИПУСКУ БАГАТОТОМНИХ ВИДАНЬ
Орльонок В.В.,
VIкурс група ЗВСР#61/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій,
к.тел (096)#689#49#29
Губарець В. В.,
доцент, Заслужений журналіст України, науковий керівник
Далеко не щодня і навіть не щороку планується, розпочинаєть&
ся і здійснюється випуск багатотомних видань. Не кожному видав&
ничому редактору доводиться працювати над підготовкою до друку
текстів видатних авторів. У наш час в Україні цим займається обме&
жена кількість видавництв: адже для подібної роботи потрібні не
лише високопрофесійні видавці, але й кваліфіковані редактори —
літературознавці, історики, мовознавці, досвідчені дослідники —
текстологи.
За висновками науковців текстологічну роботу видавничого ре&
дактора не можна звести лише до кількох чітко окреслених
функцій, надавши їм визначальної ролі або навпаки — зовсім дру&
горядної, обмеженої видавничо&поліграфічними потребами.
Пам’ятаючи про те, що першочерговим завданням текстології є
виявлення найавторитетнішого тексту для публікації, редактор має
на увазі багато аспектів, які різнять авторів, змушують враховувати
конкретні умови їх життя, творчої діяльності, суспільно&політич&
них процесів, видавничих можливостей. При цьому текстолог зо&
бов’язаний брати до уваги всю повноту документальних джерел —
автографів, публікацій, цензурних матеріалів, листування, спо&
гадів, якими текстолог може скористатися для підтвердження своїх
висновків.
Вихідним матеріалом у руках видавничого редактора є окрім ос&
новного, ще й велика кількість допоміжного тексту. Такий до&
поміжний текст складає особливу цінність, має науково&
дослідницький характер, визначає рівень того чи іншого видання.
Тому функції редактора ні в якому разі не можуть ні звужуватися, ні
розширюватися, а повинні диктуватися лише реальними потреба&
ми, і відповідати практичним завданням, що передбачені видавни&
чим проектом.
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Саме характер багатотомного видання значною мірою окреслює
зміст і обсяг редакторської роботи, її синхронність з фаховою текс&
тологією. Але за будь&яких умов і, насамперед, зважаючи на те, що
видавничий редактор має справу з науковим редагуванням, він зо&
бов’язаний чітко уявляти суть своєї роботи, знати її послідовність,
розуміти й дотримуватись конкретних принципових засад.
Випуск у світ багатотомних видань тісно пов’язаний із тексто&
логічною роботою, що має науково&дослідницький характер. Відомо,
що текстологію називають допоміжною дисципліною, цим самим
віддаючи їй пріоритети у дослідженні творів давньої писемності, літера&
турних та фольклорних пам’яток, цінних історичних документів. Важ&
ливим завданням цієї науки вважають, у першу чергу, критичний аналіз,
встановлення точності тексту на підставі авторитетних джерел, а також
глибоке вивчення, коментування, підготовка його до опублікування.
Труднощі формування багатотомних видань класиків, а, зокрема,
дотримання при цьому важливих принципів та методів редакторсь&
кої роботи можна продемонструвати на підготовці і випуску у світ
тридцятитомника творів Івана Франка, здійсненого в 1924–1929 ро&
ках харківським видавництвом «Рух». Якщо велика проза тут займа&
ла вісім томів, то мала проза розтяглася на дев’ять і саме її упорядку&
вання в науково&критичному виданні творів викликало найбільше
проблем та нарікань. Не зважаючи на те, що повнота малої прози
письменника була начебто забезпечена принципи ж комплектуван&
ня та розташування текстів у томах виявилися порушеними.
На різних етапах появи тексту літературного твору, історичного
документу існували правописні норми, граматичні правила, прита&
манні конкретній епосі. Застосовуючи при редагуванні тексту
порівняльний аналіз, можна побачити не тільки спільні риси, але й
характерні відмінності у написанні слів та речень, застосуванні ор&
фографічних, лексичних, пунктуаційних, синтаксичних правил.
Отже, серед основних принципів і методів текстологічної робо&
ти видавничого редактора при підготовці до друку багатотомних
видань існує низка правописних проекцій та орієнтирів. Для того,
щоб отримати найточніше відтворення тексту, і дослідники, і ви&
давці виконують комплекс робіт, пов’язаних з поглибленим вив&
ченням оригіналу та можливостей передачі його особливостей
спеціальним друкарським набором. Заглиблюючись у твори авторів
минулого, неодмінно констатуємо, що одна справа — орфографіч&
на і пунктуаційна система їх самих, і зовсім інша — навичка писаря
або коректора, які працювали з текстом.
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ПЕРІОДИКА МАЙБУТНЬОГО —
ПАПЕРОВА ЧИ ЕЛЕКТРОННА
Павленко Є. В.,
VI курс ЗВСР#61/11,
спеціальність «видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій,
к. тел. (093) 754 03 72,
Серажим К. С.,
д.філ.н., професор, науковий керівник
Актуальність даної теми полягає у тому, що сьогодні електронні
цифрові технології у сполученні з Інтернетом, визначають май&
бутнє комунікацій. Традиційні постачальники інформаційних про&
дуктів, починаючи з компаній, що випускають словники й енцик&
лопедії і закінчуючи мас&медіа, не хочуть погодитися з утратою
ринку збуту. Тож перед періодикою постають лише два шляхи роз&
витку — трансформування під впливом сучасних тенденцій або
втрата свого місця та масштабу впливу і подальше зникнення.
Стрімкий розвиток інтернет&технологій і розширення спектру
пристроїв, що дозволяють входити до всесвітнього інформаційного
простору, сприяють тому, що усе більшу частину нашого життя
охоплює віртуальний простір. Серед найбільш розповсюджених то&
варів у інтернеті — інформація, особливо рекламна інформація, а
відтак — видавнича продукція як у електронному, так і у паперово&
му вигляді. Це примушує видавців замислюватись про доцільність
випуску паперових видань і необхідність розширення пропозиції
видань електронних.
Додала актуальності і без того жвавій дискусії щодо майбутнього
паперових видань світова фінансова криза. Подорожчання
поліграфічних матеріалів і послуг позначилось на ціні друкованих
видань і, відповідно, спричинило зменшення кількості їх спожи&
вачів. Типографії почали закриватись, натомість на ринку стало біль&
ше аудіокниг, а у інтернеті — різноманітних тематичних агрегаторів.
Водночас результати дослідження, здійсненого Лондонським
університетом, однозначно свідчать, що закриття паперової версії
видання призводить до занепаду інтернет&версії. Дослідження по&
казали: інтернет&видання сьогодні не є альтернативою чи прямим
конкурентом паперових. Інтернет — принципово інший вид інфор&
маційного ресурсу, він має інші закони існування й аудиторію. Для
105

Секція 4

Українська журналістика і видавнича справа:

сучасного видавця немає вибору: мережа чи папір, тільки врахування
специфіки обох ресурсів і формування відповідної стратегії збережен&
ня своєї аудиторії є запорукою успіху. На сьогодні — комбіновані ви&
дання, тобто такі, що виходять у електронному і паперовому вигляді.
Один з найбільших видавців у Європі — концерн Alex Springer —
виділив три основні напрямки власної стратегії виживання. Це, по&
перше, впровадження нових інтернет&сервісів на платній основі,
різноманітні передплатні послуги. По&друге, боротьба з агрегатора&
ми новин та іншої інформації, заборона на безкоштовне користу&
вання власним контентом або впровадження обов’язкових
ліцензійних угод, що передбачатимуть платне користування ма&
теріалами. І, по&третє, оптимізація роботи працівників — запуск
нових проектів без практичного розширення штату, багатопланове
використання однієї інформації, тобто зростання кооперації, ство&
рення різних тематичних спеціалізованих блоків у електронному та
паперовому вигляді для цільових аудиторій.
Майбутнє електронних ресурсів — цікавих, відомих і прибутко&
вих — у створенні якісних та інформативних проектів. Перспектив&
ними серед безлічі інтернет&ресурсів є тільки ті, які можуть запро&
понувати користувачеві ексклюзивний продукт, брендовий і
впливовий, а у подальшому зможуть створювати спеціальні
сервіси, зокрема галузеві.
Поки виробники віртуальної видавничої продукції шукатимуть
оптимальних шляхів заробітку і створюватимуть відповідні плат&
форми, мине, на думку експертів, ще близько 15 років, на які при&
паде розквіт комбінованих видань. У цей час ніщо не загрожувати&
ме спеціалізованим паперовим, зокрема науковим виданням, але
його слід використати на створення ефективної схеми переходу до
віртуального простору, формування у ньому власної ніші. І шляхи
до цього частково такі самі, як і ті, що створюють сьогодні комер&
ційні медіа — створення комбінованих видань, введення оплати за
читання спеціальних матеріалів у мережі, платного доступу до ок&
ремих сайтів або їхніх частин, формування галузевих інформацій&
них блоків, розвиток шляхів доставляння інформації, консолідація
видавців окремих видань, створення «об’єднаних редакцій» для ви&
готовлення друкованих і інтернет&версій різних видань тощо.
Такими є світові тенденції та прогнози розвитку у сегменті «ко&
мерційної» видавничої справи в середньостроковій перспективі.
В домінуючій більшості ці напрями тотожні вектору розвитку тра&
диційних наукових «некомерційних» видань.
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МИСТЕЦТВО І ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У СУСПІЛЬСТВО
Патра С. М.,
5 курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, Університет «Україна»,
е#mail: svetlana2481@gmail.com
Завдяки запровадженню принципів демократії, відкритості, то&
лерантності, стрімкому розвитку інформаційно&комунікаційних
технологій, у сучасному мінливому світі кожен може знайти своє
місце. Люди з особливими потребами1 — не виняток. Вони опано&
вують раніше недоступні професії та сфери людського життя. Тра&
диційна вершина, яку підкорюють люди з ОП — творчість: музика,
література, образотворче та декоративно&прикладне мистецтво. За&
няття мистецтвами дає змогу реалізувати людям з ОП ті лакуни по&
тенціалу особистості, які не вражені хворобою: інтелект та творчі
здібності. Проте їх розкриттю часто заважають застарілі стереотипи
суспільства, складність у пересуванні та комунікації, рівень яких
залежить від конкретного захворювання. Творчість є дуже дієвим
засобом терапії, адже займаючись вишивкою, чи, наприклад, по&
езією, людина з ОП здебільшого2 не потребує сторонньої допомоги,
а отже — є більш самостійною.
Тема творчої реабілітації як засобу інтеграції людей з обмежен&
нями здоров’я3 у суспільство — дуже актуальна для України, адже
протягом останніх років було зроблено чимало в цій важливій
справі. Зокрема — ратифікація нашою державою «Конвенції ООН
про права інвалідів». Також, вищі навчальні заклади охоче беруть до
своїх лав студентів з ОП. Початок цьому процесу поклав Відкритий
Міжнародний Університет Розвитку людини «Україна». Також у дер&
жаві серед людей з ОЗ є багато відомих спортсменів, бізнесменів
і політиків. Та пріоритетним для людей з ОП є все ж таки мистецтво.
Перші заходи, у яких активно беруть участь люди з інвалідністю
в Україні, — саме творчі, мистецькі. Це як закриті заходи спеціаль&
но для таких людей, так і відкриті — для всіх категорій громадян.
Так, з 90&х років ХХ століття в Україні, зокрема, в столиці та облас&
тях, відбуваються різного рівня фестивалі для дітей, а згодом — для
1

Далі — люди з ОП.
Окрім випадків, коли наявна обмежена рухливість рук.
Далі — люди з ОЗ.
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дітей та молоді як з інвалідністю, так і без неї. Університет «Ук&
раїна» продовжує цю традицію, проводячи фестивалі «Сяйво надій»
(для студентів з ОП) та «Університетське літо» (для всіх студентів).
У видавництві університету виходять книги творів студентів з особ&
ливими виданнями, а університетські видання та сайт Університету
«Україна» регулярно публікують їхні журналістські матеріали. Та&
кож є громадські організації, які займаються саме творчою реабілі&
тацією людей з ОП. Серед них — «Народна академія творчості інва&
лідів», яка видає колективні збірки прозових та поетичних творів
своїх членів та проводить презентації їх, щоб автори могли поспіл&
куватися та поділитися досвідом. Серед членів Спілки письмен&
ників України є люди з ОЗ.
Спробу розкрити тему творчості як засобу реабілітації людей
з ОП було зроблено у декількох працях, серед яких — статті «Вря&
товані мистецтвом» (студентська газета «Ять») та «Книга про віру,
надію, любов» (мистецький альманах «Барви життя»). Серед героїв
статті «Врятованих мистецтвом» — дівчина, яка, незважаючи на
тяжку форму ДЦП, займається творчістю — малює, тримаючи
пензлик у зубах. Часто на творчість надихає відвідування концер&
тів, виставок чи кіносеансів, або ж новорічних чи інших святкових
вечірок для молоді, організованих, наприклад, у формі балу&маска&
раду. Свята у формі балу особливо надихають дівчат з ОП, тому, що
вони хоч на кілька годин можуть забути про свої проблеми. На це
було звернено увагу в статті «Попелюшка ХХІ століття» (Веб&сайт
Університету «Україна»). Власний досвід та спостереження навели
на такі висновки:
Творчість — чи не найліпший засіб реабілітації людей з ОП. Ад&
же щодо занять спортом є певні протипоказання, залежно від зах&
ворювання. Також, вступ до вищого навчального закладу може стати
проблемою через недостатній рівень середньої освіти, особливо —
в сільській місцевості. Хоча достойний витвір мистецтва привертає
увагу саме своєю глибиною, а не примітивністю. Тому для спра&
вжнього митця має значення не лише талант, але й знання,
освіченість.
Творчість — досить дієвий засіб профілактики депресії. Звичай&
но, не для всіх людей, та досвід спостережень підказує, що людина,
яка навіть просто цікавиться мистецтвом, менш схильна до депресій,
більш комунікабельна, має більше шансів знайти хороших друзів.
Активна участь у творчих заходах допомагає людині з ОП набу&
ти нових знайомств, а також — привернути увагу до своїх проблем,
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адже багато таких заходів проводиться до Міжнародного дня інвалі&
дів. До організації заходів часто долучаються представники влади,
а також небайдужі бізнесмени. Відомі випадки, коли знайомство,
розпочате на такому заході, допомагало людині з ОП вирішити певні
проблеми. Загалом, такі заходи позитивно впливають на рівень ко&
мунікації між людьми з ОП та іншими громадянами України.
Отже, інтеграція людей з ОП у суспільство через творчість та
мистецтво — можлива і дає результати. Вчорашні учасники та пере&
можці фестивалів для дітей та молоді з ОЗ починають активне жит&
тя: вступають до вищих навчальних закладів, шукають роботу, ство&
рюють власні громадські організації. І все це — завдяки творчості.

ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОТЕХНІЧНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ГАЗЕТИ
Переверзєва А. С.,
5 курс, ВС#Vз, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут «Україна»
Никифорук Б. В.,
к.е.н., науковий керівник
Тема нашого дослідження є актуальною тому, що з першого по&
гляду сучасні газетні видання дуже відрізняються від попередніх,
і хоча більшість елементів оформлення залишилися тими самими,
проте сучасні технології, вітчизняний та закордонний досвід, наси&
ченість інформаційними подіями та інші чинники знайшли своє
відображення у формуванні нових тенденцій в оформленні газет.
Проблема схожості й розбіжностей в оформленні періодичних ви&
дань становить як теоретичний, так і практичний інтерес. На фор&
мування типу газети впливають, насамперед, прийоми оформлен&
ня. У сучасній науці все ще залишається невирішеним ряд проблем,
що стосуються системної організації і закономірностей розподілу
елементів зовнішньої форми газетного видання. Дослідники друко&
ваних видань зосереджуються переважно на питаннях зовнішньої
форми книги, газетні видання розглядаються в змістовному плані.
Актуальним є аналіз саме сучасних газет, для чого виділяються еле&
менти, які впливають на оформлення видання.
Виділення груп елементів оформлення ґрунтується на поділі їх
за ступенем складності на кілька рівнів. До нижчого рівня відносять
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елементарні складові або найпростіше групування елементів одно&
го або двох видів: літери, пробіли, лінійки.
Художньо&технічне редагування починається з розробки проек&
ту художнього оформлення, який перетворюється на макет видан&
ня, ескізи, текстові та зображальні оригінали, оригінал&макет. За&
собами художнього оформлення є зображення та декоративні
елементи, засобами технічного оформлення — шрифтові елементи,
візуальне оформлення структурної організації видання. Щоб
гарнітури і кеглі шрифтів гармонійно поєднувалися і відображали
ієрархію видання, складають робочий зміст, тобто повний список
заголовків усіх рівнів (куди включають навіть найдрібніші виділені
фрагменти та рубрики), що послідовно розкривають побудову тво&
ру й показують їх співвідношення. У газетно&журнальних виданнях
для кожного матеріалу, що має врізи, лід, резюме, коментар, інші
додаткові тексти, слід передбачити правильне співвідношення на&
креслень шрифтів.
Аналізуючи застосування художньо&технічного оформлення
у сучасних виданнях слід зауважити, що газети, в яких не викорис&
товуються лінійки, кожен матеріал обмежується рамкою. Більшість
сучасних газет мають блокову структуру, але присутність в їх
архітектоніці декоративних елементів утворює вертикальний або
горизонтальний ритм на сторінці. Вертикальний рух найчастіше
виникає завдяки лінійкам та рамкам, що відокремлюють бічний
блок. Також застосовуються фігурні або подвійні лінійки, підкрес&
лення лінією, крапками, виділення лише шрифтом та фігурними
елементами. Заголовок або інші заголовні компоненти, виділені
декоративними елементами, швидше привертають увагу читача,
тому заголовки беруться в рамки, напіврамки, підкреслюються або
відкреслюються лініями. Найчастіше використовуються світлі
тонкі лінійки. Виданню, що ?працює? на газетних світлих лінійках
і широких проміжках, простіше перейти до безлінійкового стилю
оформлення.
Виходячи з викладеного вище, треба відзначити ослаблення де&
коративності у всіх періодичних виданнях. Зменшилася і загальна
кількість декоративних елементів в газетах у зв’язку з відмовою від
міжколонкових лінійок, але зросла роль декоративних елементів
у виділенні матеріалів.
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ЗАХИСТ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ВИДАВЦІВ
У СПРАВАХ КОМПЕНСАЦІЇ МОРАЛЬНИХ ЗБИТКІВ
Проценко О. П.,
V курс, група ВС, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут, к. тел. 0996553386
Никифорук Б. В.,
к.е.н., науковий керівник
Актуальність теми дослідження полягає у недослідженості даного
питання на регіональному рівні та, отже, важливості у роботі представ&
ників мас&медіа. А також, питання юридичної регламентації ЗМІ в Ук&
раїні сьогодні є надзвичайно актуальним. Це пояснюються відсутністю
впродовж багатьох десятиліть правової бази щодо діяльності вітчизня&
ної преси. Як складова частина авторитарного режиму, журналістика за
часів колишнього СРСР у своїй діяльності спиралась на партійні по&
станови та вказівки, а не правові документи, як це прийнято в усіх
цивілізованих країнах світу. Лише з прийняттям у 1990 р. Закону «Про
пресу та інші засоби масової інформації» поступово почали розв’язува&
тися нормативні проблеми функціонування журналістики.
Регулювання основних засад журналістики правом здійснюєть&
ся через конституційні норми та норми законів «Про інформацію»,
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про авторські та суміжні права»
і Законом України «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів».
Якщо органом масової інформації було розповсюджено відо&
мості, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, і во&
ни порочать честь та гідність особи чи ділову репутацію організа&
ції/установи або завдають шкоди їх інтересам — громадяни,
юридичні особи і державні органи протягом одного року з часу оп&
рилюднення інформації мають право вимагати її спростування.
Законом чітко врегульовано, коли журналісти та засоби масової
інформації звільняються від відповідальності за розповсюдження
недостовірної інформації, навіть якщо вона принизила честь,
гідність громадян чи ділову репутацію організації, порушила їх пра&
ва та охоронювані законом інтереси (стаття 42 Закону «Про пресу»).
За порушення положень законодавства України про інформацію
передбачено різні форми відповідальності — від адміністративної
до кримінальної.
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Наклеп — кримінальний злочин. Під наклепом, передбаченим
статтею 125 Кримінального кодексу України, слід розуміти
повідомлення винним невизначеній кількості осіб або хоча б одній
людині завідомо неправдивих вигадок про начебто вчинений по&
терпілим протиправний чи аморальний вчинок або інших відомос&
тей, що ганьблять потерпілого.
Джерелом виникнення справ за позовами до ЗМІ у зв’язку з їхнь&
ою професійною діяльністю зазвичай вважається явне чи удаване по&
сягання ЗМІ та їхніх авторів на честь, гідність, ділову репутацію особи.
Поняття «недостовірна інформація» за змістовим навантажен&
ням є більш широким, ніж поняття «інформація, що не відповідає
дійсності», бо не має елементу категоричності і включає в себе при&
ховане посилання на її суб’єктивну оцінку з боку розповсюджувача.
Дослідження юридичної регламентації та практика захисту прав
журналістів та видавців у справах компенсації моральних збитків на
окремих прикладах газет Кіровоградщини, а саме: «Городской
курьер», «Новомиргородщина», «21&й канал» та «Вільне слово».
Отже, колективи редакцій регіональних газет досить часто дозволяють
публікації, які мають недолік в тому, що своїм змістом несуть наклеп і об&
разу у поширених свідомо неправдивих вигадках, що ганьблять іншу осо&
бу. Хоча, імовірно, цей недолік залежить від прояву редакційної політики.
Друкованим виданням Кіровоградщини варто зосередити увагу
на правничих аспектах діяльності журналіста, спростування інфор&
мації та звільнення від відповідальності, а також кримінальну
відповідальність за наклеп і образу у поширених свідомо неправди&
вих вигадках, що ганьблять іншу особу.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА РЕДАГУВАННЯ
ТЕКСТУ НА ПАКОВАННЯХ ЛІКІВ ВИКОНАНИХ
ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
Свердлюк О. Ю.,
V курс, група ВСР#51/11, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (093) 620 54 32,
Никифорук Б. В.,
к.е.н., професор, науковий керівник
Cьогодні в Україні близько 100 тис. осіб мають проблеми із зо&
ром. Це часткова, суттєва або повна втрата здатності бачити. З ме&
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тою захисту таких людей від отруєння ліками або їх неправильним
використанням з 1 січня 2010 року набули чинності зміни до статті
12 Закону України № 1364&VI «Про лікарські засоби», що передба&
чають обов’язкове маркування паковань лікарських препаратів
шрифтом, який для багатьох відомий як «шрифт Брайля». Цей
шрифт не є окремою мовою, а тільки способом передачі інфор&
мації, можливістю прочитати тактильним способом текст, написа&
ний звичайною широковживаною та зрозумілою мовою.
Зміни до Закону передбачають необхідність нанесення шрифтом
Брайля на паковання ліків назви, дозування та лікарську форму , але не
вказують, якою саме мовою це повинно бути виконано. Якщо інфор&
мація на пакованні подана тільки українською мовою, а назва ліків,
лікарська форма та дози приймання тотожні українською та російською
мовою, відповідно в цих випадках непорозумінь не виникає. Є пробле&
ма, коли інформація подана двома, або більшою кількістю мов, тут ви&
никають і непорозуміння, і складності при виготовленні оригінал&маке&
ту, особливо при його підготовці та відтворенні на пакованнях.
При здійсненні експортних поставок ліків у виробників пако&
вань та виробників ліків виникають складнощі з маркуванням своєї
продукції шрифтом Брайля, тому що незрозуміло для якої мови чи
для якого сегменту споживачів за мовною ознакою подавати інфор&
мацію на пакованнях для ліків. Законодавство Європейського Сою&
зу вирішує дане питання таким чином: якщо інформація на пако&
ваннях для ліків подана декількома мовах, то шрифтом Брайля
необхідно дублювати кожну з них, якщо ж назва ліків тотожна для
різних мов, відповідно, подається тільки один раз.
Українські виробники паковань для ліків не мають власних роз&
роблених та затверджених належним чином технічних умов та тех&
нологічних регламентів стосовно нанесенню інформації шрифтом
Брайля на паковання , а нормативно&законодавча база недосконала
та потребує доопрацювання. Вони змушені використовувати в своїй
роботі нормативний документ Російської Федерації ГОСТ Р 50918&
96 «Устройства отображения информации по системе Брайля».
Суттєвою проблемою при виготовленні оригінал&макетів пако&
вань є розміщення необхідної інформації про ліки на невеликих за
розмірами площах паковань, оскільки немає фізичного місця де
розмістити таку інформацію. Для нанесення написів на такі пако&
вання виробникам дозволено використовувати альтернативні спо&
соби подання інформації шрифтом Брайля через використання
«скороченої» системи або певних загальноприйнятих скорочень,
113

Секція 4

Українська журналістика і видавнича справа:

або додавання спеціального ярлика, на якому буде вказана необхідна
інформація. Трансформована (скорочена) система Брайля означає, що
замість загальноприйнятої системи зображення букви або символа у
вигляді шести крапок використовується зменшена або інтерпретована
форма зображення цієї ж букви або символа, в якій застосовуються зат&
верджені скорочення — тобто, одна клітинка може означати кілька сим&
волів, або ціле слово , а дві&чотири — слово або навіть словосполучення.
З січня 2010 року українські виробники, виконуючи вимоги зако&
ну, повинні наносити шрифтом Брайля на пакованнях назву лікарсь&
кого засобу, дозу діючої речовини та лікарську форму. Назва лікарсь&
кого засобу на пакованні , подається за редакцією виробника ліків,
в загальноприйнятій редакції або лікарською формою, та розмі&
щується поряд з назвою власної торгової марки фірми&виробника.
Для нанесення інформації про лікарську форму, слід викорис&
товувати назви ліків, затверджені нормативними документами
Міністерства охорони здоров’я України. Дозування так само має
бути вказане в обов’язковому порядку.
Підсумовуючи вищесказане, ми можемо зробити висновок, що
редактор, який працює з текстовим або зображувальним оригінал&
макетом, що буде виконаним шрифтом Брайля на пакованні ліків,
повинен добре знати законодавчу, нормативно&правову базу та ви&
моги до нанесення інформації на паковання для ліків, а також вра&
ховувати розміщення написів для повного та правильного сприй&
няття інформації користувачами, які отримують ії через зчитування.
Редактор несе персональну відповідальність за правдивість та до&
стовірність інформації, яка розміщена на ліках і від його про&
фесійної кваліфікації залежить здоров’я, а іноді і життя споживачів.

СПІВВІДНОШЕННЯ МИСТЕЦТВА ТА ЛЮДИНИ В ДРАМІ
В. В. ВИННИЧЕНКА «ЧОРНА ПАНТЕРА ТА БІЛИЙ МЕДВІДЬ»
Сергієнко В. В.,
II курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут розвитку людини, т. 0968277868.
Кравченко О. В.,
кандидат філологічних наук, науковий керівник
В. Винниченко належить до найвизначніших постатей в україн&
ській літературі ХХ століття. Однак вона мало знана сучасним читачам.
Піддана політичній анафемі в радянську добу, з політичних же причин
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неоднозначно поцінована в діаспорі, творчість автора фактично тільки
в наші дні стає предметом ґрунтовного літературознавчого вивчення.
Психологiзм В. Винниченка у драмi «Чорна пантера і Білий
Ведмідь» зреалiзовано у низцi проблем з багатоаспектними вiдповi&
дями на них. Митець i суспiльство, митець i батькiвство, сiм’я i мис&
тецтво, егоїзм i жертовнiсть — це тiльки частина проблем, кожна
з яких лежить в основi певного конфлiкту. Новаторське розв’язання
багатьох проблем у п’єсi через художнiй аналiз психологiї вчинку лю&
дини i можливостi неоднозначного його потрактування стало
серйозним внеском драматурга у рiдну лiтературу. «Чорна Пантера і
Бiлий Ведмiдь» — це п’єса про трагедію митця, що стоїть на межі між
чіпкою буденністю й вабливою урочістю вільного творення. У драмі
суперечності роздирають душу художника Корнія Каневича.
У конфлікт вступають його батьківські почуття і почуття митця. Вся
жахливість ситуації для Каневича в тому, що він мусить зробити
вибір: або дитина, або його ж картина, яку дружина вимагає прода&
ти, щоб роздобути грошей для лікування хворого сина.
Питаннями драматургії Винниченка займалися Ю. Бойко&Бло&
хін, М.Вороний, М.Жулинський, А. Крушельницький, Л. Онишке&
вич, В. Ревуцький, Ю. Смолич. Також, вони певною мірою розгля&
далися в монографіях М. Кудрявцева, В. Панченка, Г. Семенюка,
в працях інших дослідників.
П’єсу «Чорна Пантера і Білий Медвідь» слід віднести до жанру
інтелектуальної мелодрами. Мелодраматизм та інтелектуальність
постають двоєдиною рамкою складної художньої системи п’єси,
найбільш оптимальним жанровим визначенням якої видається саме
таке — інтелектуальна мелодрама. Героєм жанру інтелектуальної дра&
ми стає новий суспільний тип інтелігента, тло дії — двадцяте століття,
з його соціальними конфліктами і моральними протиріччями.
У творі Винниченко висуває власну концепцію краси, яка поля&
гає у суперечці вічного мистецтва з буденним земним життям, і шу&
кає відповіді на такі питання: що ж більш привабливе — родина чи
мистецтво, до чого більше прагне душа митця — до вічного чи до
земного, і чи можна його вважати митцем, якщо душу його розди&
рають протиріччя, на які неможливо знайти компромісів.
Література
1. Башкiрьова О. Проблема взаємодiї митця i суспiльства в драмi
В.Винниченка «Чорна Пантера i Бiлий Ведмiдь» / О.Башкірьова. —
К. : Вiсник Київського унiверситету iм. Т.Шевченка, 1991. — 130 с.
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2. Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. — K. : Мистецтво,
1991. — 468 c.
3. Історія української літератури ХХ століття. — К. : Либідь, 1993. — 407 с.
4. Історія української літератури ХХ століття. — К. : Либідь, 1998. — 396 с.
5. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей / Г. Костюк. — К. : Ук&
раїнське слово, 1994. — 347 с.

ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЖАНРИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Скрипник В. О.,
ІІІ курс, група ВС#31,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Університет «Україна», к. тел. (066) 773#70#17
Головченко Н. І. ,
к.пед.н., доцент, науковий керівник
Актуальність теми полягає в тому, що система журналістських
жанрів Інтернету найближчим часом може зазнати змін. Це
пов’язано із розквітом соціальних мереж — онлайн&сервісів, приз&
начених для побудови, відображення й організації соціальних
відносин користувачів Усесвітньої павутини.
Мета роботи — проаналізувати нове явище в медійній сфері,
яке в перспективі може стати сучасним перевтіленням дещо зніве&
чиної класичної епіграми та вплинути на саму систему сприйняття
інформації в Інтернеті.
Багаторядкові роздуми в блогах, або віртуальних щоденниках,
які вже добре досліджені фахівцями&медійниками, поступово ско&
рочуються до обмежених за кількістю символів міні&повідомлень у
соціальних мережах. Ці повідомлення отримали назву «статусів».
Вони мають відображати зовнішній або внутрішній стан користу&
вача соцмережі: де він знаходиться, як себе почуває, про що думає,
як реагує на певні події суспільного чи особистого життя… Обсяг
статусів залежить від типу соцмережі, серед яких на пострадянсько&
му просторі можна виділити:
1) «Twitter» — всесвітня соціальна мережа, в якій користувачі
обмінюються коротенькими — не більше 140 символів — повідом&
леннями.
2) «Vkontakte» — найпопулярніший сайт у країнах СНД. Приз&
начений для спілкування, пошуку нових і старих знайомих, обміну
музикою, відео й картинками. Статус тут обмеженій 160 (якщо тро&
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хи «пошаманіти» — 250) символами. Для повідомлень більшого об&
сягу призначені «замітки», але вони не завжди відображуються від&
разу на сторінці користувача, як статус.
3) «Odnoklassniki» — проект, який має схожу із «Контактом»
структуру, але відрізняється наявністю платних сервісів. Обмежен&
ня статусу — 250 символів.
Більшість «однокласників» та «контактників» використовують
відведені розробниками символи не для того, щоб виразити свої
думки чи настрій. Нестачу слів у власній голові вони компенсують
так званими «цитатами». Цитати&«статуси» — це зазвичай влучні,
псевдоглибокодумні фрази про: кохання («Мене важко знайти, легко
загубити й неможливо забути»), філософію («Життя — гарний вчитель,
але чимало бере за уроки»), беззубу самокритику й просто цинічний гу&
мор («Треба вставати… день#бо сам собою не зіпсується…»).
Попит породжує пропозицію, тому соціальні мережі перепов&
нені спільнотами, які щедро дарують аудиторії нові й нові цитати.
Секрет їх популярності полягає в уніфікованості: серед десятка&
двох висловлювань принаймні в одному можна впізнати себе. Вони
можуть бути гумористично&іронічними або повчально&мотивуючи&
ми. Автори цих висловлювань зазвичай невідомі.
Окрім нехитрого «чтива», існують спільноти схожого плану, але
іншої тематики:
1) цікаві факти про оточуючий світ, на зразок фотографії 101&
річних близнючок;
2) клуби по інтересах: література — цитати з творів, музика —
афоризми співаків і композиторів, «особливі» рядки з пісень, прик&
ладне мистецтво — для обміну незвичайними фотографіями,
ілюстраціями, ідеями;
3) професійні спільноти, в яких публікуються комікси з ситу&
аціями чи явищами, типовими та зрозумілими для представника
даної професії;
4) гумористичні комікси: по суті своїй, ті ж «цитатники», але у
вигляді картинок із максимально простою графікою і таким само
простуватим змістом.
Чи можна назвати авторів таких спільнот журналістами? Вони
тільки розшукують і розміщують цю інформацію, рідко коли пишуть
щось самі. Але для більшості так званих інтернет&журналістів це і є
основою для роботи. Все чіткіше окреслюється сумна тенденція до
«мозаїчності» суспільства. Повноводна ріка уривчастих фактів і ци&
тат вимиває з голів молодих людей останні спроби мислити
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самостійно. Уніфіковані фрази, позбавлені контексту, не виправдо&
вує навіть те, що стислість — сестра таланту. Спорідненість між ци&
татою&статусом (якщо виділити її як окремий жанр) та класичною
епіграмою — приблизно така ж сама, як між смаженими крильця&
ми з «МакДоналдсу» та вишуканою качкою по&пекінські.
Наявна неабияка суперечність між модним нині твердженням
про неповторність кожної особистості й типовістю, узагальненістю
цитат масового споживання, створених, аби кожен впізнав у них
власні почуття й поведінку, посміявся й відчув себе не самотнім у
своєму кутку біля монітора.
Але стрімкий ріст популярності спільнот&цитатників дарує їм
суттєвий вплив на сприйняття інформації молодими користувача&
ми соцмереж.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
Стасюк Г. М.,
канд. філол. наук, Івано#Франківська філія
Університету «Україна»
Актуалізація психологоспрямованих підходів до вивчення ху&
дожніх явищ, яка спостерігається в методологічному полі сучасного
літературознавства, сприяє відновленню дослідницького інтересу
до психологічних основ творчості яскравих, проте малопрочитаних
письменників, зокрема — Олени Пчілки (Ольги Драгоманової).
Спрямована на вербалізацію колізій між двома способами бут&
тя (український / неукраїнський, шляхетський / селянський, жіно&
чий / чоловічий, свій / чужий) та всередині кожного з них, що
інтригувало її з дитинства як імпресінгове враження і, мабуть, мало
психогенетичний ґрунт у житті батьків «на два світи», Олена Пчілка
будувала свій «текст» на міметичній основі. Вроджений і розвине&
ний через виховання «драгоманівський» раціоцентризм передбачав
ототожнення особистості та її свідомості («cоgito ergo sum»). Те, що
відбувалося «за лаштунками» душі, було для Драгоманових настіль&
ки латентним, що не існувало взагалі, тому твори Олени Пчілки для
неї самої були цілком «свідомими». У тих скупих свідченнях про
специфіку її художнього мислення, що залишилися, незмінно при&
сутня вказівка на визрівання твору «в гадці»: «З певностію можна
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сказати, що коли б не думка, що сі писання («Пігмаліон», «Забав&
ний вечір», «Чад». — Г. С.) будуть надруковані шануючою мене «Зо&
рею», — вони ніколи б не були написані, рівно ж як і «Світло добра
і любови», котрого зміст хотя й і був задуманий мною давно, але ос&
тавався би, може, ще довгі роки тілько в гадці автора!». Подібну
думку письменниця висловила про повість «Товаришки»: «Тема єї
задумана була давно (та чи мало ж то тих «тем» бродить у голові ав&
торів!), але праця написана з поводу того, що треба було написати
що&небудь, коли мене запросили до «Першого вінка»». Написані
таким «методом» твори К. Юнґ характеризував як «свідомий і спря&
мований продукт, який створюють обдумано для досягнення окрес&
леної форми і тієї дії, якої бажають».
Показово, що всі письменники з роду Драгоманових починали
як перекладачі. Це той спадковий дар слова, що при експансивній
натурі виливається здебільшого в схильність до політичної, дипло&
матичної чи правничої діяльності, а в літературі реалізує себе в по&
зиції трибуна. Наділені талантом такої природи автори рідко відчу&
вають справжні «муки творчості», оскільки вони ґрунтуються на
фактично відсутній для окресленого типу творення проблемі
інтерпретації неусвідомлюваних наповнень психіки, що проявля&
ються в момент інспірації.
Формування художньо&творчої установки в Олени Пчілки
відбувалося способом екранування зовнішньої сфери буття («за&
мовлення» елітних груп суспільства) крізь призму особистого праг&
нення і станової свідомості (відповідальність провідника) на врод&
жений («драгоманівський») дар слова. Її як письменницю
психотипу «сенсорно&мислительний екстраверт» творили літера&
турні здібності, тонка відчуттєвість, поживу якій давали сильні вра&
ження, потужне аналітичне вміння і тяжіння до конкретних,
об’єктивних фактів та ідей. Естетично&художню цінність для неї
мало те, що діяло на суб’єктивні схильності ззовні. Про це пись&
менниця сама зізнавалася в «Автобіографії»: «Оповідань автобіог&
рафічних я зовсім не писала, але в основі кожного мого оповідан&
ня, чи великого, чи малого, лежить якийсь дійсний факт» (курсив
наш. — Г. С.). За К. Юнґом, психологічне орієнтування на емпірич&
ний матеріал, представлений конкретними фактами, або на
зовнішню об’єктивну ідею, — це фундаментальна основа екстра&
вертованого мислення, яке завжди націлене на «ширину» охоплен&
ня дійсності, на загальне, спільне, типове (впадає у вічі входження
цих сутнісних ознак у спектр естетики реалізму).
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Таким чином, особливості творчого мислення Олени Пчілки
(визрівання твору «в думці», превалювання ratio в процесах ху&
дожнього синтезу, фактографічність) дозволяють визначити її мо&
дель творення як раціоцентричну і частково пояснюють тяжіння
письменниці до реалістичного методу.

СПЕЦІФІКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЦЕНЗІЇ
Стрельникова А. К.,
6 курс, група ЗВСР#61/11, спеціальність видавнича справа
та редагування. тел.: +38(063)250#18#92.
Головченко Н. І., науковий керівник
Зі зміною календарних століть ми увійшли до нової ери — ери
інформаційних технологій, які вплинули на зміну видів культурно&
го життя сучасної людини й обумовили зростання розмаїття ма&
теріалів, що піддаються критичній оцінці, у жанрі рецензії зокрема.
Рецензія — первинне ядро жанрів літературної критики, опор&
ний жанр літературної критики, який наочно показує її функції
в цілому: це формування громадської думки, прогноз розвитку
літератури, і формування образу майбутньої літератури.
Актуальність обраної теми обумовлена популярністю жанру ре&
цензії в сучасних засобах масової комунікації, трансформацією її
структурно&змістових канонів у зв’язку з деідеологізацією худож&
ньої літературної творчості загалом та розширенням спектру пред&
метів аналізу в літературно&художній критиці, зокрема.
Проблему становлення рецензії як жанру та переакцентування
її змістового наповнення у відповідності до історичних та соціальних
змін досліджували Бахтін М. М., Білецький Л. Т., Буряк В. Д., Буш&
мін А. С., Грабович Г. Ю., Дупак О. В., Крайчик Л. Є., Наєнко М. К,
Тертичний О. О., Шандра В. та інші. Науковці вивчали історію фор&
мування жанрів літературної критики, також розглядали питання,
пов’язані з рецензуванням на сторінках журналів і газет ХVIII–XX
століть. Однак донині системно не розглянуто низку питань,
пов’язаних із предметом рецензування у сучасних ЗМІ, специфікою
рецензії у зв’язку з міграцією ЗМК в електронний формат, а також
питання критеріїв розгляду художніх творів у зв’язку з формуванням
феномену сучасної української літератури нерадянського штибу.
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Як вид художньої діяльності літературно&художня критика по&
чала своє формування ще в 3 ст. до н.е. (в добу Античності). Її жан&
рова система уклалася в XVIII — XIX ст., хоча чітких критеріїв та ка&
нону жанрів літературного портрета, статті, рецензії, есе тощо не
було напрацьовано. Художня практика літературних критиків
ХІХ–ХХ ст. М. Карамзіна, В. Бєлінського, М. Добролюбова,
М. Михайловського, Д. Писарєва, І. Франка, М. Зерова, Н. Черни&
шевського, К. Чуковського, С. Бочарова, В. Брюсова та ін. сприяла
формуванню стрункої системи жанрів літературно&художньої кри&
тики, рецензії зокрема.
Історично напрацьований канон рецензії вимагає фахового
всебічного об’єктивного аналізу художнього тексту з дотриманням:
– чіткої структури рецензії (зачин, бібліографічний опис рецензо&
ваного видання, тема, проблема, образна система, композиція, мов&
но&стильові особливості, оцінка твору, рекомендацій для читачів);
– етичних принципів рецензування (коректно, толерантно, по&
суті, об’єктивно);
– мовно&стильових норм (виклад повинен бути науковим, без
якання);
– рівня рецензії (розгляд одного твору; розгляд твору в контексті
творчості письменника чи в контексті літературного процесу);
– жанрового різновиду рецензії (рецензія&анотація, критична
стаття, рецензія&огляд, рецензія&есе, рецензія&фейлетон, рецензія&
роздум, авторецензія).
Відхилення від канону класичної рецензії в радянські часи по&
яснювався ідеологічним чинником; нині — комерційним. Ця за&
лежність спотворює головне завдання літературної критики: вихо&
вувати смак читача. З іншого боку, незаангажованість рецензії
поширює спектр її аналізу та актуалізує її суб’єктивну складову.
У сучасній українській рецензії у ЗМІ змін зазнали: тематичний
спектр, формат, фаховість, форма, обсяг (в кількості друкованих
знаків).
У цілому, сучасна масова рецензія в українських ЗМІ з утратою
ідеологічного комуністичного стрижня поглибила методологічне
підґрунтя аналізу, тобто опанувала європейський досвід психоа&
налізу, екзистенціалізму, структуралізму, герменевтики, семіотики,
постмодернізму тощо.
Однак, ринкові умови економіки спричинили загострення ко&
мерційної складової в рецензії, що відбивається на її об’єктивності
та фаховості.
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У зв’язку з міграцією в електронні ЗМІ масова рецензія змен&
шилася в обсягах та набула рис копірайтингу, що творить текст&
рекламу, текст&презентацію.
Найпоширенішими сучасними жанрами рецензії у ЗМІ є: ре&
цензія&фейлетон, рецензія&есе, рецензія&репліка, рецензія&ано&
тація, рецензія&роздум.
Потрібно констатувати, що фахова рецензія художнього тексту
у класичному варіанті стала на даний час переважно жанром вузь&
коспеціалізованих видань.

СУЧАСНА ДИТЯЧА КНИГА
Шатило В. А.,
V курс, група ВСР#51/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (097) 978 64 31,
Серажим К. С.,
д.ф.н., професор, науковий керівник
Обираючи книгу для дитини потрібно враховувати фізіологію
розвитку дитини, смакові вподобання щодо жанру чи виду видан&
ня, цільове призначення, а також звертати особливу увагу на
змістове наповнення і якість видання. Зазвичай, серед різнобарв’я
видавничої продукції для дітей саме батьки мають обрати таку кни&
гу, яка буде і корисною, і цікавою, і, звичайно, сучасною як для їх
дитини, так і для них самих. Тому питання створення сучасної ди&
тячої книги, а саме яка вона, її переваги і недоліки, а також її дос&
тупність, завжди було і буде актуальним для суспільства.
Сучасна книга, у тому числі дитяча, постійно розвивається, змі&
нює свій дизайн і структуру, щоб мати популярність та бути конку&
рентоспроможною. Дитяча книга має відповідати потребам, бажан&
ням та інтересам зростаючого покоління. У першу чергу, книга
повинна відповідати інформаційному наповненню вимогливого чи&
тача, навіть найменшого, а не лише в еволюції матеріальних форм.
Аналіз продукції спеціалізованих магазинів дитячої книги, а також
дитячих секцій найбільших книжкових магазинів й інтернет&мага&
зинів показав, що прилавки наповнені дорогими дитячими видання&
ми. Це: книги&іграшки (розкладаються, як лялькові театри, картини),
книги про тварин для найменших, книги з пазлами і наклейками,
різноманітні енциклопедії й абетки, подарункові видання.
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Досі залишаються затребуваними на ринку книги відомих ще
в радянські часи дитячих письменників — Маршака, Чуковского,
Барто. Їхні твори вже багаторазово перевидавалися, проте, у зна&
ченні гарної і доброї дитячої книги, продовжують користуватися
популярністю. Як і раніше діти читають Андерсена, братів Грімм,
Перро. Проте по накладах лідирують Мілн з його «Вінні Пухом»
і Ліндгрен з «Карлсоном». А особливої популярності у підлітків на&
була серія видань про Гаррі Поттера. Серед кращих дитячих ук&
раїнських авторів Всеволод Нестайко, Іван Андрусяк, Сашко Дер&
манський, Леся Воронина, Володимир Рутківський, Зірка
Мензатюк, Марина і Сергій Дяченки, Галина Малик, Олесь Ільчен&
ко, Марина Павленко, Мар’яна Савка, Юрій Винничук, Олекса
Росич і Ганна Чубач. Багато тематичних енциклопедій для школя&
рів. Але при усій пропонованій різноманітності практично зникли
дешеві, доступні за ціновим параметром, книжки для дітей.
З стрімким розвитком комп’ютерних технологій, більш поши&
рюються аудіокниги для дітей. До того ж аудіокнигу можна не лише
придбати у магазині, вона в першу чергу інтенсивно розповсюд&
жується через мережу Інтернет, при цьому бажаючі можуть віднай&
ти чималу кількість різножанрової дитячої літератури. Це робить
аудіокнигу доступнішою та дешевшою. Таким чином зібрати
бібліотеку для дитини можна на кількох дисках. До того ж і батькам
зручно: ввімкнули казку малюку, а самі займаються іншими справа&
ми. Значні переваги аудіокниги — для дітей з вадами зору.
Школярі ж нині активно користуються електронною книгою.
Навіть навчальні підручники доступні в електронному вигляді.
Наскільки це зручно для самих дітей, вже не так важливо, адже
вигідніше — для держави, яка заощаджує на дітях гроші. Деякі ви&
давництва практикують вже надто сучасні видання для дітей. На&
приклад, «Видавництво Старого Лева» у 2011 році презентувало
першу українську інтерактивну дитячу книгу в iPad. Загалом, скла&
дається враження, що дитяча книга сьогодні покликана більше роз&
важати. Через високу ціну, доступна вона також не всім. Можна
сказати, що книжки також стали предметом дитячої розкоші, а не
засобом пізнання, навчання, виховання, побудження любові до
книги і читання.
Видавництва разом з письменники зараз керуються ринковою
кон’юнктурою. Яскраві обкладинки дитячої книги часто засліплю&
ють її змістове наповнення. Нині дуже мало книг, в яких би говори&
лося про дітей іншої національності, бідних дітях, які потребують
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допомоги, про національні традиції сімей, доброту, позитивні пос&
тупки. Основними персонажами сучасної дитячої книги є фантас&
тичні істоти, герої фільмів, телебачення, комп’ютерні герої тощо.
Отож, дуже часто в гонитві за новинками, модою на певну кни&
гу, раніше не баченого, стали купувати дітям яскраві, недоладні, не&
українські екземпляри, сформувавши таким чином попит на пога&
ний смак. Батьки не повинні купувати дітям книги з помилками,
безглуздим змістом чи ті, які дитина не здатна сприйняти. Адже се&
ред сучасних дитячих книжок все&таки є як ззовні, так і змістовно
гарні видання. Саме такі сучасні книги потрібні нашим дітям.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ДОВІДНИК ВІКІПЕДІЯ
Шевчук Т. О.,
VI курс, група ЗВСР#61/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (066) 889 08 36,
Никифорук Б. В.,
к.е.н., професор, науковий керівник
Сьогоднішній день практично неможливо уявити без, складного на
перший погляд, слова «Інтернет». У пошуках інформації ми все рідше
звертаємося до книг і журналів, а більше звертаємося в Інтернет. В да&
ний час, коли слово «Інтернет» уживається в побуті, найчастіше маєть&
ся на увазі всесвітня павутина і доступна в ній інформація, а не сама
фізична мережа. Отримання інформації через електронний довідник
дозволяє користувачу у будь&який час оперативно мати необхідну
довідкову інформацію в компактній формі практично з будь&якої теми.
Користувач, який дещо знає про пошукові системи, формує за&
пит і звертається з ним до найбільш популярних пошукових сер&
верів, таких як Google, Yahoo, Яндекс, після чого довго і наполегли&
во перегортає десятки сторінок з формально релевантними, але не
завжди дійсно потрібними йому результатами. Тобто так, як було
задумано авторами не вийшло, замість «глобальної бази знань» чи
«колективного розуму», сьогодні створено просте накопичення ве&
личезного обсягу інформації. Завдання доступності при отриманні
необхідної користувачеві інформації в режимі реального часу та
оперативної зміни в частині доповнення, розширення та уточнен&
ня наведених даних сьогодні актуальна як ніколи раніше.
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15 січня 2012 року проекту «Вікіпедія» виповнилось 11 років,
а українській «Вікіпедії» 30 січня виповнилось 8 років — з дня ство&
рення першої статті — це була стаття «Атом». Зараз українська
«Вікіпедія» займає тринадцяте місце в світі по кількості написаних
статей (більше 365 тис). Написання статей для «Вікіпедії» структу&
рує і дисциплінує мислення, учить аналізувати інформацію, толе&
рантно відноситися до різних точок зору. Спільне обговорення
і правки статей формують культуру дискусії. Коли починаєш ро&
зуміти, що редагуючи статтю або створюючи нову для україномов&
ної «Вікипедії», працюєш в колективі авторів сайту, на якому є дос&
тупними мільйони сторінок інформації, сайті, на якому сьогодні
пишеться історія твоєї країни, — це захоплює, причому захоплює
сильніше, ніж найцікавіша комп’ютерна гра чи просте мандруван&
ня безмежними просторами мережі.
Глобалізація, інформаційні технології дають абсолютно нові
можливості для громадської журналістики цивілізацій, культур
в плані прояву себе у світі та подальшого розвитку. Вікіпедія —
один зі знакових проектів, який уже зайняв перші позиції серед
системно&наукової, довідкової інформації в Інтернеті. Надалі зна&
чимість цього проекту зростатиме, інформація набуватиме більш
ґрунтовних смислових та документальних наповнень. Створений
українцями за багатотисячну історію розвитку та введений в корис&
тування світової спільноти суспільний рівень свідомості займе до&
стойне відображення в мережі і буде належним чином поцінований
майбутніми поколіннями користувачів енциклопедичного видання.
Українська «Вікіпедія» попри брак уваги до неї влади, бізнес&
менів, громадського сектора, врешті — шанованих метрів науки,
аналітиків, все ж змогла порівняно досить гучно заявити про себе
у світі. Звичайно, 13&е місце — це і добре і погано. Можна і треба вже
скоро увійти у 10&у найбільших, і при тому якісних, «Вікі&продуктів»
Інтернету. Серед фахівців блукає думка, що українська «Вікіпедія»
сильно поступається своїм аналогам і за якістю. Багато наявних ста&
тей мають уривчастий, неповний і незавершений характер. А це
спонукає українських інтернет&користувачів читати російську,
англійську чи іншу зрозумілу іноземну версію «Вікіпедії». Отримую&
чи інформацію з іншомовних джерел та порівнюючи її з україномов&
ним варіантом, на нашу думку саме це і є тим потужним стимулято&
ром розвитку національного сектору економіки на перспективу.
Отримавши в користування комфортний в користуванні мере&
жевий інструмент у вигляді платформи Web 2.0 вітчизняні користувачі
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належним чином оцінили її та почали використовувати для вирі&
шення завдань спілкування, формування та експлуатації баз даних,
зберігання, розповсюдження, обміну інформацією та цілої низки
інших завдань. Даний інструмент цікавий ще тим, що чим більше
користувачів ним користуються, тим досконалішим він стає. За ре&
зультатами наших досліджень можна стверджувати, що саме Web
2.0 в україномовному сегменті використовується оптимально та
ефективно. Свідченням цього є темпи зростання активних корис&
тувачів мережі та наповнення різноманітними цікавими статтями
україномовного сегмента Вікіпедії.

ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ КІРОВОГРАДСЬКИХ ГАЗЕТ
ЗА 2010–2011РОКИ
Шляніна К. В.,
курс V, група ВС#Vз,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Кіровоградський інститут, тел. 0665125070
Никифорук Б. В.,
к.е.н., науковий керівник
Будь&який журналістський задум здобуває втілення у формі
певного жанру. Щодня розкриваючи газету, читач зустрічається
в ній не просто з текстами, а замітками, статтями, нарисами, ін&
терв’ю, есе та іншими жанрами журналістики. Актуальність теми
дослідження полягає в тому, що практична та теоретична інфор&
мація, яка була зібрана в ній, несуть корисне пізнавальне наванта&
ження, результати роботи можуть стати у нагоді практикуючим
журналістам. Бо кожний представник жанрової системи має свої,
властиві тільки йому, ознаки та несе також свої, не притаманні
ніякому іншому жанру, завдання.
Як було зазначено Єсалнеком О. Я. жанр — це сукупність фор&
мальних та змістових особливостей твору. Чіткий поділ за жанрами
існує лише в теорії і, деякою мірою, в інформаційних матеріалах.
Взагалі жанрам властиве взаємопроникнення, і на практиці межі
між ними часто розмиті. Зрозуміло, що не може існувати точного
стандарту для журналістського матеріалу, інакше газету або журнал
цілком міг би робити комп’ютер. І все&таки журналісти, тим біль&
ше, початківці, зобов’язані знати які є жанри журналістики, які
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особливості кожного з них й у чому їхнє розходження. Як музикант
повинен спочатку навчитися грати гами, як художник — абстрак&
ціоніст повинен уміти написати реалістичну картину, так і жур&
наліст, перш ніж відправитися у «вільний політ», повинен навчити&
ся писати в будь&якому жанрі. Газетні жанри відрізняються один від
одного методом літературної подачі, стилями викладу, компо&
зицією й навіть просто числом рядків. Умовно їх можна розділити
на три великі групи: інформаційні, аналітичні й художньо&
публіцистичні.
Проводячи аналіз восьми обласних газет м. Кіровограда за
2010&2011рік — «Украина&Центр», «Народне слово», «Кіровог&
радська правда», «Сільське життя плюс», «Вечірня газета», «Ведо&
мости — плюс», «21&й канал», «Первая городская газета» можна
зробити конкретні висновки.
Під час контент&аналізу всі газетні матеріали були розділені на
три основні групи за жанровою приналежністю: інформаційні,
аналітичні, художньо&публіцистичні. Проводився моніторинг пре&
си за певний проміжок часу і визначалося кількісне співвідношен&
ня жанрів у кожній газеті. Обласні видання аналізувалися протягом
2010 року та 2011року.
Як було визначено під час роботи над газетами за 2010 рік,
то більшість обласних газет мають інформаційне спрямування. Це
не розповсюджується на «Сільське життя плюс» та «Вечірню газе&
ту». Ці два видання мають яскраво виражене аналітичне спряму&
вання. Щодо внутрішньої структури жанрових груп, то поширення
кожного із жанрів було різне. Деякі з прикладів, переважно ху&
дожньо&публіцистичних жанрів йшли у випусках, як постійна руб&
рика. Наприклад, жанр анекдоту та гри (кросворду) в деяких газе&
тах розміщувалися на останній «розважальній» сторінці.
Аналізуючи пресу за 2011рік ми виявили незначні зміни. Серед
більшості газет обласного масштабу пріоритетними жанрами були
представники інформаційної групи. Але все&таки аналітичними за
спрямуванням позиціонували себе газети «Вечірня газета», «Пер&
вая городская» та «Україна&центр».
Дати чіткі рекомендації щодо оптимізації і розширення жанро&
вих форм кіровоградських газет досить важко. Оскільки кожна га&
зета, має свою постійні жанри в яких пише свої теми та групу чи&
тачів. Кожна людина індивідуальна, і що більше кому імпонує
важка сказати, тому треба значно розширити жанрові форми, а
особливо художньо — публіцистичні, щоб зацікавити читача, адже
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художності потребує кожний. Урізноманітнити жанри, особливу ува&
гу надавати стилю, мові, долати багатослівність і казенщину, піклува&
тися про оперативність, переконливість і дохідливість виступів.
Отже, отримані результати підтверджують тенденції сучасної
преси. В першу чергу, сьогоднішнє суспільство прагне до нової
інформації, тому на сучасному етапі провідні місця в жур&
налістській творчості займають інформаційні та аналітичні жанри.
Художньо&публіцистичні жанри відійшли на другий план, бо пред&
метом цієї групи, на відміну від інформаційних та аналітичних, є не
інформація, а відчуття автора, певний емоційний стан.
Але, незважаючи на те, що художньо&публіцистичні жанри ви&
користовуються не часто, деякі газети спеціально надають своїм ма&
теріалам художності. Це робиться для того, щоб зацікавити читача.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ
Шовківська Т. В.,
V курс, група ВСР#51/11,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (050) 310 28 72,
Никифорук Б. В.,
к.е.н., професор, науковий керівник
В період переходу вітчизняних підприємств до ринкової економіки,
яка є досить потужним каталізатором розвитку малого та середнього
підприємництва, середовищем формування та становлення приватного
власника, набувають методи прямого державного управління органами
виконавчої влади підлеглими державними підприємствами та опосе&
редкованого управління підприємствами, що не входять в сферу управ&
ління держави. особливо ті, які масово продукують друковане слово.
Починаючи з 1991 року кількісні показники української книго&
видавничої продукції стабільно знижувалася. І якщо на початку са&
мостійного шляху в нашій країні видавалося 3,2 книги в рік на ду&
шу населення, то в 2011 році виходило менше однієї книги. І це
враховуючи тенденцію демографічного спаду кількості населення
нашої держави. Ситуація в даний час є катастрофічною, адже нація,
що не читає — поступово деградує, її громадяни стають пасивними
та легко керованими.
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Держава до тепер продовжує залишатися найвпливовішим еко&
номічним суб’єктом, який може здійснювати величезний вплив на
усі сектори економіки. На це є кілька причин. По&перше, при галу&
зевих міністерствах ще залишається значна кількість державних
унітарних підприємств. По&друге, в ході приватизації все тих же
державних підприємств у руках держави, виступаючої як основний
власник, опинилися значні пакети акцій. Функціонування держав&
них підприємств у сучасній ринковій економіці України є одні&
єю з форм участі держави в економічних процесах. Ці підприємства
є не тільки виробниками суспільно&значущих товарів, потребу в
яких ринок не в змозі задовольнити із&за нерентабельності їх ви&
робництва, але і виступають одним з джерел неподаткових доходів
державного бюджету у вигляді доходів від використання державної
власності. Державне замовлення — це засіб державного регулюван&
ня економіки, який передбачає, по&перше, формування на конт&
рактній (договірній) основі складу та обсягів продукції (робіт, пос&
луг), необхідної для задоволення державних потреб, та, по&друге,
розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) про&
дукції серед підприємств (організацій, установ) на умовах тендер&
них закупівель.
Правову основу функціонування механізму державних закупівель
в Україні становлять Закон «Про поставки продукції для державних
потреб», Постанови КМ України «Про порядок формування та
розміщення державних замовлень на поставку продукції для держав&
них потреб і контролю за їх виконанням», «Про організацію та прове&
дення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт,
послуг)», «Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт,
послуг) за рахунок коштів Державного бюджету та іноземних кре&
дитів, що залучаються під гарантії КМ України».
Державне регулювання у видавничій сфері здійснюється також
через механізми фінансування видання та розповсюдження друко&
ваної продукції за державні кошти. Замовниками друкованої про&
дукції виступають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Ук&
раїни, Державниий комітет телебачення і радіомовлення України,
Національна академія наук України, Міністерство аграрної політи&
ки України та інші, визначені державою, структури. Частка друко&
ваних видань, виготовлених за державний кошт, становить близько
25%. Цей показник є значним, однак свідчить про залежність до&
сить великої частини виробників від державного замовлення, а та&
кож про невеликі обсяги виготовлення продукції в країні загалом.
129

Секція 4

Українська журналістика і видавнича справа:

Фінансування з бюджету виробництва друкованої продукції,
крім підручників, передбачає також виготовлення видань за дер&
жавними програмами. Із 1997 р. в Україні діяла Програма випуску
соціально&значущих видань. Реалізація Програми викликала бага&
то запитань. Функціонувала непрозора система її формування та
реалізації, за якої потреба одержувачів у запропонованій літературі
не вивчалася, не визначалися критерії її суспільної необхідності,
був відсутній механізм розподілу мізерних тиражів книжкової про&
дукції між великою кількістю споживачів.
Таким чином, вітчизняний книжковий ринок характеризується
малими обсягами книжкової продукції, які не задовольняють по&
треби ринку. Тематична структура випуску книжкової продукції не
відповідає структурі попиту на неї. Державне регулювання видав&
ничого бізнесу зарегульоване, а фінансуванням держзамовлення
друкованоі? продукціі? не виконує своєї регуляторної функції.
Книговидавнича справа потребує підтримки у вигляді інших більш
ефективних способів, форм та методів

БЛИСКАВИЧНИЙ ПРОРИВ ЛЮБКА ДЕРЕША
Юрковська І.,
студентка групи ВС#31,
спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Івано#Франківської філії Університету «Україна»
Манюх Н. Б., Бекеш С. Д.,
к.ф.н., науковий керівник
Постмодерна українська література потребує підготовленого
читача, адже андеграундні сюжетні колізії, дивакуваті герої зі
своїми нестереотипними характерами, вимагають розуміння та
спостережливості. Молоде покоління інколи не має часу на такі
твори, а старше не може осягнути такої безлічі сучасних художніх
інтерпретацій нашої дійсності.
Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Любко Дереш, Ірен Роздо&
будько, Люко Дашвар, Сашко Ушкалов, Оксана Забужко — далеко
не повний перелік творців літературної епохи сьогодення. Їхні тво&
ри можна сміливо використовувати як посібник з вивчення сучас&
ної української розмовної мови, в них вистачає «кріпких слівець»,
що лише підсилює тотожність з реальністю. Разом з тим така літе&
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ратура повністю висвітлює нинішні пануючі у суспільстві пробле&
ми: деморалізацію, наркоманію, пияцтво та ін. Причому форма по&
дачі абсолютно проста і зрозуміла, автори доступними словами,
цікаво та змістовно описують панівний стан речей, з максимально
наближеною реалістичністю зображують світ за вікном. Загалом
твори розраховані на молодь, яка сама не знає, чого хоче. Декому
вони можуть видатися безглуздою маячнею напівбожевільних осо&
бистостей, яким більше нічим зайнятися, як набиванням клавіату&
рою мозолів на пальцях. Хоча, насправді, кожна книга пронизана
своєю філософією, наводить на певні роздуми.
Доля творчих особистостей завжди непередбачувана і водночас
терниста: невизнання, стреси, розчарування. Так твориться іноді
сучасна література. Нічого дивного в цьому немає, таким способом
вона творилась і за часів Івана Франка чи Лесі Українки. Сьогодні
змінилися тільки теми та філософія сприйняття.
На початку нового тисячоліття у сучасному українському літе&
ратурному процесі сталася помітна подія, привід для дискусій, як
мінімум, на кілька років наперед — відкриття широкому загалові
імені Любка Дереша. Сімнадцятирічний хлопчик із маленького
містечка під Львовом опублікував спочатку у львівському андеґра&
ундному журналі «Четвер», а тоді у видавництві «Кальварія» свій
дебютний роман «Культ».
Таким чином, в сучасній літературі з’явилася нова непересічна
особистість. Л. Дереша нерідко називають українським «Пєлєвіним
вкупі з Ніцше і Боргесом». У деяких критиків виникають сумніви
щодо авторства роману. Припускають, що «Культ» — це
містифікація, колективний псевдонім кількох зрілих письмен&
ників. Підґрунтям скепсису став той факт, що юнак, ймовірно, вик&
лав у цьому творі весь свій невеличкий досвід, про що ж він писа&
тиме далі?
На сьогоднішній день Л. Дереш є автором десятка книг. Його
твори користуються попитом у сучасного українського читача, пе&
ревидаються, перекладаються слов’янськими мовами.
Неординарна постать Любка Дереша займає одне з чільних
місць у відчизняній модерній літературі.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ В ПОЛІТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ ФРН
Бондарчук І. C.,
4 курс, група ПР 41/08, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна»
Максимчук В. С.,
доцент, науковий керівник
Когнітивний підхід до вивчення різних мовних явищ на різно
му матеріалі отримав в сучасному мовознавстві широке розповсю
дження. Кожна конкретна мова несе на собі відбиток особливостей
мислення (сприйняття й осмислення світу) носіїв даної мови, і від
ображення навколишнього середовища відбувається не прямо
(«світ» → «мова»), а через призму свідомості (когніції) людини за
схемою: «світ» → «людина» → «мова». Таким чином, мова фіксує те,
як людина сприймає світ і відображає його в своїй свідомості.
Сприйняттю і опису об’єктивної реальності в мисленні / мові лю
дини властива така якість як метафоричність, суть якої полягає
в описі реалій однієї сфери життєдіяльності шляхом номінацій ін
ших сфер[1:759772]. Концептуальна метафора з точки зору когні
тивної семантики являє собою модель представлення інформації
однієї сфери діяльності суб’єкта термінами іншої [2:360].
Політичний дискурс ФРН характеризується образністю, яка
обумовлена активним використанням наочних мовних засобів.
Тексти офіційних промов сучасних німецьких політиків рясніють
крім інших образних засобів і великою кількістю метафор. У рам
ках когнітивного підходу дані метафори об’єктивують знання
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німецьких політиків про соціально&політичну реальність Німеччи&
ни, Євросоюзу, і світу в цілому, і висловлюють найбільш актуальні
з їх точки зору властивості та якості, які вони їй приписують в про&
цесі політичної комунікації.
Найменування видів одягу та їх частин використовуються най&
частіше німецькими політиками для негативної оцінки особистості
своїх опонентів та діяльності їхньої партії:
(2) Wir brauchen keine alten Hüte in der Politik — «Нам не потрібні
в політиці старі капелюхи».
Стійке словосполучення «старий капелюх» (нім. «ein alter Hut»),
яке спочатку в німецькій мові виникло на базі метонімії, вже за&
кріплено в словниках в значенні «ugs.; Etwas Altbekanntes, langst
nicht mehr Neues». У прикладі (2) реалізується вільне словосполу&
чення з тими ж компонентами, коли обігрується первісний ме&
тонімічний сенс — «стара людина». В цьому контексті «старими ка&
пелюхами» іменуються представники правлячої (1998 р.) партії
ХДС / ХСС.
Взагалі в сучасній німецькій мові капелюх є одним з найбільш
«політизованих» предметів гардероба і вже точно найбільш
«політизованим» головним убором, оскільки з його участю будуєть&
ся досить велике число стійких виразів (як етимологічно німець&
ких, так і загальноєвропейських та / або переведених з інших мов),
які описують різні сфери діяльності людини (політика, громадсько&
го діяча) за допомогою різних видів маніпуляцій:
– «Unter einen Hut kommen» (ugs.; einig werden, ubereinkommen) —
букв.: «Встати під один капелюх» (розм. об’єднатися, стати одно&
думцями).
Як показує проведений аналіз, практично всі стійкі вирази
з лексемою «капелюх» отримали переносне значення при перене&
сенні найменування зі сфери конкретного в область абстрактного.
Література
1. Керимов Р.Д. Метафоры объектов коммуникаций в политическом
дискурсе ФРГ // 2006. — С. 759–772.
2. Baldauf Ch. Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie
der Alltagsmetapher. — Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris,
Wien: Lang, 1997. — 360 S. — (Sprache in der Gesellschaft; Bd. 24).
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ПАРАДИГМА АНГЛІЙСЬКИХ КАУЗАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Бондарчук І. C. ,
4 курс, група ПР–41/08, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна»
Софійська Т. С.,
доцент, науковий керівник
На початку ХХ століття лінгвістика заперечувала наявність па&
радигматичних відносин в аспекті синтаксису, обмежуючи їх мор&
фологією. Однак, корінний перегляд положень структурної лінг&
вістики в ІІ&й половині ХХ століття визнав положення про
універсальність парадигматичних відносин, які поширюються на
всі рівні мови, і на синтаксис включно. На основі фразових єднос&
тей і пропозицій і будування парадигматичних рядів, встановлює&
ться ступінь обумовленості появи в мові нового типу конструкції.
В якості базової дериваційної моделі вибирають так зване
«ядерне», або елементарне речення, за структурою монопредика&
тивне: [1:105&106]
(1) NP + VP → S
(NP — noun phrase; VP — verb phrase; S — structure.)
The dog chased the cat.
The dog — noun phrase (the dog); chased the cat — verb phrase
Cобака погналася за / переслідувала / вистежувала кішку(ою).
Не всяке речення будується по такій моделі, оскільки така
структура виявляє ті чи інші позиційні зіяння. Для уникнення
подібних зiяннь, слід ввести дробові синтаксичні категорії каузаль&
них дієслів з валентністю більше одиниці. [2:26]
Дробова категорія означає, що дане дієслово вимагає приєднання
після себе деякого елемента для того, щоб утворити базову категорію.
Два окремих простих речення можна з’єднувати в рамках за&
гальної парадигми еквівалентності різними способами, одержуючи
при цьому кілька типів поверхневих структур. Повний фрагмент
вертикальної конструкційної парадигми еквівалентності включає
шість дериваційних ступенів: [1:133]
– об’єднання базових речень в кумулему (лінійну послідовність);
– об’єднання базових речень в складносурядне речення;
– об’єднання базових речень в складнопідрядне речення;
– об’єднання базових речень в ускладнено&скомпоноване речення;
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– об’єднання базових речень в ускладнено&підлегле речення;
– об’єднання базових речень (спрощення) в монопредикативну
конструкцію — просте речення.
Представлений парадигматичний ряд цілком наочно ілюструє
можливості синтаксичної системи мови при вираженні конкретно&
го значення, в даному випадку — каузальності. Показово також те,
що об’єднання двох пропозицій в загальну смислову одиницю (ку&
мулему) — це не просто випадкове поєднання, що набуває каузаль&
не значення лише в певному контексті, а елемент парадигматичного
ряду, причому по своїй структурі найбільш простий з усіх можливих.
Найскладніший по семантичній структурі елемент ряду — монопре&
дикативна конструкція — в даній парадигмі можливий, причому
будується він не по моделі SVO (subject&verb&object).
Отже, мінімальна мовна одиниця, здатна описувати каузальну
ситуацію — це просте поширене речення, що має предикатом пе&
рехідне дієслово і побудоване за схемою:
(7) NP + (VP / NP + NP) → S
The sun was shining. She was getting the tan. The sun shining she was
getting the tan. > She was getting the tan because of the sun shining….
Світило сонце. Вона загорала. > Так як світило сонце — вона за#
горала. > Вона загорала, тому що світило сонце….
Або, в інших прикладах, які мають неперехідне дієслово в
поєднанні з яким&небудь іншим каузальним компонентом.
Література
1. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. — М.: Высш. шк.,
2002. — 160 с.
2. Dowty D.R. The Dual Analysis of Adjuncts/Complements in Categorial
Grammar, 2000. — 26 c.

НІМЕЦЬКА МОВА В АВСТРІЇ
Бучнєва Л. С.,
ІV курс, група ПР#41/08,
Інститут філології та масових комунікацій,
Максимчук В. С., науковий керівник
В Австрії , так само як і в Німеччині, німецька мова існує в трьох
формах: літературна мова — розмовна мова — діалект. Австрійський
варіант німецької дуже відрізняються від літературної німецької
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мови. Існує багато австріацизмів — слів, які використовують і ро&
зуміють тільки в Австрії (Grieß — Gesicht, Kaffeehäferl — Kaffeetasse).
Виникає питання: чи існує взагалі австрійська мова?
У випадку із австрійським національним варіантом саме істо&
ричний досвід існування нації в межах суверенної держави зробили
можливим виникнення національного австрійського варіанту
німецької мови і обумовили суть буття феномену німецької як
«Plurizentrische Sprache» (поліцентричної мови ). Після 1945 року
деякі політики хотіли відмежувати все австрійське від німецького.
Це стосувалося й мови. І хоча в австрійських школах діти вивчають
німецьку літературну мову, вона використовується тільки на письмі.
Для мовної ситуації у Австрії характерним є використання у науко&
вих та публіцистичних текстах австрійського різновиду літературної
мови (Schriftsprache), у офіційному спілкуванні, мовленні освічених
людей — її усного варіанту (Hochsprache), в побутовому спілкуванні —
розмовної мови із яскраво вираженими австрійськими особливостя&
ми (Osterreichische Umgangsprache), а також, особливо в регіонах їх
поширення — територіальних діалектів та міських напівдіалектів, та&
ких як віденський. Все це ще раз підтверджує повноправний статус
das Osterreichische Deutsch як національного варіанту.
Структура сучасної німецької мови в Австрії являє собою певну
сукупність її різних формацій та діалектів, які відносяться до ба&
варсько&австрійської групи. Зрештою, на противагу діалектам стан&
дартна мова є «носієм і передавачем культури, науки й політики,
використовується в літературі, мас&медіа, школах, університетах,
у церкві, у всіх інших громадських сферах». Отже, все об’ємність та
функціональність національного варіанту протистоїть монофунк&
ціональності діалектів. Австрійський варіант мови є ще відносно
молодим поняттям і перебуває як літературно&нормована ко&
дифікована мікросистема на стадії розвитку. Все ще продовжується
процес, який у інших мовах уже завершився, — розвиток мовних
наслідків у зв’язку із виникненням нових держав у межах мовної
території.
Щодо австрійського національного варіанту німецької мови, то
національна нормативна кодифікація здійснена в кількох виданнях
«Австрійського словника» (Osterreichisches Worterbuch), де система&
тизовано близько 3000 лексичних і фразеологічних австріацизмів,
що в кількісному відношенні хоча й складають периферію загаль&
нонімецької лексичної системи, проте через узуальну поширеність
в межах Австрії отримали статус норми. У останніх виданнях
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універсального словника німецької мови наведені численні мовні
одиниці із позначками «österr» чи «schweiz».
Аналіз мовного матеріалу показує, що в межах австрійської лек&
сичної мікросистеми існує варіювання між виразами, фіксованими
австрійським узусом та їх загальнонімецькими корелятами, які час&
то рівноправно і факультативно вживаються в мовленні.
Писемна мова суттєво не відрізняється від писемної мови самої
Німеччини, проте в усній мові знаходимо широкий спектр
варіантів, якими володіє практично кожен німецькомовний
австрієць. Проблемою тут не є фонетичне оформлення усної мови,
що сильно відрізняється в Австрії від власне німецького, а саме ге&
терогенність мовної системи, як у формальних, так і у неформаль&
них мовних ситуаціях, що властива в цілому Австрії.
Австрійський національний варіант німецького має свої
відмінності. Тут є своя специфіка проказування дифтонгів, взагалі
немає аспірації у початкових звуків р#, t#. Дифтонг «eu» замінюєть&
ся на «ei» (Deutsch — Deitsch, neu — neich). Відбуваються скорочення
в префіксах та суфіксах (префікс ge# скорочується до [g] (g’macht). У
відмінюванні дієслів в Präsens у першій особі однини відсутнє
закінчення –e (ich geh′, ich fahr′), а сильні дієслова, які змінюють ко&
реневу голосну [a] на [ä], не одержують умлаут (er fahrt, er lauft).
В утворенні наказового способу в другій особі множини додається
#s (gehts, kommts). Граматичний рід не завжди відповідає роду в
німецькій літературній мові ( das Eck — die Ecke, das Cola — die Cola,
das Monat — der Monat, der Akt — die Akte).
Також значні розбіжності присутні в лексиці. У словнику
австрійської німецької мови існує велика кількість запозичень з
інших мов, зокрема з італійської, французької мов, а також з мов
слов’янської групи. Лексичні особливості існують насамперед в
сфері офіційної мови (Nationalrat (австр.) — Bundesrat (нім.), unter#
fertigen (австр.) — unterschreiben (нім.) та сфері продуктів харчування
(Erdäpfel (австр.) — Kartoffeln (нім.), Paradeiser (австр.) — Tomaten
(нім.), Marillen (австр.) — Aprikosen (нім.), Topfen (австр.) — Quark
(нім.), Schmalz (австр.) — Schweinefett (нім.), Mehlspeise (австр.) —
Süßspeise (нім.). Слово «heuer», що означає «dieses Jahr» взагалі
невідоме в Німеччині. Австрійці ніколи не скажуть: «Es schmeckt
schön». Вони можуть сказати тільки: «Es schmeckt gut».
Отже, австрійсько&німецька мова розвивається й функціонує не
тільки на рівні діалектів, але й на рівні національного варіанту мови.
Що в свою чергу потребує її більш детального вивчення та розгляду.
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ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ
Кубрак І. А.,
III курс, група ПР#31/09, спеціальність «Переклад»,
Університет «Україна»
Люшневська Т .Г.,
доцент, науковий керівник
Переклад як особливий вид мовної діяльності являє собою
складне і багатогранне явище, різні сторони якого привертають
увагу літературознавців, психологів і лінгвістів. Предметом цієї
статі є мовні закономірності перекладу як двомовної комунікації.
Предметом розгляду було питання про способи передачі реалій
в межах більш глобальної прагматичної проблеми, а саме проблеми
збереження національного і історичного колориту художнього тво&
ру, який перекладається.
Реалії, як одиниці безеквівалентної лексики, становлять
найбільші труднощі при перекладі. Складність полягає в тому, що
для перекладу їх не існує відповідників, які б разом з передачею
специфічної інформації відображали національний колорит, мали б
ті ж конотації емоційного, смислового та стилістичного характеру,
що супроводять реалії в оригінальному тексті. Отже, при перекладі
важливо враховувати прагматичне значення, тобто ту функціональ&
ну роль, яку реалія відіграє у конкретному повідомленні.
На основі численних досліджень у перекладознавстві виділя&
ють: а) побутові реалії; б) етнографічні та міфологічні реалії; в) ре&
алії світу природи; г) реалії державно&адміністративного укладу та
суспільного життя; д) ономастичні реалії; е) асоціативні реалії то&
що. З історико&семантичного погляду виділяють:
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1. Власне реалії: нім. die Drogerie, Fasching; укр. коливо, постоли.
2. Історичні реалії — семантичні архаїзми, які внаслідок зник&
нення референтів переходять до історично дистантної лексики,
втративши життєдіяльність. Вони містять фонові знання культур&
ної спадщини. Крім національного колориту вони мають і хроно&
логічний. Наприклад: нім. Pappenheimer; укр. підбрехач («другий
сват у давніх українських весільних обрядах»).
У структурному плані виділяють:
1. Реалії — одночлени: нім. der Eintopf; укр. вечорниці. 2. Реалії —
полічлени номінативного характеру: нім. Kolner Dom; укр. троїста
музика. 3. Реалії — фразеологізми: нім. sich beim Salzamt klagen; da
will ich Veithl hei?en; wie ein Piefke reden; укр. стати під вінок.
Отже, особливістю реалій є те, що у носіїв певної культури і пев&
ної мови з ними пов‘язуються такі фонові знання та асоціації, які
на певному етапі міжнаціональних та міжмовних контактів можуть
бути відсутніми у носіїв інших культур і мов. При перекладі реалій
виникає, з одного боку, необхідність підкреслити їх особливий ко&
лорит, іноді унікальність, а з іншого боку — певним чином переда&
ти їх значення і типові для носіїв мови джерела асоціації, уникаю&
чи, настільки це можливо, багатослів‘я.
Основними способами передачі значень реалій при перекладі є:
а) транслітерація; б) калькування; в) трансформаційний перек&
лад; г) дослівний переклад; д) описовий переклад.
Транслітеруються слова, які вже давно запозичені та зафіксо&
вані у словниках, наприклад: бюргер, канцлер, курфюрст. У цих ви&
падках для передачі реалій використовувалася повна трансліте&
рація, тобто слово німецької мови без жодних змін переноситься
в український текст.
Калькування — переклад елементів, які складають назву реалії,
на основі регулярних відповідностей. Цей спосіб застосовується,
коли реалія не підлягає обов‘язковій транслітерації і коли переклад
досить повно передає зміст реалії: Bundesprasident — федеральний
президент.
Трансформаційний переклад — переклад із застосуванням
різного роду інформацій: додавання та опускання слів, тлумачення
понять у тексті та в зносках, використання приблизної
відповідності тощо. Наприклад: Gastarbeiter — іноземний робітник.
При передачі слів&реалій перекладач може також застосовувати
описовий переклад. Так, наприклад: Polterabend — вечірка напередо#
дні весілля.
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Все вище зазначене є спробою показати складність і багатог&
ранність процесу перекладу а також різноманітність факторів,
внутрішньо лінгвістичних і екстралінгвістичних, які визначають
перекладацькі рішення.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
Мухіна Г. Я.,
VII курс, група ПР#71,
Інститут філології та масових комунікацій, Університет «Україна»;
спеціаліст І категорії відділу організації наукової діяльності
У сучасному перекладознавстві фразеологізми займають важливе
місце. Все частіше у повсякденному спілкуванні носії мови вжива&
ють велику кількість фразеологізмів. І не знаючи як перекладаються
певні комбінації слів, перекладачеві буде досить складно зрозуміти
зміст розмови, не кажучи вже про якісно зроблений переклад.
Загальне значення фразеологізму часто не має нічого спільного
із значеннями слів, які входять до нього.
Наприклад drink like a fish = drink too much,
Отже, фразеологізм — це єдність двох і більше нарізно оформ&
лених компонентів, оформлених за моделлю словосполучення або
речення, але неподільна лексично, стійка у своєму складі й струк&
турі, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові.
Іноді фразеологічні звороти — приказки та прислів’я — пере&
кладаються майже слово в слово, коли в мові оригіналу і в мові пе&
рекладу вони означають одне й те саме: працьовитий як бджола —
busy as a bee.
Коли в мові перекладу є схожа фраза, але в мові оригіналу вона
виражена іншими словами — проблем також в принципі немає: ку&
пити кота в мішку — to buy pig in a poke, перша ластівка — the first
portent (sign), курчат по осені рахують — don’t count your chickens
before they are hatched.
Але коли в мові перекладу аналогів немає, тоді перекладач має
в своєму арсеналі кілька способів викрутитися з ситуації. Якщо пе&
рекладається письмовий текст, перекладач може перекласти фразу
дослівно і зробити зноску з поясненням або ж замінити фразео&
логізм власною фразою, що більше всього підходить в даному
випадку.
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Слід мати на увазі, що словосполученнями, так само як і слова&
ми, властиві багатозначність і омонімія, причому одне зі значень
може бути фразеологічним і один з омонімів — фразеологізмом.
Фразеологізм може іноді відрізнятися від змінного словосполучен&
ня лише артиклем, який є в даному випадку формальним дифе&
ренціюються ознакою.
Фразеологізм може бути приведений не повністю, зі збережен&
ням лише частини компонентів: «He complained to Fleur that the
book dealt with nothing but birds in the bush.» (J. Galsworthy). Тут ви&
користана частина прислів’я: «A bird in the hand is worth two in the
bush.»(Краще синиця в руках, ніж журавель у небі). A bird in the bush
в даному прикладі означає порожні обіцянки.
Фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі
всіх стилів. І грамотний перекладач не повинен допускати неточ&
ностей у перекладі того чи іншого фразеологізму. Без знання фра&
зеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти
жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання.
Отже, знання фразеологічних висловлювань — дуже важлива
частина роботи перекладача.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Опанасюк І. В.,
5 курс група ПР#52с/11, спеціальність «Переклад»,
м. Київ ВМУРЛ «Україна» к. тел.(098 377 92 07)
Софійська Т. С.,
доцент, науковий керівник
Темою нашого дослідження є проблема реалізації в педагогіч&
ному процесі. Метою нашого дослідження є визначення методів,
засобів і форм навчання як отримання сукупності знань реци&
пієнтом під час введення різноманітних технологій продуцентом.
Технологія навчального процесу в вітчизняній літературі має
поняття «технологія навчання», яка представляє техніку навчаль&
но&виховного процесу — «педагогічну технологію».
Педагогічна технологія — це спосіб реалізації навчального про&
цесу який знаходиться у взаємозв’язку з процесами взаємообслуго&
вування різноманітних міждисциплінарних зв’язків. Педагогічна
майстерність викладача проявляється в тому, щоб вибрати головну
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тему, підкріплюючи оптимальні методи та засоби навчання згідно
програми та поставленим продуцентом педагогічним завданням.
Процес розробки конкретної педагогічної технології можна наз&
вати процесом педагогічного проектування, який визначається як:
– вибір короткого шляху вивчення, згідно з учбовим планом та
учбовими програмами;
– вибір пріоритетних цілей, як головних для викладача;
– вибір стратегій, до яких викладач повинен бути готовий;
– вибір технології, яка орієнтована на конкретні цілі чи на одну
головну ціль;
– розробка технології навчання.
Сам процес проектування технології навчання дуже багатогран&
ний. Це й:
– проектування за дотриманням форм дисципліни за навчаль&
ним планом;
– самі форми організації цього процесу;
– стратегічний підхід до вибору видів учбової діяльності;
– вибір методів та способів навчання тощо.
Таким чином технологія навчання набуває статусу стратегії ор&
ганізації, управління та контролю за процесом навчання. На сьо&
годнішній день немає головної зафіксованої класифікації техно&
логії навчання. Однак, підкреслено дві градації педагогічних
технологій: традиційні та інноваційовані.
Кожна з цих стадій являє собою точний самостійний відрізок
розвитку реціпієнта.
• стадія дитинства — 0–6 років;
• стадія дитинства — 6–12 років;
• юність — 12–18 років;
• дорослість — 18–24 роки [1: 3&15].
Нас зацікавила І&а стадія дитинства, тому що саме в цей час
формується особистість і здатність дитини до процесу опанування
знаннями. Монтессорі М. практикує педагогічні технології на
перші три роки життя реципієнта, як другу ембріональну фазу рос&
ту, в якій розвивається дух та душа дитини, й називає цей процес
«Психологічним ембріоном».
В той час, як доросла людина розвиває свою думку, дитина зви&
кає до навколишнього середовища своєї особистості — до «відчут&
тя» і існують «сенситивні» періоди», коли дитина особисто відчуває
головні збудження зі сторони навколишнього середoвища, наприк&
лад, що стосується розвитку руху або соціальних аспектів. Якщо
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впродовж ембріональної фази росту, яка включає в себе і потреби
дитини, дитина знайде чим хоче зайнятися і стане готовою до будь
якої концентрації. Під час сенситивного періоду дитина проходить
процес засвоєння, якій, згідно Монтессорі М. торкається не тільки
інтелектуальної сторони дитини, але й всього особистого розвитку.
Такому процесу, дослідженому Монтессорі М., надали термін «нор
малізація».
Література
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THE USE OF STUDENTCENTERED APPROACH
IN LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE
Raskind O. A.,
6 курс, група ЗПР 61М/11,
Iнститут філології та масових комунікацій,
Кнодель Л. В.,
професор, науковий керівник
Studentcentered approach aims to engage students actively in learning,
in the way that is suitable for and relevant to them in their lives outside of
the classroom, while teachercentered approach has been described as
emphasizing a passive transfer of knowledge from teacher to student. In
other words, in studentcentered teaching approach: planning, teaching,
and assessment are centered on the needs and abilities of the students.
The main idea of the approach is that learning is most effective when to
pics are relevant to the students’ lives, needs, and interests and when stu
dents themselves are actively engaged in understanding, and connecting
to knowledge.
Communicative approach to the language teaching emphasizes what
learners already know and can do with language, as well as what they want
and need to do. Studentcenteredness is a foundational principle of com
municative language teaching, which is based on the assumption that suc
cessful language learning involves not only knowledge of the structures
and forms of a language, but also the functions and purposes that the lan
guage serves in different communicative settings. The importance of pro
viding opportunities for meaningful interaction and connecting instruction
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to adult learners’ lives outside the classroom is highlighted in some profes
sional applications1.
In studentcentered approach, students will have a higher motivation
to learn when they feel they have a real stake in their own learning.
Instead of the teacher being the sole, faultless source of information,
then, the teacher shares control of the classroom and students are allowed
to explore, experiment, and discover on their own. The students are not
just memorizing information, but they are allowed to work with and use
the information alone or with peers. Their diverse thoughts and perspec
tives are a required input to every class. The students are given choices and
are included in the decisionmaking processes of the classroom. The
focus in these classrooms is on options, rather than uniformity.
Essentially, learners are treated as cocreators in the learning process, as
individuals with ideas and issues that deserve attention and consideration.
Studentcentered approach emphasizes the following strategies:
Building on learners’ experiences and strengths, while also teaching
them how to use specific learning strategies to accomplish their goals.
Focusing on the needs, skills, and interests of students while providing
learning experiences that promote autonomy, choice, cooperation, colla
boration, meaningful communication, and metacognitive awareness.
Providing opportunities for students to use the target language to
negotiate meaning with teachers and other students in group work, pro
ject work, and taskbased interactions while also providing guidance,
modeling, and feedback about progress.
Facilitating student work in pairs, in groups, or alone depending on
the purpose of the activity, creating learning opportunities that mirror
actual tasks in students’ lives.
Using «techniques that enhance students’ sense of competence and
selfworth».
In conclusion, studentcentered language instruction focuses on stu
dents’ needs for learning and effective communication skills. The teacher
provides opportunities for students to engage actively in meaningful com
munication, encourages them to take ownership of their own learning,
and gives them explicit instruction concerning language skills and strate
gies for gaining knowledge and those skills.
1
CelceMurcia, M. (Ed.). (2001). Teaching English as a second or foreign lan
guage.Boston: Heinle & Heinle.; National Center for Family Literacy & Center for
Applied Linguistics. (2008). Practitioner toolkit: Working with adult English language
learners. Louisville, KY, and Washington, DC: Authors. Retrieved from
http://www.cal.org/caela/tools/program_development/prac_toolkit.html
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ АНАЛІТИЧНОЇ СТАТТІ
НА ПОЛІТИЧНУ ТЕМАТИКУ
Шкарбан І. В. ,
к.філол.н., доц. кафедри теорії та практики перекладу
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
м. Київ, к. тел. 0976429152
Політичний дискурс як простір, в якому реалізуються аргумента
тивні стратегії, як сферу, де формується ідіостиль політика, вивчають
ся особливості вербального оформлення промов, застосовані у них
стилістичні та риторичні прийоми, ґрунтовно досліджено у роботах
А. Д. Бєлової, В. З. Дем’янкова, Г. Л. Жуковець, Р. В. Поворзнюка,
Г. Д. Почепцова, К. С. Серажим, О. С. Фоменка, О. Й. Шейгал та
інших видатних сучасників. Водночас соціокультурний контекст
політичного дискурсу характеризується орієнтацією на масову ауди
торію, об’єднану спільними цінностями і настановами, якими можна
керувати; національнокультурною специфікою; ідеологічністю (ад
же дискурс безумовно відображає погляди, переконання, ціннісні
орієнтації певної соціальної групи [2, с. 19 ]). У цьому аспекті ЗМІ є
динамічним мовним і, насамперед, семантичним простором, у якому
виробляються і випробовуються соціальні значення. Це найбільш
очевидно стосується політичного дискурсу, оскільки практика
політичної діяльності і політичного мовлення пов’язана насамперед
із відповідним видавничим органом, що фінансується певною
політичною партією провладною чи опозиційною.
Актуальність обраної проблематики дослідження пов’язана
з тим, що суспільне призначення аналітичної статті на політичну
тематику полягає у навіюванні адресатам — суспільно свідомим
громадянам необхідність «політично правильних» дій та оцінок [2,
с. 12], суспільно прийнятної позиції. Тобто, метою є не інфор
маційний звіт про суспільно значущі події, не опис того, «хто, що,
де, коли сказав» (у термінах Т.А. ван Дейка «наративнофактуаль
ної» інформації), а створення ґрунту для переконання адресатів,
спонукання до дії, чітко усвідомленої громадської позиції,
соціалізації та самоідентифікації у політичному вирі оцінок.
Наприклад, при аналізі статті «Why Tea Party women lead the
charge»(«The Guardian», 19.10.2010) не достатньо обмежитися лише
історичною довідкою про те, що Рух чаювання відстоює ідеї лібер
теріанства та консерватизму і походить від Бостонського чаювання
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(Boston Tea Party), вияву протесту американських колоністів проти
вибіркового оподаткування торгівлі чаєм британською метро&
полією. Слід також сконцентруватися на гендерному аспекті пе&
рекладу, адже йдеться про жіночий опір збанкрутілій економіці,
надмірній і невиправданій системі оподаткування, збагачення за
рахунок середнього класу: Economic collapse, the shocking spending by
an Obama administration that most analysts agree is in over head, combined
with remarkable contempt shown by citizens …have mobilized women and
their families to take actions. Actually, the answer is: taxed enough already.
As one Tea Party rally sign aimed at big government succinctly put it, «My
kid isn’t your ATM».
Жінка є берегинею дому, вона створює затишок і осередок доб&
робуту й сімейного благополуччя, водночас жінка є центром обме&
женого родинного простору, але має виступити в новій ролі, стати
центром урівноваження, своєрідним розумним першопочатком, бо
зовнішній безлад зачіпає її внутрішній особистий простір: вона має
залишити оселю і впорядкувати світ за її межами: Women control the
household accounts and we know when spending is unsustainable, threaten#
ing the very fabric of our families, or our country as the case may be. Це яви&
ще є надзвичайною і безпрецедентною подією, автор статті вико&
ристовує прийом алюзії на біблійний претекст Doom’s Day:
Especially irritating to American Nobility is the fact that women are in front
of this storm, leading the way and calling out the political establishment for
disdain and punishment on election day. Викладацька практика свідчить
про те, що переклад аналітичних статей на політичну тематику є
своєрідним випробовуванням рівня підготовки студентів — май&
бутніх перекладачів, вимагає не тільки високого рівня обізнаності у
суспільно&політичних реаліях, а також уміння інтерпретувати
націокультурні символічні коди, орієнтації у складній семіотичній
системі знаків.
Література
1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослі&
дження категорії громадянське суспільство. — Львів: Літопис, 2000. —
318 с.
2. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. — Волгоград: Пе&
ремена, 2000. — 525 с.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

МОДЕЛІ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ ПАКУВАННЯ
Грунін Є. С.,
V курс, група ТП 51,
спеціальність «Технологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань».
Коптюх Л. А., науковий керівник
Пакування є невід’ємною частиною виробництва, зберігання та
споживання продовольчих і непродовольчих товарів, а в розвине
них країнах набуло такого ж значення як і самі вироби, що знахо
дяться в ньому. Разом з тим, використані пакувальні матеріали та
пакування можуть бути сміттям і загрожувати та наносити суттєву
шкоду навколишньому середовищу, оскільки під час утилізації
різних його видів виділяються різні речовини, що мають значний
ступінь дії на довкілля. Особливо низькими екологічними власти
востями відрізняється полімерна тара та пакування, під час згоран
ня яких в навколишнє середовище виділяється такі шкідливі речо
вини як діоксин, стирол і інші сполуки, вуглекислий газ,
накопичення яких в атмосфері та ґрунті в значних кількостях вик
ликає зміни клімату внаслідок парникового ефекту, отруєння рос
линного і тваринного світу, вплив на здоров’я людей.
Багато видів пакування (полімерне, скляне) практично не руй
нується під дією природних факторів, інші види (металеве) руйну
ються протягом 10–20 років, найшвидше розкладається за цих умов
паперові відходи.
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В Україні наприклад, щорічно утворюється, близько 160 млн м3
твердих побутових відходів, половина з яких є відходи пакування —
це пластик, папір, скло, композиційні матеріали. В результаті вико&
наних досліджень проведено дослідження ситуації що до поводжен&
ня з відходами та систем що до перероблення та утилізації відходів,
в тому числі відходів паковання.
Як показує досвід багатьох країн світу та Європи, відходи паку&
вальної калузі можуть перетворюватись із сміття в сировину, з якої
виготовляють нові пакувальні матеріали, вироби, тару, пакування.
Фінляндія часто очолює різні міжнародні екологічні рейтинги.
У Фінляндії з населенням трохи більше 5,3 млн. чоловік утво&
рюється понад 100 мільйонів тонн відходів (включаючи камені і по&
роду, що утворюються в добувній і будівельній галузях).
У області переробки і управління відходами у Фінляндії зайня&
то близько 1000 компаній, а річний оборот цієї галузі складає
близько 800 млн. євро.
До 2016 р. в будівництво заводів по обробці і утилізації відходів
буде інвестовано більше 700 млн євро. Щорічно у Фінляндії вихо&
дить з експлуатації близько 100 000 автомобілів, 3 млн. покришок,
сотні тисяч електричних і електронних приладів.
Законодавчо реалізований принцип відповідальності виробни&
ка, згідно з яким виробники або імпортери певної продукції несуть
відповідальність за організацію утилізації цієї продукції, після того,
як її власники захочуть від неї позбавитися. Відповідальність ви&
робника охоплює автомобілі, що вийшли з експлуатації, і автомо&
більні шини, електричне і електронне устаткування, а також упа&
ковки, газети і журнали. Відсоток здачі придатних до вторинного
використання пляшок і банок знаходиться у Фінляндії на найви&
щому міжнародному рівні. З усіх скляних і пластикових пляшок
у Фінляндії здається 98 відсотків, а металевих банок — майже
90 відсотків. Організований збір і видалення відходів покриває всю
країну.
Більше 58 млн французів виробляють в рік валового національ&
ного продукту на одного жителя на суму 27 тис. євро. І, звичайно,
при цьому не можна обійтися без відходів. Міські відходи у Франції
в 1995 р. склали 28,8 млн тонн. З цієї кількості побутові відходи
складали 20,8 млн тонн. Це відповідає тому, що на кожного жителя
доводиться 480 кг міських відходів і 360 кг побутових відходів, при&
чому 27% від загальної ваги відходів складає використана упаковка.
Міське сміття перебуває на 25% з паперу/картону, 11% з полімерів,
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13% із скла, 4% з металу, а також 18% з текстильних відходів і 29% із
залишків їжі і садових відходів. З усіх побутових відходів (20,8 млн
т) в 1995 р. 1,7 млн т було перероблено в добрива, 10,3 млн т спале&
но (з них 73,9% з поверненням енергії), 9,5 млн т. вивезено на зва&
лище . Згідно з проміжним звітом комісії ЄС відносно впроваджен&
ня європейського досвіду управління в пакувальній індустрії,
в 1997 р. у Франції було випущено на внутрішній ринок 11 млн т
упаковки. 35% було виготовлене з паперу/картону, 6% з металів,
30% із скла, 14% з полімерів і 15% з деревини. Це відповідає щоріч&
ному споживанню упаковки на душу населення 191 кг. У 1997 р. бу&
ло утилізовано 50% відходів і піддане рециклингу — 35%. Відносно
окремих матеріалів — було перероблено 40% картону/паперу, 44%
металу, 41% скла, 5% штучних матеріалів і 42% деревини.
В Німеччині в сфері утилізації відходів зайнято більше мільйо&
на людей. Окрім дотацій та інших заходів стимулювання підпри&
ємств, зайнятих збором і переробкою відходів, на екологічні прог&
рами щорічно витрачається близько 30 млрд. Євро. Також успішно
працює система роздільного збору муніципальних відходів (окрім
загальної культури поведінки, система заснована на серйозних еко&
номічних стимулах), а також система утилізації відходів виробництва
DSD (Dual System Deutchland), що об’єднує більше 600 провідних
компаній&виробників товарів масового виробництва. Існуючі нор&
ми поховання відходів постійно стають більш жорсткими. Наприк&
лад, з 2005 року в Німеччині заборонено поховання матеріалів, що
містять більше 5% компонентів органічного походження. Відходи,
що утворюються, утилізують як із застосуванням радикальних ме&
тодів (спалювання в спеціальних печах), так і з переробкою для
повторного використання. В цілому, частка утилізованих або
рецеркульованих матеріалів із загального об’єму пластикових
відходів, що утворюються, складає 12–18 %, не зайве було б згада&
ти, що з 2006 року Єврокомісія вводить нові жорсткі норми пере&
робки пакувальних матеріалів: 55–70 %
Лідерами з переробки та вторинного використання відходів
упаковки є Німеччина (переробляється більше 70 % відходів),
Нідерланди (65 %), Австрія (60 % ). Для досягнення здобутків цих
країн в галузях утилізації відходів паковань Україні необхідно пе&
реймати безцінній досвід цих країн.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ
ВІТАЛЬНОПОДАРУНКОВОГО ПАКОВАННЯ
Доронін О. О.,
V курс, группа ТП 51,
спеціальність «Технологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань».
Коптюх Л. А., науковий керівник
Купуючи товар потенційний покупець бачить в першу чергу са
ме паковання. Часто саме красиве, ефектне, яскраве паковання
є визначальним чинником і мотивом для купівлі товару серед по
дібних йому, паковання може бути не тільки ємністю для продукту,
але і справжньою окрасою, а також слугувати споживачеві ще дов
гий час, виконуючи сторонні функції, несучи на собі зовнішні
складові бренду. Саме паковання, що є невід’ємною частиною
бренду, найчастіше слугує істотним аргументом у виборі товару.
А тому головним завданням з розробки дизайну паковання було
сформувати позитивне ставлення споживача саме до того, що во
лодіє своїм оригінальним пакованням. Важливим чинником є роз
міри, конструкція, форма, матеріал, колірне і шрифтове рішення,
кожна деталь може стати її відмінною рисою і вплинути на форму
вання образу торгової марки.
Для створення нестандартної за формою конкурентоспромож
ної запакованої одиниці товару харчової продукції було розроблено
не тільки нову конструкцію паковання, дизайн, визначені вироб
ничі можливості, а й розрахували економічну доцільність розробле
ного проекту.
Розроблення паковання для харчових продуктів формується
з урахуванням особливостей продукції, а також досягненнм зручності
використання, транспортування, споживання і вирішення низки пи
тань, котрі виникають за розроблення та виготовлення паковання.
Основне значення упаковки — захист упакованих товарів від
несприятливих зовнішніх умов, а також попередження потраплян
ня частинок товарів чи окремих екземплярів в навколишнє середо
вище, що зменшує кількісні втрати самих товарів, а також забруд
нення навколишнього середовища. А тому були визначені вимоги
до пакувальних матеріалів.
Крім того паковання покликано індивідуалізувати та зміцнюва
ти ринкову позицію товарної марки. Для цього використовували
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під час роботи ряд засобів композиції — форма, розміри, колірна
гамма, конструкція, використовуваний шрифт, оптимальність оди&
ниць для продажу товару, раціональність складування, екологіч&
ність матеріалу тощо. Паковання повинне буди надійним і ефек&
тивним, відображаючи образ продукту, а його колір, матеріал,
графіка і зображення на ньому передають його суть і призначення.
Для конструювання викройки та художнього оформлення па&
ковання вибрано паковання зі стилізовано виконаним серцем.
Проведене маркетингове дослідження показало високе процентне
відношення покуців, бажаючих паридбати цей товар, саме в цьому
пакованні і відповідно приурочити його до певної святкової події
в житті, до певного свята наприклад дня народження, 8 березня,
дня св. Валентина тощо або для привітання.

ГНУЧКЕ ПАКОВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Кириленко Є.В.,
V курс, група ТП#51 Спеціальність «Технологія розробки, виготов#
лення та оформлення паковань»
Русаков О. Т., науковий керівник
Паковання — це засіб, або комплекс засобів, які забезпечують
захист товарів від пошкоджень та втрат, а довкілля — від забруднень,
і полегшують процес обігу товарів від виробника до споживача.
Особливістю паковання для харчових продуктів є те, що паку&
вальні матеріали мають бути з відповідною газо&, паро&, водо& і аро&
матонепроникністю, вологоміцними і жиростійкими. Всі паку&
вальні, закупорювальні матеріали і споживча тара повинні бути
інертними по відношенню до продукту і за контакту з ним не
виділяти шкідливих для здоров’я людини речовин.
Основними гнучкими матеріалами для запаковування харчових
продуктів є полімерні плівки (поліетиленова, поліпропіленова, полі&
вінілхлоридна (ПВХ) тощо.), пергамент, підпергамент, фольга, а та&
кож паковання на основі багатошарових і комбінованих матеріалів.
Полістилен (ПЕ) — матеріал, який виготовляється методом
екструзії з наступним пневматичним розтягненням з поліетилену
низького або високого тиску. Поліетилен водонепроникний, має ви&
соку хімічну стійкість, малу проникність для газів. У вихідний полі&
етилен можуть бути введені стабілізатори, барвники, модифікуючі
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добавки. Отримана в результаті плівка, в залежності від технології
виробництва, може мати різну товщину, бути заданого кольору або
мати певні властивості, наприклад, високу міцність та підвищену
довговічність.
ПВХ сретч&плівки мають здатність легко розтягуватися і при
цьому не втрачати своєї міцності. У стретч&плівку ПВХ упаковують
кондитерські та хлібобулочні вироби, м’ясо, птицю, рибу, сухо&
фрукти. Термозбіжна плівка ПВХ — плівка високої якості, особ&
ливістю якої є здатність скорочуватися під дією температури. В ре&
зультаті скорочення термозбіжна плівка щільно обтягує виріб, що
упаковується по периметру і приймає його форму.
Пергамент має високу жиростійкість та використовується для
пакування харчових продуктів, які містять жири та вологу — верш&
кового масла, маргарину, різних масложирових сумішей, спредів,
сирних і сиркових виробів, кондитерських виробів та інших про&
дуктів, на автоматичних лініях і вручну. Пергамент також знаходить
застосування для упаковки харчових продуктів у замороженому
вигляді пакування масла, жирних продуктів та продуктів зі стійким
ароматом. Недоліком пергаменту є недостатня світлонепро&
никність через його монолітну структуру.
Підпергамент — матеріал, що виготовлений із целюлози жир&
ного помелу або тонкий папір, що має високу механічну міцність
і обмежену жиронепроникніть, икористовуеться для упаковки хар&
чових продуктів. Технологія виготовлення підпергаменту — вима&
гає поверхневу обробку паперу наприклад, мездровим клеєм. Вико&
ристання підпергамента для паковання харчових продуктів
з порівняно невеликим вмістом жиру. Морозиво, бутерброди, пе&
чінка — ці продукти можуть бути упаковані з використанням під&
пергаменту.
Паковання на основі багатошарових та комбінованих матеріа&
лів знаходить широке застосування в різних галузях економіки.
Термін «багатошарові матеріали» застосовують для групи ма&
теріалів, які складаються з шарів матеріалу одного типу, тоді як
комбіновані містять шари матеріалів різного типу — папір, фольга,
тканина тощо. Комбіновані і багатошарові матеріали використову&
ють для упакування в значних обсягах, завдяки комбінуванню
властивостей отриманого матеріалу. Багатошарові матеріали отри&
мують шляхом ламінування або співекструзії. Порядок чергування
шарів визначається його функціональним призначенням.
Зовнішній шар захищає упакований продукт від впливу навко&
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лишнього середовища, а також є основою для нанесення друку.
Внутрішній шар забезпечує герметизацію паковання, а середній
або зовнішній — формує бар’єрні властивості.
В процесі виконання роботи було досліджено асортимент ма&
теріалів, що використовуються для виготовлення гнучкого пако&
вання, визначені вимоги до їхніх властивостей в тому числі санітар&
но гігієнічних, проведено вибір обладнання для отримання такого
паковання визначені основні параметри проведення процесів па&
кувального виробництва, показана економічна ефективність і до&
цільність виробництва і застосування гнучкого паковання в хар&
човій галузі.

СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КАРТОННОГО ПАКУВАННЯ
НА ПР АТ «ПОЛІГРАФКНИГА»
Кубашко Є. К.,
гр. ТП#51, спеціальність «Технологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань»
Козак П. М., науковий керівник
Обсяг випуску книжкової продукції в Україні з кожним роком
різко падає.
В декілька раз зменшився випуск книжкової продукції і на Пр
АТ «Поліграфкнига». Мета проекту створити на підприємстві діль&
ницю з виготовлення картонного паковання офсетним друком. На
відміну від книжкової продукції потреба у випуску паковань та ети&
кеток постійно зростає.
Поряд з використанням наявного на підприємстві устаткуван&
ня, яке ще морально і фізично не застаріло, проектом передбачено
використання новітнього до&друкарського, друкарського та після
друкарського обладнання передових країн Європи.
Для виготовлення монтажів діапозитивів при аналоговій та
цифровій технологіях пропонується сучасне комп’ютерне облад&
нання для складання, верстки, монтажу тексту і сканування ілюст&
рації на планшетних і барабанних сканерах.
Передбачено використання растрових процесорів Raster Image
Processor (RIP) нового покоління. Прогрес у галузі новітніх технологій
дав змогу використовувати RIP у сполученні за комп’ютером загально&
го призначення: потрібно мати лише спеціальну мікросхему або плату.
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Проектом передбачено виготовлення друкарських офсетних
форм за традиційною (аналогового) технологією, яка ще викорис&
товується на підприємстві, та використання новітньої цифрової
(CTP) технології. Сучасна технологія «Computer&to&plate» (CTP)
значно поліпшує якість друкарської форми і скорочує час виготов&
лення. При цьому немає потреби у виготовленні фотоформ. Але та&
ка технологія можлива лише при наявності обладнання для елект&
ронного монтажу спуску шпальт і спеціальних офсетних пластин.
Таке обладнання пропонується в проекті
Друкарські форми офсетного друку виготовлюються на зазда&
легідь очутливлених пластина (ЗОП) на алюмінії з копіювальним
шаром на основі ортохінондіазидів (ОНХД) способом позитивного
копіювання. Пропонується використання ЗОП фірми Аgfa meridi&
an Р55. Ці пластини забезпечують роздільну здатність 150 л/см,
видільну — 10–12 мкм. Тиражостійкість таких форм знаходиться в
межах 150 тис. відбитків. А при термообробці їх при температури
160 — 200 °С тиражостійкість їх підвищується у 2–3 рази.
При аналоговій технології копіювальні процеси здійснювати&
муться на копіювальних рамах, що використовуються на «Поліграф&
книзі». Контроль вибору експозиції та характеру градації передачі
здійснюватиметься відповідно за шкалами СПШ&К і РШ&Ф.
Проектом передбачено використання високопродуктивного
друкарського офсетного обладнання 2&х аркушевих машин німецької
фірми «Heidelberg»: 5&ти фарбова Speedmaster CD 102&5 з секцією
лаку та 4&х фарбова Speedmaster 102&4. Ці машини оснащені
комп’ютерними системами, що дає можливість вести контроль
якості друку протягом всього часу виготовлення тиражу.
Продуктивність нового друкарського устаткування зростає
в 1,5 рази.
В проекті розроблено технології і запропоновано устаткування
післядрукарських процесів:
& ламінування — рулонний ламінатор Aurora YDFM&1200;
& висікання — тигельний прес «Heidelberg» Dymatrix 106 Pro
CSB;
& паперорізальна машина «Heidelberg» Polar 115.
Економічні розрахунки підтвердили рентабельність такого ви&
робництва.
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ВОДОНЕПРНИКНИЙ ПАКУВАЛЬНИЙ ПАПіР
Кугай Ю. О.,
студентка V курсу, групи ТП#51, спеціальність «Технологія роз#
робки, виготовлення та оформлення паковань»
Коптюх Л. А., науковий керівник
Водонепроникність — властивість паперу не пропускати воду
з поверхні одного боку аркуша на інший. Вона є дуже важливою під
час упакування кондитерських виробів, більшість яких є сильно
гігроскопічними та втрачають якість за проникнення навіть не&
значної кількості вологи. Водонепроникність характеризується по&
казником водопроникності, що визначається часом, протягом яко&
го вода проникає крізь папір на інший бік за встановлених умов.
Тобто, зі зниженням рівня водопроникності підвищується водоне&
проникність паперу, а отже і продукція, упакована в такий паку&
вальний матеріал зберігатиметься краще.
Процес формування покриття, що визначає властивості паперу
з покриттям, розпочинається з моменту нанесення рідкого шару на
волокнистий матеріал. Склад для покриття проникає на визначену
глибину в капіляри волокнистого матеріалу, одночасно відбуваєть&
ся часткове відокремлення води і її всмоктування волокном. Глиби&
на і швидкість проникнення складу у волокнистий матеріал визна&
чається такими чинниками: змочуванням поверхні складом для
покриття; ефективною в’язкістю складу; водо утриманням складу;
електростатичним зарядом складу.
Швидкість проникнення зменшується пропорційно підвищен&
ню в’язкістю розчину. У зв’язку з цим важливе значення має
стабільність в’язкості складу для покриття у заданих межах. Це дає
змогу точно регулювати витрату розчину під час його нанесення,
а також витрату повітря для рівномірного розподілу складу на по&
лотні під час його висушування. Компоненти розчину, проникаючи
всередину волокон та заповнюючи проміжки між ними, утворюють
після сушіння непомітну неозброєним оком волого міцну плівку,
зв’язану з папером силами адгезії.
Водонепроникні паперові пакувальні матеріали повинні забез&
печувати цілісність запакованого продукту і запобігати волого
обмінним процесам між продуктом і зовнішнім середовищем. Па&
перові пакувальні матеріали для гігроскопічних харчових продук&
тів, не тільки повинні не впливати на зміну органолептичних
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показників, але й запобігати псуванню продуктів під впливом
окисних процесів, вологи, парів та масел навколишнього середови&
ща, мікроорганізмів, ультрафіолетових променів та ін.
У якості речовин, які використовуються для надання паперу
волого міцності широке застосування знаходять поліамідні смоли,
модифіковані епіхлоргідрином. Метою роботи було завдання роз&
робити розчин для надання водонепроникності паперу шляхом
введення додаткових компонентів до складу розчину, знизити
рівень його водопроникності та поверхневої вбирності води, а та&
кож підвищити вологоміцність паперу.
Поставлене завдання вирішується тим, що склад для надання
вологоміцності паперу, який містить поліамідну смолу модифікова&
ну епіхлоргідрином і воду, додатково містить полівініловий спирт
та карбамід за такого співвідношення компонентів, мас. %:
– полівініловий спирт — 6–8;
– карбамід — 4–6;
– поліамідепіхлоргідринова смола, марки Ультрарез&200 — 4–6;
– вода — решта.
Розроблений склад сприяє створенню більш зімкнутої мікропо&
ристої структури, яка є непроникною не тільки для води, але і
світлових променів і повітря, тобто такий пакувальний матеріал
сприятиме захисту продукції протягом подовженого терміну
зберігання. Мікропористість паперу забезпечує одночасно водо&
непроникність і незначне «дихання» запакованого продукту, тобто
продукт не задихається.

ПІДПРИЄМСТВО З ВИПУСКУ ПАКОВАНЬ
З РОЗРОБКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
Мельник С.В.,
V курс, група ТП#51, спеціальність: «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Козак П. М., науковий керівник
Проектом передбачено створення підприємства з виготовлення
пакувальної продукції флексографічним способом друку. Техно&
логічний процес починається від виготовлення фотоформ до завер&
шальної стадії виробництва — висічки та пакування готової про&
дукції. Сучасна флексографія — це універсальний спосіб друку
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з використанням рельєфних форм, малолипких швидковисихаю&
чих фарб, що дає можливість задруковувати практично будь&які ма&
теріали, в тому числі й ті, що легко деформуються (полімерні
плівки). Проектом передбачено виготовлення флексодрукарських
форм фотохімічним способом з фотополімеризаційноздатних
флексографічних пластин (ФФП) за традиційною (аналоговою) та
цифровою (CTP) технологіями. Для виготовлення фотоформ вико&
ристовується сучасна компютерна система та сканери.
Для виготовлення флексографічних друкарських пропонується
використання ФФП фірми Du Pont de Nemour (США) і Cyrel. Ці
пластини здатні до малої деформації, стійкі до водних, глікольних,
спиртових розчинників. Сукупність цих показників визначає об&
ласть їх застосування для високоякісного кольорового друку. Для ви&
мивання рельєфу форми пропонується екологічно чистий розчин&
ник Optisol 727, який складається з ізогептанолу та ізогептилацетату.
Процес виготовлення флексографічних друкарських форм за
аналоговою технологією здійснюється експонуванням через нега&
тив фотополімеру і вимиванням незаполімеризованих ділянок.
Процес складається із шести етапів.
Виготовлення фотополімерних флексодрукарських друкарсь&
ких форм за цифровою технологією CTP є більш якісною і менше
затратою. Технологічний процес аналогічний з традиційним (ана&
логовим) способом за виключення операції копіювання. Він перед&
бачав запис інформації на ФФП з шар — маскою і мікро гравіюван&
ня її лазером, керованим комп’ютером. Матеріал шар — маски під
дією лазера випаровується. При цій технології не потрібні фото&
форми. Після експонування зворотньої сторони пластин, при яко&
му формується основа ФФДФ, проводиться основне експонування.
Елементи зображення є повністю прозорими і при експонуванні
виключаються явища поглинання і розсіювання випромінювання
вакуумною плівкою і фотоформою, що властиво для аналогового
способу копіювання. Як наслідок, фотополімеризація проходить
швидше, бічні грати друкувальних елементів більш стрімкі, конту&
ри різкіші. Завдяки цьому розтискування растрових крапок при
друкуванні на світлих ділянках зменшується на 10%, що значно
поліпшує якість друкованої продукції. Для виготовлення таких
форм пропонуються пластини з маскованим шаром фірми Du
Pont — Cyrel.
Проектом передбачено дві високопродуктивні флексографічні
друкарські машини марки Astraflex і Miniflex –Cx 8.
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Для друкування на полімерних плівках використовується фарба
Ratman. Вона має сертифікат якості ISO 9001. Використовуються
анілоксові валики, які виготовлені за допомогою лазерних гравіру&
вальних автоматів на сталі з керамічним покриттям. Лініатура раст&
ра таких валиків досягає до 200 л/см. Ракельний ніж, що допомагає
анілоксовому валику дозувати подачу фарби на друкарську форму,
виготовляються зі сталі. Необхідно, щоб ракель чисто знімав фарбу
з поверхні анілоксового валу.
В проекті розроблена технологія і устаткування для після дру&
карських, процесів зокрема бабінорізальна машина «Jianshe».
Економічні розрахунки підтверджують запроектоване, що ви&
робництво є рентабельним.

ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Мигирич О. В.,
V курс, группа ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань».
Гопкало В. Л., науковий керівник
Рекламна продукція розташовується в надрукованому типог&
рафським методом вигляді і являє собою каталоги, проспекти, рек&
ламні листівки та буклети, візитки, стікери, а також друковані засоби
масової інформації, це є потужна рекламна ідея, яка має в своєму
складі як чіткий та інформативний текст, так і візуальне рішення,
частіше у вигляді зображення, що привертає увагу і надовго
зберігає в пам’яті споживача образ послуги.
В процесі виконання роботи було проведено аналіз існуючих та
вибір нових обладнання та технологій виготовлення рекламної
продукції, а також вибрано спосіб друкування та виготовлення дру&
карських форм.
Сьогодні більше 70% друкованої продукції містить кольорову
інформацію і правильність її відображення безпосередньо впливає
на вартість продукції роботи з кольором в поліграфії необхідно дот&
римувати певні правила і вимоги на всіх етапах створення друкарсь&
кої продукції. Незнання правил роботи з кольором або зневага ними
гарантує відсутність радості від отриманого тиражу у клієнта і, як
наслідок, очікуваної суми грошей як винагорода за виконану роботу.
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Тому найбільш зручний та єкономічно вигідний офсетний
спосіб друку, завдяки якому можливо віддрукувати якісну рекламну
продукцію. У офсеті фарба з друкарської форми передається на па&
пір за допомогою проміжного офсетного циліндра, на якому укріп&
лено гумовотканинні офсетне полотно. Зображення на друкованій
формі для офсетного способу друку пряме. В даний час офсетом
друкуються найрізноманітніші видання: книги, журнали, газети,
альбоми, каталоги, буклети, проспекти, бланки, візитки. Цей
спосіб друку став домінуючим завдяки наступному:
1. В роботі запропоновано використовувати CtP і термальну
технологію отримання офсетних форм.
2. Термальна технологія CtP — є пряме експонування друкова&
них пластин, CtP, призводить до значного скорочення техно&
логічного циклу і забезпечує підвищення якості одержуваних форм.
Реалізація технології CtP дозволяє зробити весь додрукарський
процес повністю цифровим, а значить, більш сучасним, зручним,
керованим і автоматизованим, а також скорочення технологічного
ланцюжка зменшується собівартість додрукарської підготовки:
знижуються витрати на ресурси (персонал, приміщення), витратні
матеріали (відсутність фотоскладального процесу в поєднанні з
заміною аналогової кольоропроби на цифрову), а також з викорис&
танням CtP&систем різко зростає продуктивність праці та опера&
тивність виконуваних робіт.
В залежності від властивостей чутливого шару термальні пластини
діляться на позитивні та негативні. В позитивних пластинах експону&
ються пробільні елементи, в негативних — друкуючі. Тиражестійкість
термальних пластин без випалу становить від 100 до 300 тис. відбитків,
шляхом випалу вона може бути підвищена майже до мільйона.
В позитивних пластинах термальний шар під впливом ІЧ ¬
промінь змінює свої властивості і стає розчинним лужним прояв&
ником. У пластинах з двошаровим покриттям термочутливий
верхній шар виконує роль маски при прояві. У негативних пласти&
нах елементи чутливого шару під дією ІЧ ¬ випромінювання втра&
чють здатність розчинятися в проявнику. Після експонування дру&
ковані елементи закріплюються на пластині в секції попереднього
нагрівання, а пробільні елементи вимиваються.
Не потребують хімічної проявлення (ChemistryFree) негативні
термальні пластини після експонування промиваються водою і /
або гуммуються. Різновид такого роду пластин — виявляються
в друкарській машині за допомогою зволожуючого розчину.
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Переваги в розроблених технологіях і процесів:
• лінійність освітлення растрових точок у позитивних пластин;
• висока рівномірність;
• в більшості випадків не потрібні спеціальні хімічні речовини;
• можливість підвищення тиражестійкості деяких пластин
шляхом випалу;
• значний позитивний практичний досвід використання тер&
мальної технології.
Серед недоліків зазначено:
• короткий термін зберігання готових пластин;
• більшість пластин стають стійкими до агресивних фарб і лаків
тільки після випалу;
• за роботи з негативними пластинами потрібна додаткова сек&
ція попереднього нагрівання;
• за роботи з деякими негативними пластинами необхідно жовте
освітлення.
Вартість термальних пластин залежить від їх типу. Дорожче ті, що не
вимагають хімічного проявлення і проявляються в друкарській машині.

ПАКУВАЛЬНА ІНДУСТРІЯ
І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Очкур С. С.,
студент IV курсу, групи ТП#41,
спеціальність: «Розроблення, виготовлення
та оформлення паковань»
Коптюх Л. А., науковий керівник
Паковання є невід’ємною частиною продовольчих і непродо&
вольчих товарів, забезпечує їхнє збереження, дотримання санітар&
них і естетичних вимог, норм, зручність продажу й користування,
сприяє конкурентоспроможності продукції, захищає права товаро&
виробника і споживача на ринку.
Український ринок паковання розвивається в напрямку зни&
ження вартості паковання за підвищення його якісних характерис&
тик. Виробництво тари і паковання стає новою спеціалізацією низ&
ки великих підприємств.
Невпинне зростання темпів виробництва і споживання пако&
вання призводить до безпрецедентного збільшення обсягів відхо&
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дів, які у вигляді сміття щодня викидають мешканці міст і сіл. А то&
му проблема охорони навколишнього середовища від використа&
ного паковання є важливою народногосподарською проблемою,
яка може бути вирішена двома шляхами — зменшенням кількості
відходів і їхньою утилізацією. Остання передбачає її трансформа&
цію в корисний продукт.
Захоронення або вивіз на смітник мало придатні способи для
утилізації відходів, особливо з полімерних матеріалів. Захоронення
відходів пов’язане з відведенням під сміттєві звалища значних зе&
мельних ділянок і відчуженням їх від корисного використання.
Спалення відходів супроводжується забрудненням атмосфери
отруйними газами, характеризується високою температурою, необ&
хідністю відводу великої кількості тепла і сильною корозією техно&
логічного обладнання.
Відходи споживання і промислові відходи, що придатні до по&
дальшої переробки, називають вторинною полімерною сирови&
ною, до якої відносяться необроблені вироби з полімерних, інших
матеріалів, а також із змішаних композицій (композиційних ма&
теріалів), які втратили свої споживчі властивості в результаті фізич&
ного або морального зносу і призначені для переробки та викорис&
тання в народному господарстві.
Щоб зменшити шкоду, нанесену довкіллю полімерними ма&
теріалами, в світі визначено кілька напрямків, що характеризують&
ся нижче.
1. Переробка пластмас для повторного використання.
2. Створення пластмас, здатних саморуйнуватися під впливом
природних факторів (світло, ультрафіолетове випромінювання,
мікроорганізми).
3. Розробка біологічно інертних матеріалів (США, Японія,
ФРН).
Існує достатньо способів перероблення полімерних матеріалів
і використаної тари, найбільш раціональними та безпечними з
яких є регенерація, вторинне перероблення та піроліз.
Такий спосіб утилізації, як вторинне перероблення є найбільш
ефективним, оскільки він є не лише екологічно чистим, а й ресур&
соощадним, має також важливу соціальну складову.
В роботі досліджено ситуацію ринку пакувальних матеріалів і
паковання, конкурентну боротьбу серед цих матеріалів, значення
паковання в сучасному житті людини, розглянуто і основні пози&
тивні функції паковання сьогоднішнього і майбутнього.
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Проведені дослідження та аналіз стану щодо утворення, нако&
пичування та використання відходів, в тому числі відходів пакован&
ня як вторинної сировини для виготовлення нової продукції.
Досліджені основні напрямки використання відходів пакован&
ня як цінної сировини, а саме: роздільне збирання, сортування, пе&
рероблення на вторинну сировину та виготовлення з неї нового ви&
ду продукції. Цей напрямок сприяє оздоровленню навколишнього
середовища, збереженню зелених насаджень, родючих грунтів,
зниженню забруднення повітря, покращенню здоров’я і безпеки
життя людства.

ОГЛЯД СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
БІЛОВИХ ТОВАРІВ
Перевозчикова М. Г.,
V курс, група ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Русаков О. Т., науковий керівник
Сучасний споживач потребує високої якості послуг, виробів та ви&
готовлення замовлень. А це забезпечує розвиток новітніх технологій.
Тому пріоритетними у поліграфії є процеси, використання яких мак&
симально підвищує якість виробу, зменшує строки виконання замов&
лень і шкідливе навантаження на навколишнє середовище.
Високоавтоматизовані технологічні комплекси дозволяють ре&
алізувати виробництво будь&якої поліграфічної продукції, зокрема,
і такої неординарної, як білові товари. До цього виду продукції нині
відносять різноманітні канцелярські товари, ділові і рекламні що&
денники, блокноти тощо. Сучасний асортимент білових товарів за&
галом ґрунтується на наявності великого різноманіття матеріалів та
засобів оформлення. Значно зросли вимоги до якості та оформлен&
ня зошитів, різноманітних записників, блокнотів тощо. Ці фактори
спонукають до реконструкції та розвитку ринку паперово&білових
товарів, оскільки сьогодні, нажаль, немає комплексного виробни&
цтва, яке задовольнило б постійно зростаючі вимоги й випуск
дійсно конкурентноспроможої продукції, як за ціною, так і за
якістю у порівнянні зі світовим рівнем виробництва. За оцінкою
спеціалістів, загальна номенклатура паперово&білових товарів
у світі нараховує більш ніж 6000 найменувань серед яких письмове
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приладдя, товари для діловодства, папір та вироби з нього. Номе&
нклатура вище згаданих товарів які знаходяться на українському
ринку, за кількісними показниками наближається до 3000. За ос&
новним призначенням паперово&білові товари можна поділити на:
товари шкільного асортименту, товари широкого вжитку та товари
офісного призначення. За якістю товари можна поділити на чотири
групи рівнів: мінімального, середнього, високого, ексклюзивного.
Слід зазначити, що незалежно від призначення товарів за рівнями
якості, вони всі присутні на ринку за співвідношення: 15%, 50%,
25%, 10%, асортименту відповідно. Асортимент паперово&білових
товарів надзвичайно значний: учнівські зошити, загальні зошити,
блокноти, записні книжки, ділові щоденники, папки, календарі,
конверти, квитанції, алфавітні та амбарні книги. Кожен з названих
виробів може відрізнятися один від одного форматом, об’ємом,
зображенням, застосування матеріалів.
Метою виробників білових товарів є збереження свого поло&
ження на ринку і конкурентоспроможності власної продукції, для
чого вони шукають нові можливості реалізації своїх ідей за рахунок
нового оформлення , яке, в свою чергу, надає споживачеві впевне&
ності у правильності свого вибору.
Якісна обкладинка, наприклад, для зошитів повинна мати на&
ступні вимоги до властивостей : не містити токсичних барвників;
володіти волого& та жиростійкістю; мати антиадгезійні властивості;
повинні використовуватись екологічно чисті матеріали.
Зважаючи на це, можна виділити такі основні напрямки роз&
витку виробництва білових товарів у найближчі роки :
– підвищення стабільності та надійності властивостей білових
товарів;
– забезпечення екологічності відносно впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людини;
– впровадження нових матеріалів і технологій у виробництво
білових товарів ;
– збільшення функціональності, ефективності оформлення та
відношення до друку;
– надання споживачу більшої кількості комплексних послуг.
Для захисту продукції від дії зовнішнього середовища потрібно
правильно обрати як конструкцію самого паковання, так і паку&
вальні матеріали для його виготовлення. Матеріал повинен володі&
ти такими властивостями, щоб уникнути псування поверхні під час
транспортування. Антистатичні властивості матеріалів запобігають
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виникненню зарядів статичної електрики, які негативно впливають
на процеси друку.
Однак, всі згадані та деякі інші параметри та характеристики
білових товарів дають лише 10% інформації про товар. Інші 90%
складають друкування та оформлення , що дає не тільки необхідну
інформацію про товар, але й мають рекламну функцію.

ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДРУКУВАННЯ
НА СИНТЕТИЧНИХ ПЛІВКАХ
Приходько С. М.,
V# курс група ТП#51, спеціальність:«Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Русаков О. Т., науковий керівник
В результаті роботи було виконано Проект технологічного проце,
су друкування на синтетичних плівках методом флексодруку. У чому
принципова відмінність флексопечаті від інших видів друку? Перш
за все — це гнучка фотополімерна форма, з якою фарба під низьким
тиском переноситься безпосередньо на запечатуваний матеріал.
Саме від неї флексиграфія і отримала свою назву. Така форма має
цілий ряд безперечних переваг в порівнянні з формою, використо&
вуваною в інших типах друку. Вона поєднує в собі простоту виго&
товлення (процес, декілька схожий на виготовлення офсетної фор&
ми) з високою тіражестойкостью, властивій формі при високому
і глибокому друці. Тиражестойкость фотополімерної форми пере&
вищує тіражестойкость звичайною монометалічеськой офсетної
форми на порядок і складає від 1 до 5 мільйонів відтисків. Елас&
тичність форми дозволяє їй працювати і як декель, що виключає
процес приправи, а так само друкувати на матеріалах з такою гру&
бою фактурою, на якій друк офсетним способом взагалі неможли&
вий Як наслідок, флексомашини дають можливість використовува&
ти дуже широкий діапазон матеріалів. Зрозуміло, виготовлення
форм для флексо дорожче, ніж для офсетного друку, тому флексиг&
рафія не призначена для коротких накладів. Втім, наклади в сотні
тисяч або навіть мільйонні в пакувальній індустрії — звичайна
справа. Флексографія ідеально відповідає для виготовлення всіх
видів етикетки і паковання. Але сфера її вживання нестримно роз&
ширюється. Сьогодні безліч різних видів поліграфічної продукції
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у всьому світі друкують, використовуючи флексографію, це журна&
ли, рекламна продукція, книги, газети і газетні вкладки. Флексог&
рафічеський друк — це спосіб високої прямої ротаційного друку
з еластичних (гнучких гумових, фотополімерних) рельєфних дру&
карських форм, які можуть кріпитися на формових циліндрах
різних розмірів. За допомогою валика або растрованого циліндра,
що взаємодіє з ракелем, вони покриваються рідкою або пасто&
подібною бистровисихающей (водорозчинною, на летких розчин&
никах) друкарською фарбою і переносять її на запечатуваний ма&
теріал будь&якого вигляду, включаючи і невсмоктуючі матеріали.
В результаті виконання проекту були вибрані типи носіїв для дру&
ку, доведена можливість друку на матеріалах більшої товщини, дове&
дена відносна економічність на досить широкому діапазоні накладів,
метод придає гнучкість конфігурації форм для друку відтисків різних
розмірів, дає можливість вживання водних фарби, а також мож&
ливість об’єднання післядрукарських процесів (ламінування, вируб&
ки штампом, фальцювання і склеювання) в єдину лінію.

ПАПІР І КАРТОН ДЛЯ УПАКУВАННЯ
ПРОДУКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ
Рогочий В. О.,
студент IV курсу, групи ТП#41,
спеціальність «Розроблення, виготовлення і оформлення паковань»,
Коптюх Л. А., науковий керівник
Пакувальний матеріал — це матеріал, з якого виготовляють та&
ру і паковання, і який забезпечує можливість їхнього повторного
використання або екологічно чистого утилізування. Пакувальні
матеріали класифікують за такими ознаками: призначенням, по&
ходженням, станом та конфігурацією матеріалу, технологією ви&
робництва, декором.
Папір і картон — це листові матеріали, які складаються пере&
важно із рослинних волокон, зв’язаних між собою силами поверх&
невого зчеплення.
Основними видами паперу, що використовуються для виробницт&
ва тари, є: обгортковий (висока міцність та гнучкість, стійкість до
проникнення вологи, олій та жирів), пергамент та підпергамент (ви&
сока міцність, в’язкість, напівпрозорість, водо& та жиростійкість),
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пергаментний папір (жиростійкість та здатність не пропускати аро&
матичні речовини). Крім цих властивостей папір повинен мати за&
довільне сприйняття фарб.
Харчовий пергамент і підпергамент. Рослинний пергамент — це
матеріал натурального походження, виготовлений шляхом перга&
ментування попередньовиготовленного паперу відповідними
хімічними речовинами, наприклад сірчаною кислотою.
Підпергамент і пергамін використовують для упакування цукру,
солі, кондитерських виробів тощо.
Жиронепроникний і вологоміцний види паперу, розроблені
в Україні, використовується як основа для каширування фольгою,
виготовляються з біленої целюлози, не містить шкідливих речовин
і під час контакту з харчовими продуктами не утворюють небезпеч&
них для людини сполук.
Металізований папір. Для його виготовлення використовують
сучасні вакуумні технології шляхом нанесення на поверхню паперу
шару алюмінію.
Для упакування жировмісних продуктів (вершкове масло, мар&
гарин) розроблено металізований папір марки П&50Б&МП, а для
кондитерських виробів і морозива марки П&25Б&МП.
Вологоміцний папір застосовується для упакування харчових
продуктів і характеризується рядом цінних властивостей. Викорис&
товується для упакування дріжджів на автоматичних лініях, у ви&
робництві пакетів для фасування борошна, цукру, інших ба&
калійних товарів.
У Міжнародній торговій практиці частіше використовують таку
класифікацію пакувального картону:
• картон з біленої целюлози (SBS, SBB);
• картон для складних коробок (FBB);
• макулатурний картон (WLS).
До складу пакувального матеріалу не повинні входити високо&
токсичні речовини, що володіють кумулятивними властивостями і
специфічною дією на організм людини (канцерогенність, мута&
генність, алергенність та ін).
Пакувальний матеріал не повинен змінювати органолептичні і
фізіологічні властивості продукції, а також виділяти шкідливі речо&
вини в кількостях, що перевищують допустимі з гігієнічної точки
зору рівні міграції.
Відповідність санітарно&гігієнічним вимогам підтверджується
Гігієнічним Сертифікатом на пакувальний матеріал (товар).
166

етикеткової та пакувальної продукції

Секція 6

На сучасному етапі паперові матеріали використовують для та&
ри і паковання більше, ніж в інших галузях, на їхній основі виготов&
ляється понад 70% транспортного і більше 35% — споживчого па&
ковання.

ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ
Рогочий В. О.,
студент IV курсу, групи ТП#41,
спеціальність: «Розроблення, виготовлення і оформлення паковань»,
Коптюх Л. А., науковий керівник
Існує значна кількість видів та марок паперу, призначених для
різних цілей (газетний, офортний, ватманський, фотопапір, офсет&
ний, картографічний та інші). Книги друкуються на офсетному па&
пері, рукописні та машинописні документи — на письмовому па&
пері, карти та атласи — на картографічному.
Папір для друку являє собою матеріал, який виготовляють
з розмелених і підготовлених за спеціальною технологією до вили&
вання (формування) на сітці папероробної машини целюлозних
волокон, які разом з наповнювачами, зв’язувальними і проклею&
вальними речовинами складають композицію паперової маси.
Папір для друку — це газетний типографський, офсетний літог&
рафський, для глибокого друку, картонографічний, офісний.
Друкарський папір випускається як в рулонах, так і в аркушах
товщиною від 0,05 до 0,5 мм і масою квадратного метра до 300 г.
Газетний папір — для друкування газет на ротаційних машинах
з рулону (ролевий папір) і на плоских машинах з аркуша (листові ма&
шини). ГОСТ 6445 «Бумага газетная. Технические условия». Виготов&
ляється масою 1 м2 50 г і нижче, щільність 0,62&0,57 г/см3; розривна
довжина — 2 700&3 000 м, гладкість 35&60 с, масова частка золи — 5%.
Типографський папір — для друкування книг, журналів, текстів,
способом глибокого друку. Виготовляється марок №1 і №2 згідно
з ГОСТ 9095.
Головними вимогами до якості паперу для друкування високо&
якісної поліграфічної продукції є:
– достатня механічна міцність, що забезпечує необхідні умови
виконання процесу друкування тим чи іншим способом
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(відсутність обривів паперового полотна під час друкування,
мінімальність застрягання листів і подачі подвійних аркушів, трива&
ле використання друкованої продукції без помітного руйнування);
– засміченість, що характеризується допустимим числом сміти&
нок площею 0,1–0,5 мм2 кожна на плащі 1 м2 паперу.
– товщина, щільність, структура та інші властивості паперу по&
винні бути однорідними не тільки у аркушів однієї і тієї ж партії,
але і всередині кожного аркуша;
– вологість паперу повинна бути в межах 6–8%.
Папір для офсетного (плоского) друку повинен мати необхідні
механічну міцність, структурні, оптичні й друкарські властивості.
Цей комплекс показників перш за все пов’язаний із його структур3
но3фізичними властивостями — пористістю, гладкістю, шорсткістю
поверхні та її міцністю, всмоктувальною здатністю, стабільністю
лінійних розмірів аркуша. Папір повинен також мати відповідні пара&
метри білості, лиску, непрозорості, лінійної деформації, рівномір&
ності мікроструктури та стабільність зазначених властивостей у повз&
довжньому та поперечному напрямках паперового полотна, лінійних
розмірів під час його зволоження та наступного висихання.
Друкарські властивості паперу — це властивості, що визначають
його поводження в процесі друку (тобто проходження через папе&
ротранспортуючу систему друкарської машини), під час (взаємодія
паперу з друкованою фарбою і процес закріплення зображення)
і після друкування (операції фальцювання, брошурування, підрізу&
вання), а також експлуатаційні характеристики готової продукції.
Показники якості паперу, що визначають її друкарські власти&
вості: геометричні, оптичні, механічні, сорбційні.
Важливе значення для якості поліграфічної продукції має пра&
вильний вибір паперу, який повинен відповідати його призначен&
ню і виданню, а тому, при використанні паперу в поліграфії не&
обхідно враховувати наступне:
– за друку з використанням декількох кольорових фарб на
кольоровому папері необхідно враховувати задрукований колір;
– перш ніж друкувати на папері, він повинен пройти аклімати&
зацію протягом деякого часу за температури 20&22 °С і відносної
вологості 50–55%;
– особливу увагу необхідно звертати на відмінність властивос&
тей паперу за взятою довжиною в поперек полотна, зверху і з обо&
роту аркуша.
168

етикеткової та пакувальної продукції

Секція 6

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ
ФОТОПОЛІМЕРНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ
ЗА ГІБРИДНОЮ СВІТЛОВОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
Семенченко Д. П.,
V курсу, група ТП#51, спеціальність «Технология розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Русаков О. Т.,
к.т.н., доцент, науковий керівник
Сьогодні для виготовлення флексографічних друкарських форм
(ФДФ) найчастіше застосовується аналогова технологія з копію&
ванням зображення з фотоформ на фотополімерні пластини та по&
дальшим їхнім обробленням.
Виготовлення аналогових ФДФ включає такі стадії :
– Експонування зворотної сторони фотополімерної пластини (ФПП).
Завданням експонування зворотного боку пластини є створен&
ня основи фотополімерної форми, регулювання товщини основи та
висоти рельєфу ФДФ.
– Основне експонування є експонування зображення.
За основного експонування формується прихований рисунок та
відповідний рельєф на ФПП.
– Вимивання (проявлення) фотополімеризаційноздатних пластин.
В процесі вимивання розчинник просочується в полімерний
шар і робить його м»яким за рахунок набухання полімера, непрое&
кспонований мономер, який не заполімеризувався, розчиняється
та видаляється з пластини.
– Сушіння фотополімерних форм.
Під час вимивання фотополімерний шар пластини набухає в
розчиннику, що призводить до збільшення її товщини та погіршен&
ня фізіко&механічних характеристик. Для видалення розчинника
друкарську форму необхідно висушити.
– Фінішинг та заключне експонування.
За фінішингу здійснюється поверхнева полімеризація, яка поз&
бавляє ділянки ФДФ липкості. Фінішинг здійснюється шляхом об&
робки форми жорстким УФ&випромінюванням. За заключного экс&
понування використовуються такі ж лампи, що і за основного
експонування.
В сучасній флексографії активно проводяться дослідження зі ство&
рення та впровадження нових технологій виготовлення друкарських
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форм з використанням інфрачервоних лазерів безпосередньо з комп’ю
тера, минаючи стадію плівкових фотоформ Computertoplate. До цієї
групи відносяться наступні технології виготовлення друкарських форм:
– Технологія прямого гравіювання виготовлення ФДФ.
Суть цієї технології полягає в формуванні друкарських еле
ментів шляхом безпосередньої обробки матеріалу випромінюван
ням лазеру. За застосування цієї технології флексографічна форма
виготовляється за один технологічний цикл на одній одиниці тех
нологічного лазерного обладнання. Разом з тим, створення форм
з необхідним профілем друкарських елементів додатково можуть ви
користовуватися також обробка в декілька проходів і металічні маски.
– Цифрова технологія виготовлення ФДФ.
Основна ідея цієї технології полягає в способі формування зоб
раження безпосередньо на фотополімері. Його записують на тон
кому чорному маскуючому шарі (товщиною 3–4 мкм) цифрового
фотополімеру з видаленням дільниць тонкого шару за допомогою
інфрачервоного лазера.
Сам фотополімер нечутливий до ІЧвипромінювання лазера. Тому
після запису негативного зображення на поверхні фотополімерної
пластини створюється маска, через яку потім здійснюється УФекспо
нування самої пластини. В процесі експонування в зонах, відкритих
раніше лазером, формуються друкувальні елементи. Наступні операції
фотохімічної обробки фотополімера (вимивання, сушіння, фінішинг
та ін.) але, як і за аналогової технології з використанням фотоформ.
Оскільки цифрове перенесення даних з оригіналу на пластину
виключає з технологічного процесу фотоплівку і всі пов’язані з її
обробкою операції, та скорочується технологічний цикл виготов
лення друкарських форм та зростає їхня якість.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ
КНИЖКОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Терещенко А. В.,
V курс, группа ТП 51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»,
Гопкало В. Л., науковий керівник
Розроблена автоматизована система керування технологічними
процесами і всією виробничою діяльністю підприємства.
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Автоматизована система управління виробничою діяльністю
підприємства, яка в режимі реального часу: планує, оптимізує,
контролює документує виробничі процеси від початку формування
замовлення до випуску готової продукції.
Основні функції автоматизованої систем керування
1. Контроль стану і розподіл ресурсів
Ця функціональність систем забезпечує управління ресурсами
виробництва (машинами, інструментальними засобами, методиками
робіт, матеріалами, устаткуванням) і іншими об’єктами, наприклад,
документами про порядок виконання кожної виробничої операції.
2. Оперативне планування
Ця функція забезпечує оперативне і детальне планування робо&
ти, засноване на пріоритетах, атрибутах, характеристиках і власти&
востях конкретного виду продукції, а також детально і оптимально
обчислює завантаження устаткування при роботі конкретної зміни.
3. Диспетчеризація виробництва
Забезпечує поточний моніторинг і диспетчеризацію процесу
виробництва, відстежуючи виконання операцій, зайнятість устат&
кування і людей, виконання замовлень, об’ємів, партій і контролює
у реальному часі виконання робіт відповідно до плану. У режимі ре&
ального часу відстежуються всі зміни, що відбуваються, і вносяться
коректування в план цеху.
4. Управління документами
Контролює зміст і проходження документів, які повинні супро&
воджувати виріб, що випускається, включаючи інструкції і норма&
тиви робіт, способи виконання, креслення, процедури стандартних
операцій, програми обробки деталей, запису партій продукції,
повідомлення про технічні зміни, передачу інформації від зміни до
зміни, а також забезпечує можливість вести планову і звітну цехову
документацію. Передбачається архівація інформації.
5. Збір і зберігання даних
Ця функція забезпечує інформаційну взаємодію різних вироб&
ничих підсистем для отримання, накопичення і передачі техно&
логічних і управляючих даних, циркулюючих у виробничому сере&
довищі підприємства. Дані про хід виробництва можуть вводитися
як у ручну персоналом, так і автоматично із заданою періодичністю
з АСУТП або безпосередньо з виробничих ліній.
6. Управління виробничими процесами
Відстежує заданий виробничий процес, а також автоматично
вносить коректування або пропонує відповідне рішення оператору
для виправлення або підвищення якості поточних робіт.
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В роботі пропонується кожне книжкове видання супроводити
«Паспортом видання» в електроному вигляді. В якому записана
повна інформація про технологію виготовлення видання, необхідні
матеріали та затрати часу на кожній технологічній операції.
Все обладнання на підприємстві планується за допомогою про&
токола CIP3 ( міжнародний стандарт уніфікації передачі даних від
поліграфічного обладнання різних виробників) об’єднати в єдину
автоматизовану систему збору і передачі даних. Ці данні з кожного
технологічного процесу записуються у «Паспорт видання».
В результаті всі служби і керівництво підприємства має повний
контроль і інформацію про стан проходження замовлень, стан ро&
боти обладнання і може ефективно приймати необхідні рішення
для керування підприємством.

ЦИФРОВИЙ ДРУК
Тимощук А. В.,
V курс, группа ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»,
Русаков О. Т., науковий керівник
Цифровий друк — один з найбільш популярних сучасних ме&
тодів друку в поліграфії. За допомогою цього способу друку можли&
во надрукувати будь&яку продукцію безпосередньо з комп’ютера,
без додаткових процесів додрукарської підготовки. Це істотно за&
ощаджує час на процес виробництва друкарської продукції.
Технологія полягає в одержанні відбитків з використанням змін&
ної друкарської форми. Змінами в друкарській машині на кожному
етапі управляє комп’ютер видавничої системи. Друк малих тиражів
методом цифрового друку дуже вигідний й рентабельний за рахунок
економії на дорогих додрукарських операціях. При цьому вартість
одного відбитка на цифровому апараті не залежить від тиражу.
Під час роботи розроблені вимоги до матеріалів, процесів друку, до
обладнання для проведення цифрового друку, виконані економічні роз&
рахунки, що вказують на дійсність і ефективність вибраної технології.
Цифровий друк дає можливість виготовляти малі тиражі полі&
графічної продукції й надавати замовникам великі асортименти
друкарських послуг з виготовлення того або іншого виду полігра&
фічних виробів. У країнах, де бізнес і поліграфія розвинена не пер&
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ший рік, оперативний друк на вимогу є одним з найважливіших об&
ластей застосування цифрового друку.
Якість відбитків не нижча, ніж в офсетному пресі, але разом з тим
при використанні методу цифрового друку стає можливим пер&
соніфікувати відбитки, оперативно змінювати текст або зображення.
Значно знижується не тільки вартість додрукарської підготовки, тому
що не потрібно виготовляти друкарські форми й плівки, але й ризик
втрати якості на цих стадіях друку. Для цифрового друку характерне
використання будь&якого носія — паперу, самоклеючої основи.
За допомогою цифрового друку можна виготовляти етикетки та
паковання, візитки, листівки, буклети, календарі різних видів, блан&
ки, що самокопіюють документи, флаери, стікери та багато чого іншо&
го, він широко застосовується для друку малотиражних рекламних або
комерційних видань, у які можуть бути внесені зміни в процесі виго&
товлення тиражу навіть після друку кожного нового екземпляра.
Вибраний спосіб дозволяє працювати на широкому асортименті
матеріалів і виконувати завдання, нерентабельні для традиційного
обладнання. Зростання випуску малотиражної продукції та незмінно
висока якість при друці різних типів етикеток забезпечили успіх
цифрової моделі друку. Подальше збільшення попиту на цифровий
друк можливо завдяки проектам веб&друку, друку змінний даних для
захисту етикеток, термоусадочних і гнучких пакувальних матеріалів.
Таким чином, навіть не зважаючи на те, що цифровий друк не
перестає розвиватись швидкими темпами, і має великі амбіції, вже
на сьогоднішній день можна впевнено сказати, що він є не тільки
надійним доповненням традиційних способів друку, але і гідним
конкурентом у виконані певних видів завдання.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
З ВИПУСКУ КНИГИ В ТВЕРДІЙ ПАЛІТУРЦІ
Трусова Є. М., Трусова М. М.,
спеціальність «Технологія виготовлення та оформлення паковань»,
Університет «Україна»,
Карплюк В. А., Козак П. М., науковий керівник
Видавничо&поліграфічний комплекс Університету «Україна»,
що створений у 2001 році, спеціалізується з виготовлення навчаль&
ної, наукової, навчально&методичної літератури.
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Видавничо&друкарський комплекс оснащений обладнанням
виробництва Німеччини та Японії, яке дозволяє випускати продук&
цію, що задовільняє вимоги споживача понад 300 тис. примірників
в рік.
Настав час реконструювати власне виробництво, щоб зробити
його конкурентноспроможним на ринку поліграфічних послуг та
збільшити обсяг видань з 300 000 до 1 000 000 видань на рік та ви&
пускати книжки не тільки в м’якій обкладинці, а також і у твердій
палітурці.
Для цього необхідно замінити старе додрукарське і друкарсь&
ке обладнання на більш нове та продуктивніше та закупити пов&
ний комплект обладнання для виготовлення видань у твердій
палітурці. Для виготовлення друкарських форм застосовується
нова і прогресивна технологія «computer&to&plate». Копіювальну
раму для експонування пластин Variokop FR та процесор для про&
явлення їх Interplater 66 замінено на автоматизовану систему Ctp
Heidelberg Prosetter 74. Застосуванння цього обладнання, перед&
бачає зменшення загальних витрат на виробництво за рахунок
скорочення часу на додрукарську підготовку та друкування
накладу.
Друкарькі машини Heidelberg PrintMaster GTO 52 та Ryobi 3200
PCX які друкують формата А3, замінено новими продуктивнішими
машинами фірми Ryobi. Для кольорових видань запроектована ма&
шина Ryobi 780Е, а Ryobi 752Р — для друку чорно&білої продукції.
Ці машини максимально зручні в управлінні і дозволять випускати
продукцію високої якості.
А для палітурного цеху ми обрали обладнання фірм Zechini
і Schmed а саме: комбінована фальцувальна машина Purple Magna
ZYHD — 490 яка фальцує в чотири паралельні або в три перпенди&
кулярні згини; напівавтоматична ниткошвейна машина Freccia SM
20 — спеціалізована під шиття зошитів, як стандартних так і аль&
бомних спусків; трьохножевий різальний агрегат Fiorino — призна&
чена для обрізки блоку з трьох сторін; машина для приклейки кап&
талу фірми Zechini; верстат для збору палітурної кришки
PRADECK TYPE HHS 23 — призначена для збору вручну переваж&
но цільнокритих палітурних кришок типу&7; верстат для вставки
блоку в палітурну кришку PRALEG HHS 1805 — призначений для
вставки блоку в палітурну кришку, працює в напівавтоматичному
режимі; верстат для згину кантів палітурних кришок PRA KANT
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HHS 6 — призначений для загину кантів в палітурній кришці; верс&
тат для пресування та штрихування книг PRA Form HHS 21– приз&
начений для пресування та штрихування книг безпосередньо після
вставки блоків в палітурну кришу.
Отже, обране устаткування дозволяє виготовляти 2 400 примір&
ників в день за однозмінної роботи, що дасть можливість випуска&
ти продукцію 1 000 000 примірниів на рік та дозволить підвищити
рентабельність видавничо&друкарського комплексу.

ВИРОБНИЦТВО ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ
Ширина О. А.,
V курс ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Русаков О. Т., науковий керівник
Виконання проекту передбачає розроблення виробництва з ви&
пуску шкільних підручників. Ця поліграфічна галузь в Україні пере&
живає не найкращі часи, проте є досі цікавою, різноманітною та
корисною для людей, оскільки якість освіти дітей значною мірою
залежить від якості шкільних підручників.
І поки книжкове виробництво буди знаходиться не на відповід&
ному рівні наше суспільство буде менш освідчене та спрямованим
на інші джерела інформації ( телебачення, радіо, Інтернет) які не
є корисними і повноцінними.
В процесі роботи виконані дослідження з вибору способу друку
підібрані матеріали ( папір, картон палітурний), визначені вимогу
до паперу, картону та фарби для виготовлення шкільних підруч&
ників згідно з гігієнічними вимогами правилами і нормами, що
висуваються МОС до випуску дитячої та навчальної шкільної літе&
ратури.
Проведено вибір обладнання для друкування підручників, еко&
номічні та технологічні розрахунки, які показали доцільність і
ефективність запропонованого проекту та визначені вимоги
до техніки безпеки і охорони праці на виробництві.
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ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ ОТРИМАННЯ
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
МАТЕРІАЛІВ І ПАКОВАННЯ
Яковенко В. М.,
V курс, група ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»
Коптюх Л. А., науковий керівник
Сьогодні, на початку третього тисячоліття, Україна нама&
гається стати державою — надійним партнером щодо вирішення
глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому
співтоваристві. Багатий природно&ресурсний потенціал, високо&
освічене і працелюбне населення, розвинуті індустрія та інфра&
структура створюють всі необхідні передумови для впровадження
в Україні вимог Конвенції про охорону біологічного різно&
маніття.
Охорона природи стала одним з основних пріоритетів нашої
держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різ&
номаніття є основою, яка забезпечує можливість раціонального
природокористування та розвитку суспільства.
В процесі виконаної роботи проведенні дослідження стану па&
кувальної індустрії, характеристик пакувальних матеріалів на
внутрішньому та світовому ринках, проведено аналіз твердих побу&
тових відходів, в тому числі відходів паковання та їхній вплив на
довкілля, шляхів створення і впровадження у виробництво еко&
логічно&безпечних матеріалів і паковання та їхнє значення для здо&
ров’я, життя людини і чистого довкілля.
Важливою проблемою держави є збереження зовнішнього ви&
гляду друкованої продукції, забезпечення збереження якості ви&
робів харчової, фармацевтичної, медичної та інших галузей народ&
ного господарства, головними складовими їхнього ефективного
функціонування є пакувальні матеріали і паковання сучасного ши&
рокого асортименту та призначення.
З метою екологічної безпеки в деяких країнах застосовуються
обмеження або заборона на використання тих або інших матеріалів
у виробництві паковання.
Основне забруднення відбувається під час виробництва і, в ще
більшій мірі, за утилізації пакувальних матеріалів з полівініліденх&
лориду (ПВДХ). ПВДХ має дуже тривалий період розпаду в природі
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(це механічне забруднення), а його утилізація що полягає в спалю&
ванні, супроводжується виділенням не лише хлору, але і діоксану.
Дослідницька робота у сфері нових матеріалів, процесів і техно&
логій у галузі паковання ведеться інтенсивно, боротьба за пакован&
ня екологічне, легке, дешеве, міцне, з привабливим естетичним
виглядом, тобто майбутнє — за натуральними матеріалами.
В даний час чільне місце у виробництві пакувальних матеріалів
відводиться співполімеру етилену і вінілацетату. У нього як біоде&
градуючий компонент вводиться крохмаль — відновлюваний при&
родним шляхом полімер. Він добре розкладається під дією води
і мікроорганізмів, не забруднюючи при цьому ґрунт. Для більш
прискореного розкладу цого матеріалу запропоновані ефективні
мікроорганізми&біодеструктори.
Перспективним є створення полімерних композіций, які легко
розкладаються в ґрунті, наприклад, як газетний папір. Так, матеріа&
ли на основі полівінілового спирту здатні до біорозкладу в гарячій
і холодній воді. Полімери, виготовлені на основі молочного білку —
казеїну, повністю руйнуються під час компостування протягом
45 днів. Введення в ці полімери добавок рослинного походження
дозволяє варіювати термін біодеградації в природних умовах від
1 до 2&х місяців.
До перспективного відноситься і паковання з кукурудзи. Ос&
новну частину її зерна складає целюлоза, що утворюється за раху&
нок фотосинтезу. З кукурудзи виготовляють всіляке паковання,
наприклад пляшки, або плівку, яку використовують не лише як
харчове паковання, але застосовують в інших сферах. Плівку мож&
на виготовляти також і безпосередньо з кукурудзяного крохмалю,
яким багаті зерна цієї культури. Подібні пакувальні матеріали
швидко і повністю розкладаються в природних умовах і навіть за
спалювання не виділяють шкідливих речовин.
Охорона довкілля — запорука чистоти, здоров’я, та захисту пла&
нети. Чиста планета — здорова планета, то ж потрібно докласти зу&
силь для зниження навантаження на довкілля та якомога
раціональнішого використання природних ресурсів, щоб передати
в спадок нашим наступним поколінням лише ті споживчі ресурси
та планету, за які будуть дякували не одне століття наступні по&
коління: діти, онуки та правнуки.

177

Секція 6

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕХУ ПІДГОТОВКИ
ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ НА ПрАТ «ПОЛІГРАФКНИГА»
Яровенко І. В.,
V курс, група ТП#51, спеціальність «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення паковань»,
Гопкало В. Л., науковий керівник
На сьогоднішній день поліграфія набирає значних обертів,
в своєму розвитку і розробляються і покращуються нові технології,
обладнання, матеріали, разом з новими технологіями покращуєть&
ся і якість всього поліграфічної продукції..
В результаті виконаної роботи визначені вимоги до обладнання
та матеріалів, призначених для виготовлення друкарських форм.
Оскільки досить інтенсивно з’являється на ринку різноманітне
обладнання, також інтенсивно з’являється різноманітні товари.
Найважливішими напрямами розвитку сучасного виробництва
є автоматизація і механізація додрукарських процесів, цілями яких
є: збільшення продуктивності, нормалізування технологічних про&
цесів, покращення виробів, спрощення керування виробництвом.
Для розробки даного дипломного проекту було обрано проекту&
вання реконструкції цеху для виготовлення друкарських форм
форм.
Буде проведена реконструкція, тобто удосконалення та повна
автоматизація і модернізація всіх етапів виготовлення друкарських
форм, що призведе до збільшення накладів та скоротить терміни
виготовлення замовлень.
Зараз використовується багато ручних процесів при монтажі
спуску шпальт і копіюванні на офсетні пластини.
Пропонується використовувати програму Quite Imposing Plus
для підготовки спуску шпальт в елетроному вигляді. Для виводу оф&
сетних форм проектується використати технологію CtP ( computer
to plate), яка дозволяє повністю автоматизувати процес отримання
офсетних форм.
В результаті скорочується кількість технологічних операцій,
терміни виконання замовлень і підвищується якість друкованої
продукції.
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СЕКЦІЯ 7
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ОБГРУНТОВАНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ
ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СИНДРОМІ
ГРУШОВИДНОГО М’ЯЗУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
Аксьонова (Моргуленко) Я. О., Яблонська Т. М.,
VІ курс, група ФР 61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»
За даними літератури, поширеність дегенеративнодистрофічних
та диспластичних захворювань хребта у вагітних складає 53%. В струк
турі вертеброгенної патології переважають остеохондроз з рефлектор
ним та корінцевим синдромом (70,7%), а також сколіотична хвороба
і функціональний сколіоз (16,3%). Значно рідше у вагітних зустріча
ються інші захворювання хребта дегенеративнодистрофічного та
диспластичного характера. За багаточисленними спостереженнями
фахівців, у вагітних частіше зустрічається остеохондроз і сколіоз,
в клінічній картині котрих, ведучим є больовий синдром. Біль, як пра
вило локалізується у поперековокрижовій ділянці і в одному з крижо
вопідвздошному зчлененні. В деякихї випадках є біль у крижовій
ділянці і одній ягодиці, що іррадіює по стегну, що вкладається в понят
тя «синдрома грушовидного м`яза». У вітчизняній літературі даний
синдром описали не неврологи і вертебрологи, а акушергінекологи
Г. Г. Гентер і І. Ф. Жорданія, які виявили ущільнення і болючість одної
із грушовидних м’язів у вагітних із больовим синдромом в попереко
вокрижовому відділі хребта. Як стверджує статистика, біль у попере
ковокрижовому відділі хребта та ягодиці, є доволі частими скаргами
жінок, що виношують вагітність. Як правило, ці болі є наслідком
179

Секція 7

Сучасні технології зміцнення

захворювань хребта дегенеративно&дистрофічного та диспластичного
характера з супутніми єкстравертебральними проявами, в тому числі
і з синдромом грушовидного м`яза. Знеболювання рефлекторних
синдромів остеохондрозу хребта у жінок під час вагітності має свої ха&
рактерні відмінності. Головна з них полягає у тому, що перевагу у не&
обхідній терапії треба надавати немедекаментозним методам лікуван&
ня і відновлення, так як широке застосування знеболюючих та
протизапальних засобів неприпустимі у вагітних з причини іх ємбріо&
токсичного та тератогенного впливу на плід. Є також ограничення та
протипоказання і до фізіотерапевтичного лікування больових синд&
ромів у попереково&крижовому відділі хребта у вагітних.
З нагоди вище наведенного, метою наших наукових досліджень
було встановлення частоти синдрома «грушовидного м`яза» у вагіт&
них з остеохондрозом та сколіозом, а також розробка системи неме&
дикаментозного зняття больових проявів, викликаних змінами цього
м`яза. Наукові дослідження і динамічне спостереження проводилось
на базі 6&жіночої консультації та Центру прогресивної медицини і
реабілітації «Реа+Мед» м. Миколаїв. Матеріалом для дослідження
були результати динамічного спостереження за 83 вагітними, яким
був виставлений діагноз остеохондроз хребта (66,1%) і сколіотична
хвороба (33,9%). Розроблена система не медикаментозного зняття
больового синдрому при поперековому остеохондрозі і сколіозі
з єкстравертебральними проявами, у тому числі, з синдромом гру&
шовидного м’яза, в якій дуже важлива роль надається лікувальній
фізкультурі, масажу і постізометричній релаксації.
В результаті застосування комплекса лікувальної фізкультури,
процедур масажа за спеціальною методикою і постізомертичної ре&
лаксації вдалося повністю зняти або значно зменшити прояви
больового синдрому в ягодичній зоні у 90,4% вагітних. Лише у 9,6%
спостережень інтенсивність больового синдрому не змінилась.
Лікувальна фізкультура повинна проводитись диференційовано,
в залежності від ступеню проявів больового синдрому і з урахуван&
ням наявності і характера ускладнень під час періоду гестації. Фі&
зичні вправи необхідно виконувати в положенні вагітних лежачи на
спині, на правому і лівому боці, тобто при максимальному розван&
таженні хребта, так як в цих положеннях знижується внутрішньо
дисковий тиск, більш ніж у 2 рази в порівнянні із таким у верти&
кальному положенні вагітної. Отримані данні свідчать про те, що
найбільш ефективною застосована система проявила себе у вагіт&
них з синдромом «грушовидного м’яза» із строком 12–22 тижнів.
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НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ
Артенюк А. Ю.,
6 курс, група ФР#61, спеціальність «Реабілітація»
Інститут соціальних технологій, тел: (068)845#40#10
Ковтонюк М. В.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Проблема лікування та реабілітації хворих з хронічними неспе&
цифічними захворюваннями легень має велике медичне та соціально&
економічне значення, що пов’язане з поширеністю цієї патології і знач&
ною шкодою здоров’ю (через інвалідизацію, втрату працездатності), а
також зі значенням відновлення здоров’я і спроможності до праці.
Наукові обґрунтування і практичний досвід застосування за&
собів фізичної реабілітації в лікувально&реабілітаційному процесі
осіб з хронічними неспецифічними захворюваннями легень.
Дихальна система забезпечує насичення організму киснем і виве&
дення вуглекислоти. До органів дихання належать: носова порожнина,
гортань, трахея, бронхи та легені. В дихальній системі виділяють
повітроносні шляхи (носова порожнина, гортань, трахея і бронхи) та
дихальну частину (респіраторний відділ), що представлена паренхімою
легень, в альвеолах легень відбувається газообмін між повітрям і кров’ю.
До неспецифічних захворювань органів дихання відносились па&
тологічні процеси в бронхолегеневому апарату нетуберкульозної й
непухлинної природи, якими в основному займається сучасна пуль&
монологія. При такому розумінні до категорії неспецифічних захво&
рювань органів дихання відносяться бронхіти, пневмонія, бронхоек&
татична хвороба, бронхіальна астма, емфізема легенів, абсцес легенів
і ряд інших, що рідше зустрічаються, форм бронхолегеневої патології.
Серед причин, що ведуть до збільшення захворюваності хронічними
неспецифічними захворюваннями легенів, слід зазначити поширеність
гострих респіраторних хвороб, що повторюються епідемії вірусного гри&
пу, не завжди повноцінне лікування гострих бронхолегеневих процесів
(недостатня антибактеріальна терапія, скорочені строки госпіталізації
й ін.), погіршення стану зовнішнього середовища (забруднення атмо&
сфери), виробничі шкідливості (запиленість, загазованість і ін.).
Бронхіт — захворювання, що характеризується розвитком запаль&
ного процесу в бронхах. В етіології бронхіту важливу роль відіграє
інфекція (віруси, пневмококи, стрептококи, гнильна мікрофлора).
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На розвиток бронхіту впливають токсичні речовини, що вражають
слизову оболонку бронхів, куріння, а також фізичні і метеорологічні
чинники (запилення робочого приміщення, низька температура).
Бронхіти можуть бути первинними і вторинними. Розвиток первин
них бронхітів характеризується ізольованим ураженням бронхів. Вто
ринні бронхіти виникають, як ускладнення інших захворювань (грип,
туберкульоз, кір, коклюш, хронічні неспецифічні захворювання ле
генів, хвороби серця тощо). Вони можуть перебігати у вигляді трахе
обронхіту (ушкодження трахеї і великих бронхів), бронхіту (запаль
ний процес у бронхах середнього і малого калібру) і бронхіоліту
(частіше виникає у маленьких дітей у разі ушкодження бронхіол).
Система дихання поряд з іншими системами є життевоважли
вою, патологічні зміни в цій системі призводять до порушень в інших
органах і системах і порушення життедіяльності організму в цілому.
Порушення дихальної функції при хронічних неспецифічних
захворюваннях легень, відбувається за рахунок змінення нормаль
ного стереотипу та механізму акту дихання, що призводить до по
рушення легеневої вентиляції і в кінцевому підсумку до виникнен
ня дихальної недостатності.
До виникнення захворювань органів дихання призводять: несп
риятливі фактори зовнішного середовища (у тому числі виробни
чого середовища); зниження імунореактивності організму; непов
ноцінне незбалансоване харчування; виникнення застійних явищ
в бронхолегеневій системі, викликане перебігом інших захворю
вань внутрішніх органів, а також тривалим перебуванням хворого
у ліжку; неефективне проведення лікування.

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ
НА ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ
ПРОЯВАХ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ
Артюх О. В., Яблонська Т. М.,
VІ курс, група ФР 61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна», к. тел. (512)37 61 19
Тузова О. В., к.мед.н., доцент, науковий керівник
Серед хронічних захворювань опорнорухового апарату остео
хондроз хребта у вигляді повторного вияву — корінцевих болів —
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посідає перше місце по числу днів непрацездатності людей. До 10%
хворих остеохондрозом поперекового відділу хребта стають
інвалідами. Частота популяції остеохондрозу хребта за даними дея&
ких авторів складає 7,16% (чоловіків — 6,68%, жінок — 7,59%). Ос&
теохондроз хребта виявляється у кожного четвертого що працює, се&
ред причин первинної інвалідності опорно&рухової системи займає
перше місце і складає 41,1%. Найчастіше серед хворих госпіталізо&
ваних з діагнозом остеохондроз хребта зустрічаються чоловіки у віці
45–49 років і жінки від 50 до 54 років. Перші ознаки захворювання
діагностуються: у 15–19 років (2,6 випадку на 1000); до 30 років1,1%
;до 59 років — 82,5%. Початок хвороби — від 10 до 60 років, але біль&
ше половини (67%) починають хворіти у віці до 40 років. Проблема
дегенеративних уражень хребта набуває усе більшого значення
у зв’язку з тим, що остеохондроз вражає людей у найбільш квітучому
віці і є причиною тривалої втрати працездатності у 20–45% хворих.
Розробка та експериментальне обґрунтування нових методів ре&
абілітації є, на думку ряду авторів необхідними і виправданими, тому
що застосування різних засобів консервативного лікування остеохо&
ндроза хребта не завжди призводить до бажаних результатів. Істотни&
ми складовими відновного лікування є різні методи лікувальної
фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії, гідролікування тощо.
Слід враховувати, що ЛФК є основним методом активної
функціональної терапії і самостійно і в комплексі з іншими засобами
фізичної реабілітації позитивно впливає на результати лікування.
Аналіз даних тематичної літератури показує, що терапевтичний
ефект, досягнутий мануальними впливами, витягуванням, застосу&
ванням різних фізичних методів, не може бути стійким без зміц&
нення м’язів, які фіксують хребет, без подальшого тривалого засто&
сування ЛФК. За думкою багатьох дослідників саме виконання
малоамплітудних вправ низької інтенсивності тривалий час у по&
вільному темпі з використанням постуральних вимог ведуть до
відновлення та укріплення глибоких м’язів спини, які беруть участь
у формуванні м’язового корсета .
Проте до теперішнього часу багато питань, які стосуються од&
ночасного використання кінезіотерапії на похилій площині, все ще
не мають оптимального вирішення і потребують додаткового вив&
чення. У зв’язку з цим представляється актуальним розробка та
обгрунтування методики фізичної реабілітації хворих поперековим
остеохондрозом з урахуванням ефекту одночасного виконання
малоамплітудних вправ з розвантаженням хребта.
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Наші дослідження підтвердили дані про розповсюдженість ос&
теохондрозу хребта, особливо, найбільш частої локалізації — попе&
рекового відділу хребта. На підставі проведених комплексних
досліджень, які проводились на базі профілакторію «Перемога»
м. Миколаїв, було показано, що остеохондроз поперекового відділу
хребта викликає зміни з боку м’язової системи, системи кровообігу
та терморегуляції, що підтвердило та доповнило інформацію ба&
гатьох дослідників, які працювали у цьому напряму .
Розроблена методика фізичної реабілітації хворих на попереко&
вий остеохондроз, яка заснована на виконанні малоамплітудних
вправ у поєднанні з розвантаженням хребта на похилій площині.
Представлені нові дані про раціональну спрямованість вказаного
спільного застосування, що виражається в отриманні анальгезую&
чого ефекту, в інтенсивному формуванні і зміцненні м’язового кор&
сета. Даний підхід дозволяє уникнути багатьох негативних момен&
тів використання тракційної терапії і загальноприйнятих
високоамплітудних вправ, що дає можливість прискорити процес
реабілітації і попередити подальші загострення.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ
У ПІСЛЯІНСУЛЬТНОМУ СТАНІ
Бараненко І. В.,
VІ курс, група ФР61, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій
Ковтонюк М. В.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Однією з найпоширеніших причин втрати працездатності та
інвалідності є мозковий інсульт (близько 75% серед людей отриму&
ють інвалідність, а також третина з них потребують постійного до&
гляду.) Жертвами інсультів щорічно становляться 6 млн. людей,
в Україні — більше ніж 110 тисяч.
Ішемічний інсульт розвивається при порушеннях прохідності
мозкових судин унаслідок закупорки їх атеросклеротичними бляш&
ками, тромбом, емболом, а також у разі судинних спазмів будь&якої
локалізації. Рухові порушення, порушення мовлення та коркових
функцій, які виникають під час інсульту — основна причина
інвалідизації населення.
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Одним з найчастіших синдромів рухових розладів при мозково&
му інсульті є центральні паралічі та парези, які з’являються при
ураженні центрального рухового нейрону.
Період відновлення порушених функцій починається при
сприятливій течії через 5–15 днів і продовжується 2–5 місяців.
Відновлення функцій нижньої кінцівки наступає до 4&го тижня,
верхньої — до 12&ого, відновлення чутливості — на 2–3&й місяць,
мови — протягом 1–12 тижнів. Проте правильно і своєчасно
організоване (з 2–3&го дня від початку захворювання) ре&
абілітаційне лікування дозволяє в ранні терміни досягти істотного
поліпшення фізичної активності, пристосування до самообслуго&
вування, а нерідко — повного або часткового повернення праце&
здатності. Регрес моторних порушень найінтенсивніше відбуваєть&
ся в перші 6 місяців після інсульту. Саме в цей час вдається досягти
істотнішого відновлення рухової активності при інтенсивній роботі
з хворими.
Програму реабілітації необхідно складати наступним чином,
включаючи в себе наступні методи: ЛФК, масаж (лікувальний та
точковий), фізіотерапію, електроміостимуляцію, озонотерапію,
голкорефлексотерапію. Крім цього, при порушеннях мови до про&
цесу реабілітації підключають логопеда, проте результативність так
само залежить від зусиль самого хворого.
Для досягнення ефективних результатів відновного лікування
слід дотримуватися оптимальної послідовності і раціонального роз&
поділу процедур протягом дня. Спочатку проводять лікарські
і фізіотерапевтичні дії, потім ЛФК і лікування положенням.
Основним методом реабілітації постінсультних хворих з пору&
шеннями рухів (парези, порушення статики і координації) є ліку&
вальна фізкультура (кінезіотерапія), в завдання якої входить
відновлення (повне або часткове):
– Об’єму рухів, сили і спритності в паретичних кінцівках;
– Функції рівноваги при атаксії;
– Навиків самообслуговування.
ЛФК в комплексі з іншими терапевтичними заходами повинна
використовуватися протягом усього відновного лікування, в якому
розрізняють три етапи:
1) Ранній відновний етап (до 3 місяців);
2) Пізній відновний етап (до 1 року);
3) Етап компенсації залишкових порушень рухових функцій
(понад 1 рік).
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На перших двох етапах засоби ЛФК сприяють в основному
відновленню порушених рухових функцій, а на третьому етапі —
переважно формуванню відповідних компенсацій.
Таким чином перенесений інсульт іще не вирок. Успіх віднов&
лення втрачених функцій багато в чому залежить від ступеня участі
хворого в заняттях ЛФК. Тому медичний персонал і родичі повинні
неухильно і наполегливо примушувати хворого систематично зай&
матися підібраними для нього фізичними вправами. Пацієнт має
бути упевнений, що люди, що оточують його, зроблять все від них
залежне, щоб сприяти його одужанню.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ СКОЛІОЗУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФІЛАКТОРА ЄВМИНОВА
Басков А. В.,
VI курс, група ФР# 61, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел. (512)#37#61#47
Тарасенко Т. Д.,
к. м. н., доцент кафедри, науковий керівник
Сколіоз називають біологічною трагедією людства. За статис&
тичними даними вчених Європи у понад 95%, а в Україні та країнах
СНД — майже у 98% дітей виявляється така патологія. При проявах
сколіозу відмічаються порушення не тільки функцій опорно&рухо&
вого апарату, але і виникнення та розвиток негативних зрушень
у функціонуванні внутрішніх органів, серцево&судинної, дихальної,
нервової систем, що первинно обумовлено процесом патологічно&
го викривлення хребта.
Виникнення сколіозу та розвиток сколіотичної хвороби слід вважа&
ти багатофакторним процесом та з точки зору біомеханіки — результа&
том взаємодії впливів, які порушують вертикальне положення хребта і
пристосувальні реакції, спрямовані на підтримання вертикальної пози.
Уміння кваліфіковано коригувати хід її протікання є важливою пробле&
мою консервативного лікування насамперед засобами фізичної культу&
ри і спорту в період росту та формування скелету дитини.
У зв’язку з цим, пошук нових методик, вивчення і обґрунтуван&
ня ефективності їх використання відповідно до індивідуальних
особливостей дітей та в залежності від типу і стадії сколіотичних
порушень, є актуальним.
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Дослідження проводилося в період з жовтня 2011 р. по березень
2012 р. на базі Жовтневої Центральної районної лікарні у фізіотера&
певтичному відділенні і кабінеті лікувальної фізичної культури.
Дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною поставою та
сколіозом І ступеня було поділено на дві групи — основна та конт&
рольна. В основній групі програма реабілітації включала в себе
фізіотерапію у вигляді сінусоідально&модульованого струму (СМС)
на ділянку спини, класичний масаж, діференцьований у зв’язку
з патологію м’язів, ЛФК, а також заняття на профілакторі Євмінова.
В контрольній групі проводилася програма реабілітації ана&
логічно основної групи, виключаючи заняття на профілакторі
Євмінова.
Всього за період проведення дослідження, лікувально&профі&
лактичний курс спрямований на корекцію сколіотичної постави та
сколіозу, пройшли 30 дітей. Заняття ЛФК проводилися мало групо&
вим методом, в кожній з груп нараховувалося від 6 до 8 хворих у віці
6–11 років. Відвідування занять відбувалося щоденно, протягом
30 хвилин. Зайняття на профілакторі Євмінова також проводилось
щоденно. Масаж і вплив СМС проводилися через день.
Також дітям та їх батькам надавалися рекомендації щодо органі&
зації занять лікувальною фізичною культурою вдома. Проводилися
бесіди з батьками дітей, щодо корекції розпорядку дня.
Контрольна група складалася з 10 осіб, якім проводилося фізіо&
терапевтичне лікування — СМС на область спини, лікувальний ма&
саж, ЛФК. Результати даної групи були орієнтовними для оцінки
ефективності реалізованої програми.
Отримані дані в ході даного дослідження вказують на позитив&
ний вплив корекційної методики з використанням профілактора
Євмінова у дітей основної групи, порівняно з показниками дітей
контрольної групі.
Також дуже важливим є своєчасний початок занять та індивіду&
альний підхід, до реабілітації кожної дитини окремо. За період прове&
дення занять, за даною методикою, у дітей спостерігалося покращен&
ня самопочуття, зменшення больових відчуттів. Заняття сприяли
покращенню фізичної підготовленості, що було підтверджено діаг&
ностичними тестами наприкінці дослідження. В 10% випадків на по&
чатковому етапі занять відмічалося погіршення самопочуття, що
в наступному виправлялося індивідуальним дозуванням вправ.
Взагалі дана методика в комплексі з масажем, ЛФК, фізіоте&
рапією та вправами на профілакторі Євминова має дуже важли&
187

Секція 7

Сучасні технології зміцнення

ве значення у формуванні правильної постави та корекції сколіозу
у дітей, а також є прогресивною на даному етапі розвитку фізичної
реабілітації порушень опорно&рухового апарату, зокрема сколіозу.

КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКУ
НА САНАТОРНОКУРОРТНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ
Бикова О. Ю.,
7 курс, група ЗФР — 71, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій,
Ковтонюк М. В.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Виразкова хвороба широко поширена серед населення, є при&
чиною смертельно небезпечних ускладнень і завдає значного еко&
номічного збитку суспільству у зв’язку з тимчасовою і стійкою
втратою працездатності, а також витратами на лікування.
Виразкова хвороба в багатьох країнах світу, у тому числі і в на&
шій країні, залишається найпоширенішою серед захворювань сис&
теми травлення, захворюваність серед населення складає 5&10% [2].
Виразкову хворобу шлунку слід лікувати комплексно: призна&
чаючи медикаменти, дієтотерапію, пиття мінеральної води, засоби
фізичної реабілітації, що застосовують у лікарняний і післялікарня&
ний періоди реабілітації. Лікувальний масаж призначають у всі
періоди реабілітації у вигляді сегментарно&рефлекторного, точко&
вого і класичного масажу.[1]
Лікувальний масаж застосовують на всіх етапах реабілітації хво&
рих. Лікувальна дія його проявляється трьома основними механіз&
мами, серед яких основним є нервово&рефлекторний. Масаж акти&
візує крово& і лімфо обіг у черевній порожнині, покращує
мікроциркуляцію, обмінні і трофічні процеси в стінці шлунку і ки&
шок, що зменшує запалення і позитивно впливає на процес загоєн&
ня виразок [3].
Серед засобів фізичної реабілітації при виразковій хворобі
шлунку важливе місце в лікуванні займають фізіотерапевтичні ме&
тоди. Такі методи нормалізують функціональний стан центральної
нервової системи, вирівнюють діяльність вегетативної нервової
системи і травлення; діють протизапально, знеболююче, антиспаз&
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матично і підвищують неспецифічну резистентність та імуно&
логічні властивості організму [1].
Ефективність призначення процедур лікувальної фізичної
культури визначається на підставі даних функціонального стану
шлунку і кишок, реакції серцево&судинної системи за геоди&
намічними показниками і реакцією зовнішнього дихання на фізич&
не навантаження [4].
Виразкова хвороба супроводжує людину не лише в період сана&
торно&курортного лікування, обов’язково слід радити пацієнтам
правильно харчуватись в домашніх умовах, виконувати ранкову
гігієнічну гімнастику. Не маловажним моментом в житті цих людей
є планові обстеження та періодичні санаторно&курортні лікуванння.
Література
1. Барановский А. Ю. Реабилитация гастроэнтерологических больных
в работе терапевта и семейного врача / А. Ю. Барановский. — СПб:
Фолиант, 2001. — 416 с.
2. Внутренние болезни: [учебник для ВУЗов в 2&х томах] / под ред.
А. И. Мартынова, Н. А. Мухина, В. С. Моисеева. — М.: ГЭОТАР
Медицина, 2002.
3. Васичкин В.И. Сегментарный массаж / В. И. Васичкин. — Санкт&
Петербург: Лань, 1997. — С 141 — 144 с.
4. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура / В. И. Дубровский. —
М.: Владос, 2004. — С. 263 — 267 с.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ НА СТАН ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВОЇ СФЕРИ
Бідінний О. А.,
І курс, група ЗЛ#11, спеціальність «Здоров’я людини»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Матвійчук В. М., науковий керівник
Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функ&
ції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її.
Емоція — це загальна активна форма переживання організмом
своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Пере&
живання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю — це прості
емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людсько&
му житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною
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ознакою складних емоцій є те, що вони виникають у результаті
усвідомлення об’єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєво&
го значення, наприклад переживання задоволення при сприйманні
музики, пейзажу.
Людина не лише сприймає і пізнає об’єктивний світ, але й ак&
тивно на нього впливає. Вона постійно ставить перед собою певні
цілі і бореться за їх здійснення. Здійснюючи цілеспрямовані дії,
людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Одні з них
зв’язані з формами переживання, умовами життя, це об’єктивні пе&
решкоди — протидія інших людей, природні перешкоди, інші —
з власними недоліками — небажання роботи, те, що потрібно, па&
сивність, лінь, поганий настрій, почуття страху, звичка діяти необ&
думано, почуття хворобливого самолюбства і т.д. Щоб досягти по&
ставленої мети, людині необхідно мобілізувати свої розумові
і фізичні сили на подолання перешкод, тобто проявити вольові зу&
силля. Воля людини і виражається в тому, наскільки людина здатна
переборювати перешкоди та труднощі на шляху до мети, наскільки
вона здатна керувати своєю поведінкою, підпорядковувати свою
діяльність певним задачам. Воля — це психічний процес свідомої
цілеспрямованості регуляції людиною своєї діяльності і поведінки
з метою досягнення поставлених цілей.
Емоційно&вольова сфера, від потягів через емоції й почуття до
волі, бере участь у самотворенні особистості, визначенні її
життєвого шляху. Але цей вплив не прямий, а опосередкований
діяльністю особистості, що розкривається у її вчинках, виявляю&
чись у станах, що їх переживає особистість. Спроможність особис&
тості протистояти внутрішнім перешкодам, потягам, емоціям зале&
жить від здатності до самоконтролю. Це здатність підкоряти всі
цілі, які виникають від ситуації до ситуації, від випадку до випадку,
єдиній меті, що визначає характер особистості, її лінію життя.
Навчальний процес — тяжка і напружена праця, яка виконується
в умовах дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності.
Певною мірою підвищення розумової працездатності й охорони здо&
ров’я молоді є збільшення їх рухової активності шляхом виконання
фізичних вправ під час занять фізичною культурою і спортом.
Безперечно, що фізкультурні заняття, позитивно впливаючи на
студентів, підвищують ефективність їх праці. Одначе віддача від та&
ких занять проявляється опосередковано через ряд складових:
підвищення працездатності, скорочення втомлюваності від нав&
чання, покращення професійних рухових навичок, підвищення
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громадської активності, покращення трудової дисципліни, краще
використання вільного часу.
Принцип органічного зв’язку фізичного виховання з покра&
щенням емоційно&вольової сфери діяльності найбільш конкретно
втілюється у фізичній підготовці. Фізична підготовка здійснюється
насамперед у якості одного з розділів обов’язкового курсу фізично&
го виховання вищих навчальних закладах, а також в період навчан&
ня, коли це необхідно.
Функція підвищення фізичної активності передбачає підготов&
ку до різних видів суспільної діяльності і покликана сприяти
всебічному розвитку людини, удосконалювати її фізичні і духовні
здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь,
підвищувати їх надійність у складних умовах.
Оздоровча і рекреаційно&культурна функції спрямовані на
зміцнення здоров’я людей, забезпечення активного відпочинку,
формування естетичних смаків.
Мотиваційна функція дозволяє сприяти підвищенню продук&
тивності праці та навчання, встановлення сприятливого психо&
логічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового
способу життя студентів.

МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
ЗМІНЮВАТИ СТРУКТУРУ ВОДИ
Білошицький С. В.,
IV курс, ФР#41, спеціальність «Реабілітація»
Інститут соціальних технологій
Лазуренко С. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Актуальність роботи. Не дуже багато явищ у реабілітації мають
так багато назв, що практично означають одне і те ж. Кажучи про
мертву і живу воду, мають на увазі розчини, отримані шляхом
електролізу. При цьому мова йде про двох видах розчинів. Анодний
розчин в російськомовній науковій літературі називається анолі#
том, або електроактивованим розчином аноліта, а в народі іме&
нується мертвою водою. Катодний розчин в російськомовній літе&
ратурі називається католітом, або електроактивованим розчином
католіту, а в народі іменується живою водою. Обидва ці розчини —
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активовані. У зарубіжній літературі вони носять інші назви. У Гер&
манії їх називають іонізованими, в Японії і Америці живу воду іме&
нують зредукованою, а мертву — кислою [1].
З моменту народження і до першого року життя тіло дитини
містить 80–85% води. У 18 років вміст води зменшується до 70%.
У старості в організмі людини залишається менш, ніж 60% води.
Саме в забезпеченні організму якісною водою та в необхідній кіль&
кості і полягає секрет збереження молодості. Отже цікаво досліди&
ти корисна чи не корисна вода із зміненою структурою на організм
людини. Причому змінена ця структура самою людиною. Дане за&
питання потребує подальшого дослідження.
Мета роботи — дослідити можливості людини змінювати струк&
туру води.
Експериментальні дослідження були проведені автором як ав&
тоексперимент. Автором був зроблений масаж протягом 45 хв.
Після перепочинку зроблена спроба «зарядити» воду. Використа&
ний кувшин циліндричної форми ємкістю 1–1,5 л та вода з фільтру;
15 хв. на зарядження самої води. Процедура виконувалася в умовах
тиші та цілковитого спокою. Особисті спостереження:
З 1 по 5 хв. — відбувалось «впитування» енергетики експеримен&
татора у воду; з 5 по 10 хв. — водячи правою рукою то в одну то в іншу
сторону, відчувалось, що вода повторювала напрямок руху правої ру&
ки; з 10&12 хв. — автор відчував як тіло швидко почало набрати тем&
пературу (теплішати). Відкривши на якийсь момент очі побачив, що
циліндр з водою нахилений в бік — здивувався від побаченого.
З 12–15 хв. — піднімаючи праву руку, то вверх то вниз, відчувалось
між водою якесь магічне поле (чим нижче, тим сильніше воно було),
що не можливо було (при всіх зусиллях) доторкнутися до верхівки
кувшину. На наступний день пацієнтка була невпізнанна, вона вигля&
дала більш здоровою, а ще через три дні (приймаючи 150–200 мм за&
рядженої дослідником води зранку і ввечері), пацієнтка стала абсо&
лютно здоровою та життєрадісною, її стан стабілізувався. З цього
особистого мікродосліду можна припустити, що масаж разом із за&
рядженою водою має дійовий вплив на стан здоров’я людини.
Відомі дивовижні властивості води, отриманої в анодній і ка&
тодній камері електролізера. Тоді спостерігалося загальне захоп&
лення активованою водою і її застосуванням з лікувальною метою.
З’явилися сенсаційні повідомлення і численні публікації про
вилікувані рани, опіки, ангіни, екземи. Причому живу і мертву во&
ду з успіхом застосовували при широкому спектрі різних захворю&
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вань, абсолютно не зв’язаних один з одним. Це захоплення викли&
кало тоді у лікарів і учених не наукову зацікавленість, а протилежну
реакцію — відношення до цього феномена як до чогось несерйозно&
го, а деколи і різке неприйняття. Тому, на жаль, активовані розчини
почали свій шлях у реабілітації навіть не з нуля [1]. Слід додати, що
автором цієї роботи не використовались неякі електронні активато&
ри води — спроба змінити структуру води здійснювалась лише рука&
ми. Подальші дослідження у цьому напрямку і практичне викорис&
тання є достатньо цікавими і перспективними.
Література
1. Ашбах Д. Живая и мертвая вода — новейшее лекарство современнос&
ти. — Питер : СПб., 2008. — 76 с.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КІНЦЯ
ПЛЕЧЕВОЇ КІСТКИ
Блиндур С. М.,
VII курс ЗФР#71, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій
Любенко В. О.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Переломи кісток — це порушення їх цілості. Одними з найваж&
чих ушкоджень в ділянці плечового суглоба є переломи та перело&
мо&вивихи проксимального кінця плечової кістки.
Аналізуючи численні роботи вітчизняних і зарубіжних авторів
можна прийти висновку,що частота цієї патології значна і складає
від 4–5% до 6,6% від усіх пошкоджень опорно&рухового апарату та
32–63% серед усіх травм плечової кістки, що обумовлює велику
кількість днів непрацездатності, а іноді і перехід на інвалідність,
створює важливу в соціально&економічному відношенні проблему.
Мета дослідження — визначення необхідність застосування за&
собів та методів фізичної реабілітації при переломах проксималь&
ного кінця плечової кістки .
У комплексному лікуванні значна роль відводиться заняттям
лікувальна фізична культура, які покращують кровообіг і лімфообіг,
попередження атрофії мязів, тугорухливості суглоба, контрактур.
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Під час проведення занять лікувальною гімнастикою врахову&
ють інтенсивність болю і можливість його посилення при рухах.
Застосовують різні вправи для зміцнення м`язів плечової кістки
та плечового поясу. Обертання руками& ця вправа укріплює м’язи
плечового поясу, що бере участь в обертальних рухах рук. Сильний
плечевий пояс здатний протистояти згинанню тазостегнового суг&
лоба, тим самим утримуючи тулуб у вертикальному положенні.
Вправу можна виконувати, сидячи на стільці або на колінах дорос&
лої людини, якщо хворий не ходить.
Лікувальний масаж — обов’язковий елемент лікування при зак&
ритих переломах. При відкритих переломах що супроводжується
місцевою і загальною інфекцією,масаж протипоказаний.
При закритих переломах проксимального кінця плечової кістки
масаж проводиться на всіх стадіях його загоєння, починаючи
з двох&трьох днів після перелому. Ранній масаж сприяє зменшенню
болів, прискоренню розсмоктування крововиливу в області пере&
лому, поліпшенню трофіки пошкоджених тканин, скороченню
терміну утворення кісткової мозолі і відновлення функцій пошко&
дженої кінцівки.
При переломах проксимального кінця плечової кістки реко&
мендують застосовувати: діадемотерапія, електрофорез, ультрафіо&
летове опромінення, грязелікування, бальнеотерапія, аеротерапія,
теплолікування (парафінолікування, озокеритолікування, глинолі&
кування). Дослідження результатів реабілітації проводилось на базі
Кіровоградської обласної клінічної лікарні в травматологічному
відділені протягом двох місяців, застосовували програму фізичної
реабілітації на клінічному етапі,під нашим дослідженням знаходи&
лося дві групи чоловіків середнього віку по вісім в кожній групі&
контрольної і експериментальної. Показник указував на зменшен&
ня набряклості плеча і передпліччя пошкодженої руки,як у хворих
контрольної,так і експериментальної групи і наближенні величин
цих показників до показників симетричної здорової кінцівки
Отже отримані результати доводять необхідність подальшого
розвитку і впровадження в клінічну практику фізичну реабілітацію
з елементами навчання.
Література
1. Бирюков А.А., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. «Физическая реабилита&
ция»: [Учебник для студентов высших учебных заведений] /У М. —
2004 г. — С. 608.
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2. Бойко И. В. Комплексная медицинская реабилитация больных с
травмами в области плечевого сустава: (Метод, пособие для врачей
травматологов МСЭК и лечеб.профилакт. учреждений) / Укр. гос.
НИИ мед.соц. пробл. инвалидности. — Д.: Пороги, 2005. — С. 40.
3. Гольденберг НЛ. «Лечение, реабилитация, отдых на курорте Хмель
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ
ДИСТОНІЮ
Бобильова К. О.,
5 курс, група 51ФРм11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (096)8292588
Бойко Г. М.,
к. псих. н., доцент, науковий керівник
Актуальність проблеми лікування та фізичної реабілітації хво
рих на нейроциркуляторну дистонію визначається неухильним
зростанням даної патології останніми роками, значним прогресу
ванням нейроциркуляторної дистонії (НЦД), недостатньою ефек
тивністю всих видів лікування та реабілітації цієї категорії хворих.
За даними А. М. Вейна частота розладів вегетативної нервової сис
теми у дорослих становить 25–80 %, ознаки нейроциркуляторної
дистонії діагностують у 25–30% студентів і приблизно у 25–30%
школярів у популяції.
Особливо актуальним є той факт, що багато питань, які стосу
ються патогенезу, клінічних проявів, діагностики та лікування НЦД,
потребують уточнення. Нейроциркуляторна дистонія є досить по
ширеним захворюванням (у загальній структурі серцевосудинних
захворювань ця патологія виявляється в 32 — 50% випадків),
зустрічається у людей будьякого віку, переважно у осіб жіночої статі.
Аналіз літературних джерел показав, що НЦД на сьогоднішній
день визначається як самостійне судинне захворювання з класу по
чаткових форм нейрорегуляторних захворювань, в якому разом із
системними та локальними порушеннями циркуляції значне місце
займають порушення адаптації. Загальна клінічна структура нейро
циркуляторної дистонії включає як функціональні порушення нерво
вої системи практично на всіх рівнях регуляції, так і цикруляторні
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порушення всіх рівнів організації з обмінними та дистрофічними зміна&
ми, біоелектричними та біоенергетичними зрушеннями в організмі.
Проте багато питань з проблеми нейроциркуляторної дистонії
потребують поглибленого, ретельного вивчення та поки що відно&
сяться до не досить розроблених розділів сучасної кардіології. Зок&
рема, недостатньо розроблені питання диференційованого застосу&
вання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні та
профілактиці нейроциркуляторної дистонії.
Експериментальна комплексна програма для хворих на нейро&
циркуляторну дистонію полягає в поєднанні фізичних вправ, масажу
та гідрокінезотерапії при дотриманні фізіологічно&обґрунтованих ме&
тодичних принципів: індивідуальний підхід до хворого; свідомість;
принцип поступовості; систематичність; циклічність; системність дії;
різноманітність у підборі та застосуванні фізичних вправ.
Лікувальна фізична культура призначається з метою нормалізації
процесів збудження та гальмування в ЦНС, моторно&судинних реф&
лексів судинного тонусу, порушеної регуляції артеріального тиску; за&
гального зміцнення організму й емоційного стану хворого; підвищен&
ня його працездатності. Застосування форм ЛФК проводять відповідно
до призначеного ліжкового, палатного, вільного рухових режимів.
Лікувальна гімнастика спрямована на нормалізацію рухової
функції, відновлення сили м’язів та координації рухів, відновлення
побутових і локомоторних рухів, нормалізацію діяльності внутріш&
ніх органів, поліпшення кровообігу в зоні пошкодження.
Отже, особливості даної програми полягають у використанні комп&
лексу реабілітаційних заходів: лікувальної гімнастики, лікувального ма&
сажу та фізіотерапевтичних процедур при нейроциркуляторній дистонії.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ,
ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА РАХІТ
Бондар Н. Л.
VII курс, група, спеціальність «Реабілітація»
Інститут соціальних технологій
Макарова Е. В.,
к.н.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Рахіт — захворювання, що характеризується порушенням
обміну речовин, внаслідок нестачі в організмі вітаміну D, що веде
до порушення фосфорно&кальцієвого балансу в організмі дітей.
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Кістки стають м’якими, ламкими, легко викривляються. При зах&
ворюванні на рахіт страждає не тільки кісткова, але також м’язова і
нервова системи дитини. Причинами захворювання є: дефіцит
вітаміну D, нестача в організмі дитини кальцію, фосфору, білка.
Найчастіше до рахіту схильні недоношені діти з внутрішньоутроб&
ною чи післяпологовою гіпоксією, з низькою руховою активністю,
діти, що часто хворіють. Недостатнє перебування дитини на свіжо&
му повітрі також може привести до розвитку рахіту. В даний час
аналіз спеціальної літератури і медичної статистики показує, що
діти першого року життя протягом останнього десятиліття хворіють
частіше з частотою 1400–2000 випадків більше ніж діти дошкільно&
го віку, показник яких становить 1200–1400 випадків на 1000 дітей.
Хвороби кістково&м’язової системи та сполучної тканини стано&
вить 4,7% від усіх захворювань дітей. За своїм характером порушен&
ня поділяють на кілька груп, які можуть бути присутніми у дитини
в різних поєднаннях:
– порушення грудної клітини, які можуть мати одну з двох
різновидів — «куряча грудина» або «грудина шевця»;
– деформація нижніх кінцівок (Х&подібна, О&подібна); в дея&
ких випадках можлива «рахітична коксавара» (зміна шийна&
діафізарного кута);
– послаблення м’язів живота («жаб’ячий живіт»).
Мета роботи: розробка програми фізичної реабілітації дітей,
хворих на рахіт.
Завдання:
1. Провести аналіз спеціальної літератури з причин виникнення
рахіту, його профілактики та фізичної реабілітації.
2. Підібрати ефективні засоби і методи фізичної реабілітації для
дітей, хворих на рахіт.
В процесі проходження реабілітаційних заходів нами проводи&
лись спостереження за 9 дітьми у віці 3 місяців дитячої поліклініки
№ 1 по вул. Комінтерну, м. Києва, і застосовувалися такі методи
дослідження: для оцінки фізичного розвитку дітей грудного віку
нами використовувався центильні метод, індекс Чуліцкої і індекс
Ерісмана.
Результати досліджень та їх обговорення. Нами проаналізовано
причини виникнення рахіту, виділені поширені порушення опор&
но&рухового апарату дитини при даній патології, позначено
провідне місце фізичної реабілітації. При обстеженні дітей, хворих
на рахіт, було визначено їхній фізичний розвиток і особливості
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розвитку кістково м’язової системи. Всі діти відставали у фізично
му розвитку за трьома вище зазначеними досліджуваними показни
ками і індексами, і мали порушення у розвитку грудної клітки
і нижніх кінцівок. Нами був запропонований комплекс фізичної
реабілітації, що складається з наступних компонентів: лікувальна
гімнастика, масаж, вітамінотерапія, загартування, процедури
і практичні рекомендації по режиму дня і харчування. Масаж вико
нувався 2 курсами по 10 процедур, за свідченнями і вираженим
симптомам, супроводжувався спеціальними вправами для зміцнен
ня відповідних м’язових груп. Невід’ємною частиною комплексу
фізичної реабілітації є лікувальна гімнастика, яка проводилася
в поєднанні з масажем. Завданнями лікувальної гімнастики було
зміцнення всіх м’язів дитини, а особливо тих, що ослаблені.
Отже, одним з поширених захворювань дітей грудного віку є ра
хіт, при якому ураження м’язової системи є головною. Тому обґрун
тована фізична реабілітація з комплексним застосуванням лікуваль
ної гімнастики, масажу, фізіотерапії, загартовування, харчування та
вітамінотерапії.
Інформативними показниками фізичного розвитку дитини
хворого рахітом є антропометричні вимірювання, візуальний ог
ляд, індекси Чуліцкої і Ерісмана.
Після проведених реабілітаційних заходів спостерігалися вира
жені зміни з боку фізичного розвитку дітей, які носили позитивний
характер.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ
ФИЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ АЛІМЕНТАРНОМУ ОЖИРІННІ
Відоняк О. М.,
7курс, група ЗФР 71 спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій
Драницин О. В.,
к.біол.н., науковий керівник
Актуальність проблеми аліментарного ожиріння в тому, що це
метаболічне захворювання вражає не лише дорослих, але й дітей та
підлітків. Воно викликано переїданням, надмірним вживанням їжі,
багатої вуглеводами і жирами, недостатньою фізичною рухливістю
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і пов’язаним з нею зменшенням енерговитрат. Складність даного захво&
рювання супроводжує інші захворювання, таких як дистрофія міокарда,
атеросклероз, гіпертонічна хвороба, стенокардія, цукровий діабет та по&
дагра. У хворих знижується не тільки працездатність, а й можлива три&
валість життя, яка прямо пропорційна ступеню їх ожиріння.
Мета роботи — завчасно продіагностувати і попередити розви&
ток аліментарного ожиріння за допомогою санаторно&курортного
лікування. Визначити ефективність різних реабілітаційних програм
для пацієнтів з аліментарним ожирінням, на основі використання
засобів та методів фізичної реабілітації. Для первинного ожиріння
характерне рівномірне відкладання жиру, що зазвичай відзначаєть&
ся в ранньому віці. На початкових стадіях захворювання надлишок
маси тіла помірний, хворі не мають істотних скарг. Проте відносно
швидке прогресування ожиріння веде до погіршення самопочуття,
підвищеної втомлюваності, головного болю, транзиторного підви&
щення АТ, спраги.
Згідно класифікації маси тіла по ІМТ (ВОЗ, 1997), визначають
4 ступені, згідно класифікації О.О. Покровского:
I — ІМТ складає 25,0–29,9 кг/м2 (Підвищений ризик супутніх
захворювань);
II –ІМТ складає 30,0–34,9 кг/м2 (Високий ризик супутніх зах&
ворювань);
III –ІМТ складає 35,0–39,9 кг/м2 (Дуже високий ризик супутніх
захворювань);
IV–ІМТ дорівнює або більше 40,0 кг/м2 (Критично високий ри&
зик супутніх захворювань)
Ожиріння лікують комплексно, воно зводиться до обсягу фі&
зичних навантажень та обмеження енергетичної цінності їжі, пере&
важно за рахунок вуглеводів та жирів. Хворі з ожирінням лікуються,
переважно у поліклініці і періодично у санаторіях. Велику питому
вагу у комплексному лікуванні хворих мають засоби фізичної ре&
абілітації. Фізичну реабілітацію застосовують у вигляді ЛФК, ліку&
вального масажу, фізіотерапії механотерапії, працетерапії.
Протипоказання: ЛФК при загостреннях супутніх захворювань,
гіпертензійних та діенцефальних кризах.
Комплексний підхід до лікування аліментарного ожиріння,
значно поліпшує окисно–відновні і обмінні процеси; зменшує
надмірну масу тіла і зміцнює м’язи тулуба; покращує функції сер&
цево&судинної, дихальної, травної та інших систем; відновлює та
підтримує фізичну і професійну працездатність.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СПИННОГО МОЗКУ
Вовк О. А.,
V курс, група ФР#51 магістри, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Полтавський інститут економіки і права
Волошко Л. Б.,
к. пед.. н., доцент, науковий керівник
Травматичні ушкодження спинного мозку є однією із найсер&
йозніших медико&соціальних проблем у силу стійкості й глибини
як порушень рухової сфери, так і змін соціального статусу хворого.
Актуальність проблеми визначається частотою травм, що станов&
лять від 26 до 145 випадків на 1 млн. населення, збільшенням чис&
ла інвалідів: щорічно на 5–6 тис. чоловік, найбільш працездатним
(45 років) середнім віком потерпілих.
На початковому етапі фізичної реабілітації основна увага зосе&
реджена на медикаментозному та оздоровчому лікуванню. Руховий
режим обмежений дихальною гімнастикою та пасивними вправами
для кінцівок; широко використовується електростимуляція органів
і систем організму.
На другому етапі використовуються пасивні та активні гімнастичні
вправи, у тому числі із спортивними снарядами; активно застосовуєть&
ся електростимуляція м’язів кінцівок, спини і живота; проводяться ор&
тостатичні тренування і тренування з утриманням вертикальної пози.
Змістом третього, завершального, етапу комплексного лікуван&
ня є інтенсивне силове тренування на тренажері з блоковою систе&
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мою, багатоканальна електростимуляція, навчання техніці ходьби
та її тренування з різними опорними пристосуваннями.
При порушеннях рухової діяльності, зумовлених ушкодження&
ми спинного мозку, заняття ЛФК доцільно починати якомога
раніше, коли хворий знаходиться на постільному режимі. У занят&
тя включають загальнорозвиваючі та спеціальні вправи.
Лікувальний масаж проводять щоденно двомісячними курсами
з перервами між ними у 2&3 тижні протягом усього пізнього періоду
травматичної хвороби спинного мозку. Використовують сегментар&
но&рефлекторни, класичний масаж, точковий масаж, вібромасаж,
масаж ручний та апаратний, пневмомасаж, гідромасаж.
Фізіотерапію призначають періодично двомісячними курсами
3–4 рази щорічно у перші 3 роки та не менше 2 курсів у наступні.
Використовують медикаментозний електрофорез, УВЧ, УФО,
діадинамотерапію, дарсонвалізацію, магнітотерапію, електрости&
муляцію, лазери, ультразвук, озокеритно&парафінові аплікації, пе&
лоїдотерапію, гідрогальванічні ванни, радонові, сульфідні, хлорид&
но&натрієві ванни, гарячі укутування та обтирання.
Механотерапію застосовують з метою розтягнення м’яких тка&
нин при м’язовій еластичності, розробки суглобів, підвищення
аферентної імпульсації в ушкоджених м’язах, поліпшення місцевої
гемодинаміки та трофіки тканин, сили м’язів. Вона протипоказана
при значній позиційній патології суглобів, що супроводжується
грубою деформацією. Використовують апарати маятникового
і блокового типів. Для цілеспрямованого тренування локомотор&
них можливостей використовують тредміл, велотренажер та спеп&
пер, заняття на яких тренує серцево&судинну систему та розвива&
ють силу і силову витривалість м’язів.
Працетерапію використовують для підняття психоемоційного тону&
су пацієнта; збільшення амплітуди рухів в уражених кінцівках; зміцнен&
ня м’язів, їх витривалості, покращання координації рухів; відновлення
рухових навичок побутового та професійного характеру; навчання са&
мообслуговування і досягнення максимальної незалежності від сторон&
ньої допомоги. Працездатність відновлюється повністю або частково
лише в 2&10% пацієнтів з наслідками травм хребта і спинного мозку.
З метою відновлення рухових навичок побутового та професій&
ного характеру, а також досягнення максимальної незалежності від
сторонньої допомоги у комплексне лікування потрібно включати,
крім медикаментозного лікування, лікувальну фізичну культуру,
масаж, фізіотерапію, механотерапію та працетерапію.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
ОСІБ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
Горденко Л. О.,
7#й курс, група ЗФР#71, спеціальність «Реабілітація»,
Коваленченко В. Ф.,
к.мед.н., доцент, науковий керівник
Ішемічна хвороба серця (ІХС) була лідером по захворюваності та
смертності населення в ХХ столітті і залишається ним, незважаючи на
нові досягнення в діагностиці та лікуванні. В Україні з 1997 по 2002 рp.
поширеність ІХС зросла на 54,8%, внаслідок чого значно збільшилась
питома вага померлих від хвороб системи кровообігу. ІХС в Україні зай&
має провідні позиції в структурі причин смертності від захворювань. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (2005 р.) серед країн
Європейського Союзу, країн СНД та інших європейських країн — Ук&
раїна посідає одне з перших місць серед смертності населення від ІКС.
Ішемічна хвороба серця (ІХС) — гостре або хронічне ураження
серця, викликане зменшенням або припиненням доставки крові до
міокарда у зв’язку з атеросклеротичним процесом в коронарних ар&
теріях, що призводить до невідповідності між коронарним кровото&
ком і потребою міокарда в кисні.
Застосування фізичних вправ при серцево&судинних захворю&
ваннях дозволяє використовувати всі 4 механізми їхньої лікуваль&
ної дії: тонізуючого впливу, трофічної дії, формування компенсацій
і нормалізації функцій.
Фізична культура має велике значення для профілактики захво&
рювань серцево&судинної системи, тому що заповнює недолік ру&
хової активності сучасної людини. Фізичні вправи підвищують за&
гальні адаптаційні (пристосувальні) можливості організму, його
опірність до різних стресових впливів, даючи психічну розрядку
і поліпшуючи емоційний стан. Фізичне тренування розвиває фізіо&
логічні функції і рухові якості, підвищуючи розумову і фізичну пра&
цездатність. Активізація рухового режиму різними фізичними
вправами удосконалює функції систем, що регулюють кровообіг,
поліпшує скорочувальну здатність міокарда і кровообіг, зменшує
вміст ліпідів і холестерину в крові, підвищує активність антизгор&
тальної системи крові, сприяє розвитку колатеральних судин, зни&
жує гіпоксію, тобто попереджує й усуває прояви більшості факторів
ризику основних хвороб серцево&судинної системи.
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Для осіб, що страждають серцево&судинними захворюваннями,
фізичні вправи є найважливішим реабілітаційним засобом і засо&
бом вторинної профілактики.
Механотерапію використовують у вигляді занять на тренажерах,
переважно під час санаторно&курортного лікування, з метою підви&
щення функції серцево&судинної системи і фізичної працездатності.
Працетерапію застосовують на заключних етапах реабілітації.
Використовують відновну працетерапію, що націлена на віднов&
лення тимчасово зниженої працездатності. У випадках тривалих
важких серцево&судинних захворювань, що призвели до часткової
втрати виробничих навичок, або коли хворі не встигли набути
спеціальності і кваліфікації, застосовують професійну праце&
терапію. Її мета — максимально можливе відновлення професійних
навичок або підготовка хворого до оволодіння новою професією.
Таким чином, фізична культура показана всім здоровим не тіль&
ки як оздоровчий, але і як профілактичний засіб. Особливо вона
необхідна для тих осіб, що у даний час здорові, але мають які&не&
будь фактори ризику до серцево&судинних захворювань.
Література:
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2. Зайцев В.П. Физическая реабилитация больных, перенесших ин&
фаркт миокарда. — Харьков: ХГИФК, 1995. — 147 с.
3. Мурза В.П. Фізична реабілітація [навч. посіб.]/В.П. Мурза. — К.:
Орлан, 2004. — 559 с.
4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. — Київ, «Олімпійська література»,
2000. — 274 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТЙ ПРОТІКАННЯ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Городецька Н. Л.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л.Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Будь&яке захворювання викликає неоднакове відношення до ньо&
го різних людей. Для абсолютної більшості реакція на захворювання
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негативна. Лише деякі ставляться до нього спокійно. Кожний хво&
рий із хронічним захворюванням проходить через почуття запере&
чення захворювання, провини перед самим собою, прикрості, жа&
лю, розгубленості й т.д. І проходять місяці, а то й роки, перш, ніж
людина переборе первісні негативні емоції.
Деякі хворі цукровим діабетом молодого і юнацького віку важ&
ко реагують на захворювання — «жити не хочеться» або «невже це
буде тривати все життя й ніколи не скінчиться». Адже в кожного
з них є плани на майбутнє, які хвороба може порушити.
У старшому віці реакція на вперше виявлений цукровий діабет
більш спокійна й переноситься хворими значно легше. Проте у всіх
хворих виникають різні страхи. Це страх за своє життя, страх від&
сутності цукрознижаючих засобів, інсуліну, засобів контролю цук&
ру крові, сили й ацетону, страх зустрічі з лікарем, якого вважають
недосвідченим або недостатньо досвідченим, очікування подібної
патології в дітей, виникнення сімейних проблем, проблем на роботі
(необхідність строго дотримувати дієти, уводити інсулін, міняти
професію й т.д.).
Психологічна підтримка хворих цукровим діабетом складна.
Насамперед це психотерапевтичний вплив медичного персоналу й
медичної установи, у якому лікується хворий. Психологи рекомен&
дують не називати хворих цукровим діабетом хворими, їх краще на&
зивати клієнтами.
Хворі із уперше виявленим цукровим діабетом мають потребу
в постійному контакті із психотерапевтом, особливо на початку
захворювання. Поступово вони звикнуть зі своїм захворюванням
і засвоїти, що періоди дратівливості, поганого настрою збільшують
можливість ускладнень цукрового діабету. У той же час не всяке
погіршення самопочуття може бути пов’язане з діабетом, а обумов&
лено іншою причиною або «стресом».
Хворі повинні бути настроєні на подолання труднощів і праг&
нення до успіху. З такими думками й настроєм багато труднощів
у житті хворих цукровим діабетом можуть бути успішно перебо&
рені. При цьому вони повинні піклуватися про своє здоров’я,
максимально легко переносити обмеження, пов’язані з дієтою, із
задоволенням готовити «діабетичні» блюда, користуючись різни&
ми рецептами. Їхнім девізом повинне стати — «це Мені
потрібно».
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У всіх випадках хворі діабетом повинні влагоджувати свої проб&
леми різними прийомами. Якщо для людини наявність цукрового
діабету означає «кінець світу», то кращим способом позбутися від
цього відчуття — одержати гарну доброзичливу раду або емоційну
підтримку друзів, родичів і т.д.
У перебігу хвороби можуть виникати й важчі ураження нервової
системи. Найбільш частими симптомами цього є астенічні: підви&
щена дратівливість, швидка фізична й розумова стомлюваність,
зниження пам’яті, порушення сну (частіше у вигляді поганого за&
сипання, чуйного й поверхневого сну, відсутність повноцінності
сну, сонливість у денний час), утруднення концентрації уваги, по&
чуття внутрішньої незадоволеності й образи, звуження кола інтере&
сів, апатія, млявість, плаксивість і ін. У частини хворих спостерігає&
ться схильність до депресії, підвищеній тривожності й боязкості,
нав’язливі страхи.
Слід зазначити, що неврозоподібні й психоподібні синдроми
рідше спостерігаються у хворих зі стабільним плином діабету, що не
мають судинних порушень, і помітно зростають у хворих, які пере&
несли кетоацидотичну або гипоглікемічну кому й що мають атеро&
склероз мозкових посудин. У виникненні цих синдромів відіграють
роль преморбидні особливості особистості, ступінь важкості й три&
валість плину діабету, наявність церебральних судинних порушень.
При повтореннях гіпоглікємічних станів спостерігається зниження
пам’яті.
У силу необхідності хворому постійно стежити за зміною свого
соматичного стану, вести регламентований спосіб життя, часто
звертатися до лікаря психічні зміни важко піддаються лікуванню й
вимагають постійної корекції.
На всіх етапах хвороби позитивний ефект дають суггестивні ме&
тоди впливу, і зокрема аутогені тренування. На перших етапах хво&
роби особливо показана індивідуально&реконструктивна психоте&
рапія, що передбачає пояснення хворому його стану, причини
виникнення хвороби, можливості її корекції й т.д. Психотерапевт
повинен враховувати й можливість погіршення соціальних зв’язків
клієнта внаслідок зміни його психічного стану й проводити
відповідну роботу, використовуючи соціальні моделі психотерапев&
тичних методик.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК
СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Гриньків В. В.,
VI курс, група ФР#51/11, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел.(068)5919873
Любенко В. О.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Серце — найважливіший орган людини. Воно радіє й страждає,
його називають посудиною для душі.
Серцеві хвороби — це цілий ряд різних захворювань, які вража&
ють серце та серцево&судинну систему. Вивченням хвороб серця, їх
профілактикою та лікуванням займається кардіологія. До речі, про&
відною причиною смерті у Сполучених Штатах Америки, Англії,
Канаді і Уельсі є саме захворювання серця та судин. Лише тільки
у Сполучених Штатах Америки вони вбивають одну людину кожні
34 секунди.
Щорічно вперше виявляється близько 2 млн. хворих з цією па&
тологією, з них кожний другий — працездатного віку. Смертність
від хвороб серця та системи кровообігу в Україні посідає перше
місце і є у 2&4 рази вищою, ніж у країнах Європи та світу. Причому
в нашій країні вмирають від цих захворювань не тільки частіше, але
й раніше.
Отже, захворювання серця належать до найбільш складних та
життєвозагрозливих в Україні. У 2004 році зареєстровано понад 10
млн. хворих на гіпертонічну хворобу, 7,6 млн. хворих–на ішемічну
хворобу серця і майже 3 млн. осіб — з церебро&васкулярними зах&
ворюваннями.
Захворюваннями серцево&судинної системи є: ендокардит,
міокардит, перикардит, дистрофія міокарда, вроджені і набуті ваді
серця, атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна та гіпо&
тонічна хвороби, облітеруючий ендартеріїт, тромбофлебіт, варикоз&
не розширення вен та інші патологічні стани.
Виникненню захворювання сприяє ряд чинників зовнішнього
і внутрішнього середовища: переїдання, вживання алкоголю,
паління, гіподинамія, фізичні і нервово&психічні перевантаження,
інфекції, інтоксикації, спадковість тощо.
Захворювання серцево&судинної системи проявляються болем
у ділянці серця, порушенням його ритму, серцебиттям, задишкою,
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набряками, ціанозом. Вони супроводжуються недостатністю кро&
вообігу різного ступеня.
Серцево&судинні захворювання лікують комплексно: медика&
ментозне лікування, дієтотерапія, психотерапія, фізична реабі&
літація.
Атеросклероз — хронічне захворювання, при якому відбуваєть&
ся системне ураження артерій, що виражається у відкладаннях
ліпідів і солей кальцію у внутрішній оболонці з наступним ущіль&
ненням та звуженням просвіту судин.
Ішемічна хвороба серця — гострий або хронічний патологічний
процес в міокарді, зумовлений неадекватним його кровопостачан&
ням внаслідок органічного ураження коронарних артерій, або,
значно рідше, внаслідок їх функціональних змін (спазм, недостатнє
збільшення кровообігу при зростаючому навантаженні). Тому
ішемічна хвороба — це коронарна хвороба серця.
Серцева недостатність розвивається при невідповідності наван&
таження на серце і його здатності виконувати роботу і обумовлена
порушеннямнагнітальної функції одного або обох шлуночків чи
збільшенням опору серцевому викиду. За цих умов серце не може
перекачати в артерії всю кров, що надійшла венами.
Хронічна недостатність кровообігу розвивається при різно&
манітних захворюваннях, які призводять до ураження серця і пору&
шення його нагнітальної функції. Причини порушення насосної
функції серця різноманітні: ураження серцевого м’яза при міокар&
дитах, кардіоміопатіях, атеросклеротичному чи постінфарктному
кардіосклерозі, гемодинамічне перевантаження серцевого м’яза
тиском при стенозі передсердно&шлуночкових отворів, гирла аорти
чи легеневої артерії і перевантаження об’ємом при недостатності
клапанів серця.
Серцево&судинна система відіграє важливу роль в життєдіяль&
ності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речови&
ни, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату
кровообігу порушується функціональна діяльність усього ор&
ганізму, знижується працездатність, наступає передчасна старість.
Серцево&судинні захворювання є основною причиною інвалідності
і смертності людей у більшості країн світу.
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БАНОЧНИЙ МАСАЖ У РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРОЇ ЛЮДИНИ
Гузенко О. В.,
IV курс, група ФР 41, спеціальність «Фізична реабілітація»
Інститут соціальних технологій Університет «Україна»
Лазуренко С. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Цей метод застосовують для профілактики і лікування простуд
них захворювань, захворювань легенів, остеохондрозів, радикулі
тів, для лікування целюліту і т. д.
В основі масажу лежить рефлекторний механізм, що почи
нається з подразнення шкірних рецепторів, створеного в банку ва
куумом.
Вакуум викликає значний (більш ніж в 140 разів) місцевий при
лив крові до тканин. Інтенсивність обмінних, імунних, відновних
процесів в тканинах зростає в десятки і сотні разів. Проте значна
частка імунних сил організму, активована рефлекторною дією ваку
уму, направлена на видалення наслідків баночного масажу.
Виконується баночний масаж так. Масажовану поверхню зма
щують розігрітим маслом (вазеліновим, евкаліптовим, соняшнико
вим, пихтовим та ін.) Потім беруть банку місткістю приблизно 200
мл і створюють в ній вакуум.
Російський спосіб: вводять в банку на однудві секунди стри
жень із запаленою ватою, заздалегідь змочений в ефірі або спирті,
потім тампон видаляють, а банку швидко прикладають до потрібної
ділянки тіла.
Тибетський спосіб: поміщають в банку засвічену спеціальну
свічку на широкій основі і встановлюють на тіло пацієнта, а коли
свічка в банці згасне, приступають до масажу. Також для масажу ви
користовують спеціальні силіконові або пластикові банки, їх прос
то прикладають і стискають, створюючи тим самим вакуум. Прис
мокталася банкою роблять ковзні масажні рухи — прямолінійні,
спіралевидні, зигзагоподібні. При цьому шкіра повинна бути втяг
нута всередину банки не більше ніж на 1,5 см. Банку переміщаєть
ся плавно і безперервно протягом всієї процедури, щоб уникнути
надмірного втягування шкіри.
Напрямок руху банки переважно по ходу лімфоі кровотоку,
а саме: на спині — знизу вгору, на грудній клітці — по міжребер’ям
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спереду назад (від грудини до хребта), на животі — за годиннико&
вою стрілкою по ходу товстого кишечника.
Масаж супроводжується відчуттями помірного болю, печіння,
тепла. Шкіра в області проведеної процедури стає злегка набряк&
лою. Для видалення небажаних наслідків після масажу проводить&
ся легкий вичавлює масаж.
Такий масаж надає потужний рефлекторний вплив на рецепто&
ри судин і тканин, що провокує посилення імунних реакцій і їх
закріплення. Також в зоні банкове&вакуумного впливу утворюють&
ся біологічно активні речовини — ензими, які стимулюють обмінні,
відновлювальні та імунні реакції,що значно покращує стан тканин,
а при наявності патологій в тканинах видаляє їх.
Вакуум&метод виконує ще одну важливу функцію. У всьому
світі він визнаний ефективнішим засобом у боротьбі з целюлітом,
так як вакуум руйнує патологічні жирові капсули і освіти. Крім пе&
рерахованих вище наслідків вакуум&терапія виробляє дезинтокси&
куючу дію. При вакуумному впливі виділяються секрети потових
і сальних залоз. До їх складу входять: солі, сечовина, ацетон,
жовчні кислоти, які в певних концентраціях токсичні для ор&
ганізму.
Баночний масаж показаний: при простудних захворюваннях,
бронхіті, пневмонії, міозитах, остеохондрозі хребта, поперековому
радикуліті (не в гострому стані).
Не можна застосовувати банковий масаж при захворюваннях
шкіри і судин, імплантації кардіостимулятора, абсцесі легенів, на&
явності незагоєних ран або свіжих післяопераційних рубців, а та&
кож при пухлинах і важкої кардіопатології.
Тривалість масажу 10–20 хвилин, виконується щодня або через
день.
Таким чином баночний масаж може бути застосований в ре&
абілітації хворої людини в різних випадках. Необхідно дотримува&
тись основних правил: напрямку рухів, інтенсивності впливу, а та&
кож відповідних розігріваючих масел.
Література
1. Дубровский В.И., Дубровская А.В. Лечебный массаж.
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ЗНАЧЕННЯ ЛФК У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
НА ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА
Густенко П. О.,
VI курс, група ФР#52#11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна», к. тел. (097)63#71#807
Авраменко А. О. ,
д.мед.н., науковий керівник
Хвороби хребта посідають одне з перших місць за розповсю&
дженістю серед населення земної кулі. Серед них однією з най&
більш поширених патологій є остеохондроз хребта. Частота захво&
рювання остеохондрозом хребта в 30&40 років складає 20%, а в більш
старшому віці майже всі страждають поперековими болями. Невро&
логічні прояви остеохондрозу складають 60–70% серед усіх захво&
рювань периферійної нервової системи та є причиною 70% ви&
падків тимчасової втрати працездатності. Остеохондроз хребта
виявляється у кожного четвертого що працює, серед причин пер&
винної інвалідності опорно&рухової системи займає перше місце
і складає 41,1% [1].
Коректувально&відновні заходи, основою яких є засоби і мето&
ди лікувальної фізичної культури, широко використовуються на
всіх етапах лікування і реабілітації хворих із захворюваннями і де&
формаціями опорно&рухового апарату. Заняття фізичними вправа&
ми позитивно впливають на функції центральної нервової системи,
завдяки їм досягається гармонійний розвиток і укріплення м’язової
системи, кістково&зв’язкового апарату, органів дихання і крово&
обігу, поліпшується спільний обмін речовин, постава, підвищують&
ся захисні сили організму. Це веде до збільшення функціональних
можливостей організму, до зміцнення здоров’я. Фізичні вправи
покращують артеріальний і венозний кровообіг в тканинах, покра&
щують лімфообіг і підвищують процеси обміну речовин. Вдоскона&
лення вищої нервової діяльності є найголовнішою основою вдос&
коналення всього організму при тренуванні і заняттях фізичними
вправами. Кора головного мозку при цьому є одночасно і знаряд&
дям, і об’єктом тренування. Будь&яке обмеження осіб різних віко&
вих груп в русі може призвести до пригнічення психіки і до приско&
реного зниження інтенсивності фізіологічних процесів. Тому, для
нормального функціонування окремих органів, систем і всього ор&
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ганізма особливе значення набуває широке і систематичене вико&
ристання засобів лікувальної фізичної культури і спорту [2].
Істотними складовими відновного лікування є різні методи
лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії, гідро&
лікування тощо. Слід враховувати, що ЛФК є основним методом
активної функціональної терапії і самостійно і в комплексі з інши&
ми засобами фізичної реабілітації позитивно впливає на результати
лікування. Аналіз даних тематичної літератури показує, що тера&
певтичний ефект, досягнутий мануальними впливами, витягуван&
ням, застосуванням різних фізичних методів, не може бути стійким
без зміцнення м’язів, які фіксують хребет, без подальшого тривало&
го застосування ЛФК.
За думкою багатьох дослідників саме виконання малоамплітуд&
них вправ низької інтенсивності тривалий час у повільному темпі
з використанням постуральних вимог ведуть до відновлення та
укріплення глибоких м’язів спини, які беруть участь у формуванні
м’язового корсету. При цьому, певний і суттєвий інтерес представляє
розробка програм відновлювального лікування з використанням
спеціальних вправ з малою амплітудою в фізичній реабілітації хворих
на остеохондроз. В останні роки гостро встає питання про викорис&
тання технічних засобів розвантаження хребта під дією власної ваги
тіла у поєднанні з лікувальною гімнастикою при дискогенній пато&
логії. У цьому зв’язку накопичений значний практичний досвід ро&
боти за даним напрямом з використанням спеціально розробленого
гімнастичного приладу — профілактора. Проте до теперішнього часу
багато питань, які стосуються поєднаного використання мало&
амплітудних вправ на профілакторі Євмінова, все ще не мають опти&
мального вирішення і потребують додаткового вивчення [3].
Література
1. Бондарь И. Новый подход в физической реабилитации при остеохо&
ндрозе позвоночника [Текст] // Тези міжнародної науково&методич&
ної конференції: Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціа&
лістів. — К.: НУФВСУ, 2003. — С. 23–24.
2. Бротман М. К. Неврологические проявлення поясничного остеохо&
ндрома [Текст] / М.К. Бротман .— К.: Здоров’я, 1975.— 168 с.
3. Кульченко І. А. Ефективність застосування програми фізичної ре&
абілітації хворих на поперековий остеохондроз з використанням ма&
лоамплітудних вправ на профілакторі Євменова [Текст] / І.А. Куль&
ченко // Спортивна медицина. — 2004. — № 1–2. — С. 68–69.
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ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ
ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ
ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Дацук А. М.,
6 курс, група ФР#61, Інститут соціальних технологій,
Макарова Е. В.,
к.н.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Остеохондроз — це поліетіологічне захворювання хребта, яке
є причиною низки спондилогенних розладів нервової системи, має
тенденцію до поглиблення та поширення, незважаючи на досяг&
нення в діагностиці та лікуванні (В.М. Шевага, Л.О. Голосова,
2006). Дегенеративні зміни хребців і міжхребцевих дисків, нес&
табільність хребтових сегментів і підвивихи хребців — найпоши&
реніші вертеброгенні причини — зумовлюють подразнення вегета&
тивних сплетень і рефлекторний спазм або компресію хребтових
артерій.
Хворі на остеохондроз найчастіше скаржаться на біль у шийно&
му відділі хребта та порушення функції шиї. При остеохондрозі
хребта, як і при будь&якому іншому захворюванні, мають місце два
взаємопов’язані процеси: патогенетичний, що викликає патомор&
фологічні зміни, та саногенетичний — комплекс захисно&присто&
совних реакцій організму. В реалізації обох процесів беруть участь
одні й ті ж системи: опорно&рухова, мікроциркуляторна та імунна.
При цьому створюється специфічний механізм реакції у відповіль
на компресійний, дисциркуляторний, дисфіксаціний і асептико&
запальний чинник патогенетичної дії на структури хребтового ру&
хового сегменту. В комплексному лікуванні хворих на шийний ос&
теохондроз хребта застосовуються як традиційні так і нетрадиційні
методи лікування.
Існує безліч засобів ефективного лікування остеохондрозу хреб&
та, велику кількість частину яких складають фізичні методи. До них
відносяться лікування положенням, використання пристосувань
для розвантаження і фіксації хребтових сегментів,витягнення, ма&
саж, лікувальна фізкультура, мануальна терапія, методи психо&
логічної корекції, а також використання преформованих фізичних
та природних лікувальних чинників.
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ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ФІЗІОЛОГІЧНОГО ДИХАННЯ
Денисова Н. О., Семенов А. М.,
VІІ курс, група ЗФР#71; ІV курс, група ФР 41/08, спеціальність
«Фізична реабілітація», Інститут соціальних технологій
університету «Україна»
ЛазуренкоС. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
В організм людини закладені величезні можливості, зокрема
в системі дихання. І. П. Неумивакін [1] відзначає, що людина види&
хає повітря більше, ніж вдихає, тому що природою в організмі пе&
редбачений фізіологічний тип дихання: чим менше вдих і більше
затримання на видиху або повільніше видих, тим краще для ор&
ганізму.
Другим по значущості після кисню найважливішим регулято&
ром і субстратом життя є вуглекислота. Вуглекислота стимулює ди&
хання, сприяє розширенню судин мозку, серця, м’язів і других ор&
ганів, бере участь в підтримці необхідної кислотності крові,
впливає на інтенсивність самого газообміну, підвищує резервні
можливості організму і імунної системи.
Вважається, що людина дихає правильно, але це не зовсім так.
Насправді найчастіше розбалансований механізм забезпечення
кліток киснем із&за порушення співвідношення кисню і вуглекис&
лого газу. Це відбувається на рівні кліток [1]. За законом Веріго&Бо&
ра, при дефіциті в організмі вуглекислого газу кисень з гемог&
лобіном утворюють міцний зв’язок, що перешкоджає віддачі
кисню тканинам. Тільки 25% кисню поступає в клітки, а значна
частина по венах повертається назад у легені. Чому так відбуваєть&
ся? Проблема у вуглекислому газі, який в організмі утворюється
у величезній кількості (0,4–4 л в хвилину). Вуглекислий газ є одним
з кінцевих продуктів окислення (разом з водою) живильних речо&
вин. Причому ніж більше людина випробовує фізичних наванта&
жень, тим більше виробляється вуглекислого газу. На тлі відносної
знерухомленості, що вимушено відбувається під час вагітності, а та&
кож постійних стресів обмін речовин сповільнюється, що викликає
зниження вироблення вуглекислоти.
Вуглекислий газ сприяє розширенню капілярів, при цьому кис&
ню більше поступає в міжклітинний простір і потім шляхом дифузії
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в клітки. Кожна клітка має свій генетичний код, в якому розписана
вся програма її діяльності і робочі функції [1]. Якщо клітці створи&
ти умови постачання киснем, водою, живленням, то вона працюва&
тиме відміряний природою час. Реальність полягає в тому, що диха&
ти треба рідше і неглибоко. На видиху слід робити більше затримок,
тим самим сприяючи підтримці кількості вуглекислого газу в кліт&
ках на фізіологічному рівні. Це сприяє зняттю спазму з капілярів
і нормалізації обмінних процесів в тканинах. Часте питання, чому
горці живуть довго? На висоті до 3 кілометрів понад рівнем моря
відсоток змісту в повітрі кисню понижений. Саме при помірній
гіпоксії (дефіциту кисню) організм починає економно його витра&
чати, клітки обходяться жорстким лімітом при нормальній конце&
нтрації вуглекислого газу.
В даний час більшість дослідників вважають, що при будь&яко&
му захворюванні виникають порушення в диханні тканин, і в пер&
шу чергу, за рахунок глибини і частоти вдихів і надлишку кисню.
Кисень, що поступає, знижує концентрацію вуглекислоти. В ре&
зультаті цього процесу виникає спазм, який тільки на короткий час
знімається спазмолітиками. Найефективнішим буде просто затри&
мання дихання, що зменшить надходження кисню і тим самим по&
низить вимивання вуглекислоти. Із збільшенням концентрації вуг&
лекислоти зніметься спазм і поновиться окислювально&відновний
процес. Цю закономірність можна використовувати, зокрема, при
підготовці жінок до пологів, просто для зниження артеріального
тиску.
Відомо, що хвороб без порушення кровопостачання не існує.
Самоотруєння клітки починається із&за недостатнього надходжен&
ня кисню і малого відтоку продуктів обміну. Порушення роботи
капілярів — першопричина багатьох захворювань.
Таким чином, нормальне співвідношення концентрацій кисню
і вуглекислоти грає таку велику роль. Із зменшенням глибини і час&
тоти дихання нормалізується кількість вуглекислоти в організмі,
тим самим знімається спазм з судин. Із зняттям спазму починають
працювати клітки, зменшується кількість споживаної їжі, оскільки
поліпшується процес її переробки на клітинному рівні.
Література
1. Неумывакин И.П., Неумывакина Л.С. Резервные возможности орга&
низма. Дыхание. Сознание. — Спб.: «Издательство ДИЛЯ», 2009. —
336 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ ГОМЕОПАТІЇ
ЯК КОМПЛІМЕНТАРНОГО МЕТОДУ У ЛІКУВАННІ
ТА ОЗДОРОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ
Дідик Б. Р.,
ІV курс, група ЗЛ 41, спеціальність «Здоров’я людини»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Матвійчук В. М., науковий керівник
На сьогоднішній день, у світі зросла кількість медикаментозних
ускладнень, медикамент став нерідко небезпечнішим, ніж хвороба,
з приводу якої він призначається, висока ефективність, відсутність
алергійних, токсичних та інших побічних дій, оригінальний індиві
дуалізований цілісний підхід до пацієнта при призначенні лікуван
ня, збереження ендоекології людини забезпечує гомеопатії вагоме
місце в системі сучасної медицини.
Цей метод ефективний як для профілактики, так і для лікування
багатьох захворювань дорослих і дітей. Залежно від конкретної ситу
ації, гомеопатичне лікування можна застосовувати як самостійний
метод профілактики, лікування, реабілітації або використовувати як
метод комплементарної медицини поряд з алопатичним лікуванням.
Застосування гомеопатії як комплементарного методу забезпечує
істотне скорочення термінів і вартості лікування, підвищення його
ефективності. Гомеопатичні препарати добре поєднуються з іншими
методами лікування і медикаментами (зокрема, з антибіотиками,
протизапальними та іншими засобами). Зниження тривалості засто
сування і доз алопатичних ліків у таких випадках допомагає уникну
ти розвитку їх побічних дій (алергійні реакції, дисбактеріоз та ін.).
Гомеопатія допомагає вирішувати одну з актуальних проблем
сучасної медицини — лікування функціональних порушень у дітей
і молодих пацієнтів, вагітних жінок так як побічні дії алопатичних
ліків у таких випадках можуть бути серйозніші за саму хворобу.
Гомеопатію успішно застосовують при лікуванні новонароджених
і грудних дітей, що полегшує адаптацію дитини до нових умов життя,
сприяє становленню функції шлунковокишкового тракту, поперед
жує розвиток діатезу, рахіту, а при їх виникненні — успішно лікує ці
захворювання. Надзвичайно актуальним є застосування гомеопатії
у педіатричній практиці при лікуванні дітей, які часто хворіють.
Однією з переваг гомеопатії є те, що вона не потребує обмежень що
до віку людини яка планує використовувати її як метод лікування.
215

Секція 7

Сучасні технології зміцнення

Дітей лікують педіатригомеопати: дитячі невропатологи, дермато
логи, психоневрологи й т.д. Всі як у звичайній медицині. А взагалі,
лікування дітей гомеопатичним методом справа дуже вдячна,
оскільки малята ще не мають такого великого набору патології, як
дорослі. З ними просто та легше працювати, швидше виходить ре
зультат. До речі, самі діти дуже люблять лікуватися гомеопатични
ми препаратами й гранулами, оскільки вони солодкі.
Гомеопатичні препарати — потужні і в той же час м’які імуно
моделюючі засоби, які поліпшують трофіку тканин і обмінні про
цеси, функцію видільних систем — варто ширше використовувати
в клінічній практиці з урахуванням того, що останніми роками
відзначається стрімке зростання резистентності мікроорганізмів до
антибактеріальних і противірусних препаратів.
Гомеопатія також вигідно вирізняється позитивним гармонізую
чим впливом на ендокринну, нервову системи, інші органи і системи,
завдяки чому її застосування приносить користь при найрізно
манітніших захворюваннях, гострих і хронічних. Не будучи панацеєю,
вона нерідко приносить зцілення у тих ситуаціях, коли інші методи
виявляються неефективними. У разі необхідності оперативного ліку
вання, гомеопатія може принести користь при проведенні передопе
раційної підготовки. У періоді реконвалесценції після хірургічних опе
рацій, важких захворювань, пологів застосування гомеопатичних
препаратів допомагає уникнути ускладнень, прискорює одужання.
Гомеопатичні препарати можуть використовуватися як са
мостійно, так і в поєднанні з алопатичними медикаментами, інши
ми методами лікування як комплементарний метод у багатьох галу
зях медичної практики. Застосування гомеопатичних препаратів
дозволяє оптимізувати результати лікування, реабілітації, профі
лактики різних захворювань у дорослих і дітей.

ВПЛИВ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
НА ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Дольнік Н. М.,
VII курс, група ЗФР 71, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел. (097) 916 74 61
Ковтонюк М. В.,
к.мед.н., доцент, науковий керівник
Захворювання бронхолегеневої системи є однією з найбільш
важливих проблем у сучасній світовій медицині. Зростає рівень
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хворих на бронхіальну астму у всьому світі. В Україні за останні
10 років, захворюваність на бронхіальну астму виріс у 3 рази.
Тяжкість перебігу хвороби та небезпека розвитку летальних
наслідків спонукають фахівців до пошуку нових способів оп&
тимізації лікувального процесу. Треба зважити ще й на те, що близь&
ко 30% хворих на бронхіальну астму рідко застосовують протиасма&
тичні препарати, ще 30% — користуються ними регулярно, 20–25%
хворіють на важку форму астми і змушені приймати декілька анти&
астматичних препаратів, 8–10% страждають на інвалідизуючі фор&
ми хвороби. Такі труднощі в лікуванні потребують додаткових за&
собів, у тому числі і нелікарських — фізичних, психологічних,
соціальних та інших, що є складовими медичної реабілітації.
Пульмонологічна реабілітація — система координованих захо&
дів медичного, фізичного, психологічного і соціального характеру,
спрямованих на найбільш повне відновлення здоров’я, психологіч&
ного статусу і працездатності. Медична реабілітація є багатогранним
поняттям і передбачає здатність різноспрямованих заходів щодо
відновлення порушених функцій організму і працездатності хворих
та інвалідів, має істотне значення у відновленні функціональних
і фізичних можливостей та в підвищенні якості життя хворих на
бронхіальну астму в стадії ремісії.
Реабілітаційні заходи при бронхіальній астмі спрямовані на
підтримку функціональної активності і адаптаційних можливостей
дихального апарату та інших органів та систем. З цією метою вико&
ристовується комплекс лікувально&відновних заходів, що включає
організацію застосування лікувальної фізкультури, масажу, фізіоте&
рапії і педагогічної дії.
Застосовуючи засоби фізичної реабілітації при бронхіальній
астмі, для поліпшення діяльності дихальної системи виразно про&
являється гуморальний шлях. У його основі лежить роздратування
дихального центру біологічно&активними речовинами, які утворю&
ються при м’язовій діяльності, масажі і рефлексотерапії.
Поліпшення нервово&гуморальної регуляції дихання, зміцнен&
ня дихальної мускулатури, зростання рухливості грудної клітки і
діафрагми нормалізують дихальний акт і забезпечують оптимальну
вентиляцію. Це, разом зі збільшенням кількості функціонуючих
альвеол і легеневих капілярів, які виникають під дією фізичних
вправ, нормалізується газообмін у легенях.
Важливе значення мають дихальні вправи, спрямовані на
усунення патологічних змін збоку бронхолегеневого апарату.
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Регулярні заняття дихальними вправами сприяють розвитку ди&
хальних м’язів, покращують рухливість грудної клітки, розслабля&
ють гладку мускулатуру бронхів.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновки, що
в комплексі лікування хворих на бронхіальну астму, засобими
фізичної реабілітації є відновлення стереотипу регуляції дихання та
нормальної діяльності ЦНС; ліквідація або зменшення бронхо&
спазму і покращання вентиляції легень; навчання управління ди&
хальними фазами, об’ємом дихання, паузами, тривалістю вдиху та
видиху під час нападу і у період між нападами, довільного розслаб&
лення м’язів; збільшення рухливості грудної клітки і зміцнення ди&
хальних м’язів; активізація трофічних процесів і протидія розвит&
кові емфіземи легень.
Література
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ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛИЧ
ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Дружинін О. О.,
V I курс, група ФР#62, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна», к. тел. (097)63#71#807,
Авраменко А. О.,
д.мед.н., науковий керівник
За останні роки дитячий церебральний параліч (ДЦП) став од&
ним з найбільш розповсюджених захворювань нервової системи у
дітей. За словами голови Комітету з питань охорони здоров’я Вер&
ховної Ради України Тетяни Бахтєєвої, в Україні зараз налічується
186 тисяч дітей&інвалідів, а за даними ЮНІСЕФ прогнозується
212 тис. хворих дітей і 85 тис. дітей з важкою інвалідністю. В дер&
жаві за останні роки помітний великий ріст інвалідності серед
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дітей. Зокрема, лише дітей з ДЦП в Україні є понад 23 тис. Здебіль&
шого інвалідність росте через вроджені вади розвитку. 20% складає
патологія нервової системи.
Дитячий церебральний параліч є захворюванням головного
мозку, що виникає під впливом різних патологічних явищ у період
внутрішньоутробного розвитку, при пологах і в перинатальний
період. У центрі клінічної картини знаходяться рухові розлади, що
супроводжуються порушеннями функцій інших аналізаторних сис&
тем (зору, вестибулярного апарата, глибокої чутливості й ін.), а та&
кож мови і психіки.
Ця недуга входить у розряд невиліковних хвороб, але проведен&
ня своєчасної і правильної корекції ушкоджених систем організму
дітей, за допомогою коррекційних фізичних вправ, застосування
елементів спортивних ігор і спеціальних рухових режимів, є переду&
мовою для успішної побутової, навчальної, трудової і соціальної
адаптації до реальних умов життя, їхньої інтеграції в суспільстві.
В даний час проблема профілактики, лікування і соціальної допомо&
ги цим хворим є однією з ведучих у невропатології дитячого віку [1, 2].
Питання реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч
в останні роки стає усе більш актуальним у зв’язку з високим медич&
ним і соціальним значенням. Традиційні методи обновленого лікуван&
ня, що несуть у собі загальноприйняті засоби лікувальної фізкультури,
не можуть повною мірою задовольнити зростаючі вимоги до ефектив&
ності реабілітації. При єдності комплексів лікувальної фізкультури для
хворих на дитячий церебральний параліч необхідно розробити для
кожної дитини індивідуальний комплекс з урахуванням особливостей
його вегетативних можливостей, моторики й інтелекту [3].
У комплексне лікування дитячого церебрального паралічу
включаються: медикаментозні засоби, лікувальна фізкультура, ор&
топедична допомога, різні види масажу, рефлексотерапія, фізіоте&
рапевтичні процедури, заняття з логопедом і психологом, навчання
навичкам самообслуговування і праці, різні прийоми масажу, ко&
рекція рухів, заняття фізичними вправами. Ортопедичний режим
у переважній більшості здійснюються масажистами й інструктора&
ми лікувальної фізкультури, від рівня підготовленості яких багато
в чому залежить успіх лікування. Однак низька ефективність за&
гальноприйнятих медикаментозних, мануальних, фізіотерапевтич&
них, хірургічних та ін. методів лікування цієї патології є приводом
для пошуку й обґрунтованого застосування нетрадиційних методів
профілактики, лікування і реабілітації ДЦП [4].
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ВИЯВЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ
ШЛУНКОВОКИШКОВОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ ХРЕБТА В УМОВАХ
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
Завтура В. Л.,
V курс, група ФР#51#10, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Авраменко А. О. ,
д.мед.н., науковий керівник
Захворювання шлунково&кишкового тракту (ШКТ) займають
третє місце по розповсюдженню у світі після захворювань серцево&
судинної системи і онкологічних захворювань. Виразкова хвороба
(ВХ) — одне із найбільш розповсюджених захворювань ШКТ серед
працездатного населення и складає близько 20–30% усіх захворю&
вань ШКТ. Даною патологією у наш час у різних країнах протягом
життя страждає від 3 до 20% усього дорослого населення, а у 15–30%
хворих на ВХ протягом 5&10 років захворювання виникають різні
ускладнення, які потребують хірургічного втручання [1]. Хвороби
хребта також посідають одне з перших місць за розповсюдженістю
серед населення земної кулі. Серед них однією з найбільш пошире&
них патологій є остеохондроз хребта: питома вага його виявів серед
усіх захворювань периферійної нервової системи складає від 67%
до 95%.
Дуже часто хворі на остеохондроз проходять лікування в умовах
реабілітаційного центру, де одним із методів лікування є масаж.
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Враховуючи нові дані про механізм виразкоутворення і наявність
«німих» виразок, виникає потреба у обов’язковому обстежені верх&
ніх відділів ШКТ хворих перед проведенням масажу.
Матеріали та методи. Дослідження проводились на базі ендос&
копічного кабінету центру прогресивної медицини і реабілітації
«Rea+Med» ПП «Методист» (м. Миколаїв). У досліджені за влас&
ним бажанням взяла участь 48 хворих на остеохондроз різних
відділів хребта. Середній вік становив 52,3±1,11 роки. Осіб чо&
ловічої статі було 23 (47,9%), жіночої — 25 (52,1%).
Усім хворим було проведено комплексне обстеження, яке
включало рН&метрію, езофагогастродуоденоскопію, подвійне тес&
тування на НР&інфекцію (уреазний тест і мікроскопування забарв&
лених за Гімзою мазків&відбитків) і патоморфологичні дослідження
слизової з 4&х топографічних зон шлунку (антральний відділ та тіло
шлунку у середній третині по великій та малій кривині). Порядок
дослідження: спочатку проводилась рН&метрія, потім — ЕГДС, під
час якої проводилася позональна біопсія з метою отримання ма&
теріалу для проведення тестування на НР&інфекцію і патоморфоло&
гичних досліджень. Дослідження проводились уранці, через 12–14
годин після останнього прийму їжі, натщесерце.
Результати дослідження та їх обговорення. При проведенні рН&
метрії були виявлені наступні рівні кислотності: гіперацидність ви&
разна — у 4&х хворих (8,3%), гіперацидність помірна — у 10&ти хворих
(20,8%), нормацидність — у 17&ти хворих (35,5%), гіпоацидність
помірна — у 11&ти хворих (22,9%), гіпоацидність виразна — у 6&ти
хворих (12,5%). При проведенні ЕГДС і патоморфологічних
досліджень слизової шлунку в 100% випадків у хворих було підтве&
рджено наявність хронічного запального процесу різного ступеню
виразності, а у 7&ми (14,6%) були виявлені виразки цибулини два&
надцятипалої кишки без будь&яких клінічних проявів («німі» ви&
разки). При проведенні подвійного тестування на НР&інфекцію на&
явність НР в активній формі було підтверджено в 100% випадків
при концентрації від (++) до (+++), що підтвердило наявність
у хворих хронічного гастриту типу В.
Отриманні дані показують, що хворі на остеохондроз повинні
обов’язково проходити комплексне обстеження верхніх відділів
ШКТ з метою запобігання утворення виразок під час масажу, а при
наявності «німих» виразок — і їх ускладнень, а саме — перфорації і
кровотечі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ФАЛАНГІВ ПАЛЬЦІВ
Зезекало І. І.,
5 курс, група 51ФРм11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інституту економіки і права, к. тел.(066)6380943
Волошко Л. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
На сьогоднішній день переломи кісток кисті та пальців є доволі
актуальною проблемою оскільки складають близько 35% всих пе&
реломів, зокрема переломи фаланг пальців складають 83% від усих
переломів верхніх кінцівок. У більшості випадків травмуються лю&
ди молодого віку у розквіті фізичних можливостей [1].
Під час наукового дослідження будо з’ясовано, репозиція, вправ&
ляння та іммобілізація відламків при переломі здійснюється шляхом
ви тяжіння та накладання гіпсової пов’язки терміном до 4 тижнів, та&
кож для лікування може бути використана шина Белера [2].
З перших днів іммобілізаційного лікування необхідно викону&
вати рухи неушкодженими пальцями, а також всією рукою (рука&
ми) у плечовому та ліктьовому суглобах. Виконувати загально роз&
виваючі вправи для м’язів тулуба, вправи для нижніх кінцівок,
черевного пресу, а також дозволяється робити масаж здорових тка&
нин. З третього&п’ятого дня, після зняття гіпсової пов’язки показа&
но плавання, активну лікувальну фізичну культуру: заняття на тре&
нажерах, виконання вправ у воді, вправ з гімнастичною палицею,
вправи біля гімнастичної стінки, з гумовими бинтами. Також дуже
корисними будуть вправи з елементами трудотерапії, такі як:
ліплення з пластиліну, в’язання, перебирання дрібних предметів,
або кулінарних круп, тощо.
Разом з загальнорозвиваючими вправами проводять спеціальні
вправи, до яких входять: активні рухи у всих суглобах здорової
кінцівки та не іммобілізованих суглобах травмованої кінцівки, на&
пруження м’язів тривалістю 5–7 с, статичне утримання кінцівки,
тренування осьової функції та інші вправи [1].
До комплексу лікувальної фізичної культури для хворих з пере&
ломом фаланги пальців включають вправи, які спрямовані на як
умога ранній початок рухів в ушкодженій кінцівці. Комплекс вправ
зорієнтовують на поступове збільшення амплітуди рухів, підви&
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щення сили м’язів та відновлення працездатності в поєднанні
з вправами на розслаблення.
У реабілітації хворих з переломом фалангів пальців застосовують
такі форми лікувальної фізкультури, як: ранкову гігієнічну гімнас
тику, заняття лікувальною гімнастикою, самостійні заняття фізич
ними вправами за індивідуальними завданнями. Всі вправи вико
нуються у спокійному темпі, підтримуючи ушкоджену кінцівку.
Кожна вправа виконується по 10–15 разів [2].
Таким чином дослідивши роботи Пархотика І.І. та Мартиню
ка Ю.В., а також узагальнивши відомості про особливості застосу
вання засобів фізичної кільтури у реабілітації хворих із переломом
флангів пальців було з’ясовано, що що найбільш ефективними за
собами у процесі реабілітації є гімнастика, самостійні заняття з еле
ментами трудотерапії та вправи з дрібною моторикою. Всі вправи
виконуються у повільному темпі з невеликою амплітудою по 2–3
год. на день 10–15 разів кожен день.
Література
1. Мартынюк В.Ю. Актуальные проблемы реабилитации в ортопедии /
В.Ю. Мартынюк, С.М. Зинченко // Вест. Физиотерапии и курорто
логии. — 2000. — № 3. — С. 7576.
2. Пархотик И.И. Лечебная физическая культура / И.И. Пархотик. —
К. : Здоров’я, 2006. — 156 с.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Золкіна Д. О.,
V курс, група ФР 51 магістри,
спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права
Волошко Л. Б.,
к. пед.. н., доцент, науковий керівник
За даними медичних оглядів останніх років у 80% дітей шкіль
ного віку реєструються суттєві відхилення у фізичному розвитку та
стані здоров’я, і ці показники з кожним роком погіршуються (Апа
насенко Г. Л., 1999; Волкова С. С., 2000; Москаленко В. Ф., 2002).
Таким чином, проблема здоров’я школярів набуває рангу пробле
ми, яка має загальнодержавне значення. Вирішення цієї проблеми
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полягає у збереженні та зміцненні здоров’я школярів, починаючи з
молодших класів (Державні вимоги до системи фізичного вихован&
ня, 1998; Апанасенко Г.Л., 2002).
У Законі «Про фізичну культуру і спорт» особлива увага приді&
ляється фізкультурно&оздоровчій діяльності. Відповідно до Дер&
жавної програми фізкультурно&оздоровчі заходи повинні забезпе&
чити на підставі встановлених законодавством вимог широке
впровадження і використання засобів масової фізичної культури
з метою зміцнення здоров’я, підвищення резервних можливостей
організму дітей та молоді. З цієї позиції велике значення надається
використанню найбільш ефективних і доступних засобів фізичного
виховання, до яких належать дозована ходьба і біг.
Результати дослідження. Результати поглиблених медичних ог&
лядів показують, що значна частина дітей, які відвідують шкільні
установи, мають різні відхилення в здоров’ї, відстають у фізичному
розвитку. Це свідчить про те, що проблеми виховання здорової ди&
тини були і залишаються актуальними в практиці суспільного
і сімейного шкільного виховання і диктують необхідність пошуків
ефективних засобів їх реалізації.
Молодший шкільний вік відрізняється з одного боку, інтенсив&
ним зростанням і розвитком дитячого організму, а з іншого,
незрілістю, низькою опірністю до несприятливих дій зовнішнього
середовища. У зв’язку з цим необхідно своєчасно стимулювати
протікання нормального природного процесу фізичного розвитку.
Першорядне значення при цьому має використання засобів фізич&
ної культури в цілях зміцнення здоров’я і вдосконалення між сис&
темних зв’язків організму.
У 6–7 років у дитини продовжується її фізичний розвиток і вдо&
сконалюються розумові здібності. У дітей молодшого шкільного
віку помітно міняються пропорції тіла: руки і ноги ростуть швидше,
ніж тулуб. Розвиток скелета у цьому віці не закінчено. М’язи ніг
розвиваються швидше, ніж м’язи рук, а м’язи&розгиначі — швид&
ше, чим м’язи&згиначі. Діяльність серцево&судинної системи у мо&
лодших школярів добре пристосована до вимог організму, що рос&
те. У молодшому шкільному віці відбувається розвиток рухового
аналізатора в корі головного мозку. У той же час вегетативні систе&
ми відстають у розвитку від рухової функції організму.
Психічний розвиток дітей залежить від їх фізичного розвитку.
У молодшому шкільному віці наголошується подальше вдоскона&
лення центральної нервової системи, як морфологічне, так
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і функціональне. Стан оптимальної збудженості часто порушується
у бік підвищення. Продовжує швидко розвиватись мислення і уза&
гальнене словесне мислення, дієва ж і образна його форми зберіга&
ють своє провідне значення.
Висновки. Отже, значна частина дітей, які відвідують шкільні
установи, мають різні відхилення в здоров’ї, відстають у фізичному
розвитку. Спадковість, середовище проживання і спосіб життя лю&
дини є основними чинниками погіршення здоров’я дітей молод&
шого шкільного віку.
Раціональний підбір засобів і методів фізичного виховання,
розвитку, навчання, оздоровлення і об’єднання їх в комплекс за&
ходів в режимі дня дітей, з урахуванням їх вікових особливостей
дозволить сприяти їх розвитку, оздоровленню і навчанню в школі.

CУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Карюк Н.І.
ФГН#2, спеціальність «Філософія», Національний Університет
«Києво#Могилянська академія», тел. (097)319#21#42
Гордієнко Л. В.,
ст. вик., науковий керівник
В наш час, коли спосіб життя людей негативно впливає на їх здо&
ров’я, ми маємо, як ніколи дбати про наше тіло та забезпечувати йо&
го нормальну діяльність. Через неправильне харчування, відсутність
фізичних навантажень, велику кількість стресів, погану екологію,
наш організм зазнає пагубних змін. Хвороби, які раніше були при&
таманними для людей похилого віку та дорослих зараз присутні як у
дітей, так і в новонароджених. І проблема тут в тому, що люди при&
пинили як слід доглядати за правильною роботою такого складного
механізму, як наше тіло. Крім того, що хворіють наші внутрішні ор&
гани: серце, легені, печінка, нирки, шлунок, погіршується крово&
обіг, обмін речовин, стан шкіри, волосся, нігтів. Ще й страждає наш
мозок, який не отримує достатньої кількості поживних речовин та
кисню. Через це в людей з’являються часті головні болі, знижується
концентрація уваги, ясність мислення та погіршується пам’ять.
Наслідків поганого здоров’я безліч, іноді вони помітні,а іноді вони
приховані від нас, тому потрібно слідкувати за власним організмом.
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Способів підтримати здоров’я завжди було багато. Зарядка кож&
ного ранку, правильне харчування та закалювання залишаються
ефективними і в у наш час. Та виникло багато інших способів до&
гляду за нашим тілом та розумом.
Сучасні види фізичних тренувань
Зараз існує безліч видів різноманітних комплексів для підтри&
мання здоров’я людини. Кардіотренування, які посилюють фізич&
ну витривалість та тренують серцеві м’язи. Йога — покращує
психічне та фізичне здоров’я людини, розвиває гнучкість та витри&
валість та врівноважує нервову систему. Або звичайні тренажерні
зали з усім, що потрібно для повноцінного комплексу вправ, нап&
равлених на підвищення тонусу м’язів, спалення жирових відкла&
день та підтримання оптимальної фізичної форми.
Вітаміни
Через погіршення якості сучасних продуктів, особливо овочів
та фруктів, а також через незбалансоване харчування ми не отри&
муємо достатню кількість вітамінів з їжі, тому для правильного спо&
собу життя нам потрібно, нажаль, вживати їх у капсулах або таблет&
ках. Та якщо знати в яких продуктах знаходяться ті чи інші корисні
речовини та регулярно їх споживати, то проблем не буде. Та іноді це
не зручно, через сучасне життя і доводиться заміщати їх ось такими
вітамінами.
БАДи
БАДи, або біологічно активні добавки, є предметом диспуту се&
ред багатьох спеціалістів. І хоча іноді вони можуть бути шкідливи&
ми через самовільне збільшення кількості споживаних препаратів,
відсутність консультації з лікарем, або неякісну підробку, часто во&
ни допомагають швидко відновити певні прогалини у здорової лю&
дини. Очистити нирки, покращити стан шлунково&кишкового
тракту, підтримати роботу серця, підвищити імунітет, врегулювати
рівень певних клітин крові та інше. Тобто можуть діяти, як на ор&
ганізм в цілому, так і на окремі системи та органи. Біологічно ак&
тивні добавки активно використовуються лікарі для реабілітації ор&
ганізму людей після складних хвороб та довготривалого лікування.
Все ж правильно використаний та якісний препарат допоможе
відновити та підтримати здоров’я.
СПА#догляд
За допомогою різноманітних медикаментозних, косметичних
та рослинних засобів впливають на шкіру, волосся, м’язи та ор&
ганізм в цілому. Покращуються кровообіг, виводяться шлаки, очи&
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щується тіло. Крім того в сучасному темпі життя з великою
кількістю стресів та ситуації для хвилювань, такі процедури допо&
магають розслабитись та відновити нервову систему, покращити
психічний стан, і, відповідно, життя та здоров’я людини загалом.
Але які б нові методи покращення здоров’я людини не вигаду&
вали, все ж найважливіше це правильно харчуватись, бути фізично
активним та уникати стресів. Отримуючи достатню кількість по&
живних речовин, вітамінів та мінералів, підтримуючи тіло в тонусі,
проводячи менше часу за комп’ютером, не нервуючи, та частіше
посміхаючись ми будемо здоровими та щасливими.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ЗАСОБАМИ ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ
Коваленко К. І.,
V курс, група ФР#51 магістри, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права, (095) 644 76 10
Проблема формування, а надалі підтримки рівня фізичної ак&
тивності, ведення здорового способу життя, пропаганда спортив&
но&оздоровчої діяльності є досить актуальною, адже здоров’я — це
сукупність фізичних і духовних якостей людини, які є необхідною
передумовою успішної трудової діяльності. Саме завдяки фізичним
вправам можна посилити ті функції, які відстають від інших, і цим
забезпечити всебічний функціональний розвиток зростаючого
організму.
Аналіз даних літературних джерел показав, що фізичну культу&
ру слід розглядати не тільки як заняття руховими вправами і проце&
дурами загартування, а й враховувати те, що поняття «фізична
культура» включає ще і широке коло розумінь, які відносяться до
занять про правильний режим раціонального харчування, дотри&
мання правил особистої гігієни, вироблення корисних звичок.
Програма фізичного виховання вирішує наступні задачі: вихо&
вує навички культури поведінки, формує поняття про здоров’я лю&
дини, її фізичний розвиток, сприяє формуванню життєво важливих
рухових навичок, загартовування і необхідності дотримування
гігієнічних вимог. Принцип всебічного і гармонійного розвитку ор&
ганізму передбачає забезпечення планомірного і цілеспрямованого
розвитку всіх його органів та систем, зокрема фізичних якостей
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особи. Правильне фізичне виховання великою мірою сприяє пов&
ноцінному психічному розвитку та вдосконаленню її рухових
функцій.
Організм всебічно розвивається, якщо систематично зазнає дії
різноманітних фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. То&
му для оптимального фізичного розвитку необхідно використову&
вати комплекс різноманітних вправ, які б забезпечували функціо&
нування всіх м’язів і суглобів.
Система занять фізкультурою і спортом включає пов’язані між
собою форми: уроки фізичної культури; фізкультурно&оздоровчі за&
ходи протягом дня (гімнастика, фізкультурні хвилинки, ігри та
фізичні вправи на перервах); спортивно&масова робота (заняття
в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні зма&
гання); заняття в дитячо&юнацьких спортивних школах, туристич&
них гуртках; самостійні заняття фізичними вправами вдома, на
пришкільних і дворових майданчиках, стадіонах. Систематичні за&
няття фізкультурою позитивно впливають на всебічний розвиток,
спонукають дотримуватися правильного режиму дня і вимог до
особистої гігієни.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ
Ковалицький Г. В.
IV курс, ФР#41, спеціальність «Фізична реабілітація»
Інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»
Лазуренко С. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Якщо враховувати, що все людство вийшло з лона жінки, яке
має кожне свої особливості, то одне з не приємних моментів поло&
гів є зламана перегородка носа в немовлят, яке одразу не розпіз&
нається. Цей діагноз може з’явитися і на протязі життя (травми,
операції, пластика і тощо). Автор хоче поділитися особистим
досвідом родової (пологової) травми.
В ранньому віці дитина та її батьки не усвідомлюють проблеми,
але в подальшому це має прояв в хронічній нежиті, загальмованості
уваги, роздратованості. Адже спеціалісти (не отоларингологи) не
завжди в змозі виявити причину.
228

здоров’я людини

Секція 7

В шкільному віці дитина з таким діагнозом гірше засвоюють ма&
теріал, бо мозок і весь організм погано збагачується киснем, а це
розвиває вегето&судинну дистонію, головні болі, хвороби серця,
збільшену втомленість, плаксивість, непомірну кількість крапель
в ніс (цілодобово).
Спеціалісти отоларингологи рекомендують оперативне втру&
чання, але після цього скільки «за» стільки «проти». Операція по
виправленню перегородки дуже складна і для хірурга, і для
пацієнтів. Після операції дуже довгий період реабілітації, а висно&
вок не ясний, бо з досвіду автора та зі слів пацієнтів, результати або
теж що і до операції, або гірші, і тільки дуже маленький процент,
кому стає краще. Після операції, коли незадовільний результат,
спеціалісти пропонують «припікання», але це теж не завжди задо&
вольняє пацієнтів.
Тому автор хоче доповісти Вам свій особистий досвід.
Зроблено в 2006 році операцію з цього приводу. Потім 2 припі&
кання, краплі з мого життя не зникли (в ночі муки задухи). І зовсім
випадково я потрапив на прийом до звичайного лікаря отоларинго&
лога. Метод його дуже простий, він полягає в тому щоб роботи
контрастні ванни для ніг. Потрібно взяти дві ножні ванни, в одну
налити гарячу воду 43 градуси і держати ноги 2 хв., в іншу, холодну
воду 20 градусів і держати ноги 1 хв. 50 сек. Робити кожну ванну по
3 рази, двічі на день. Автор хоче поділитися досвідом з тими, хто
має такі ж проблеми, (а їх не мало) з надією, що це допоможе. Автор
хоче заздалегідь сказати, що це для тих людей, хто хоче насправді
буди здоровим, а може колись це допоможе запобігти операційно&
го втручання. Бажано, ці процедури поєднувати з дихальною
гімнастикою.
Рекомендовано наступні методи.
Неглибоко вдихнути, починаючи з 1–2 секунд, пауза 1–2 секун&
ду, повільно, неглибоко видих 3–4 секунди, який має бути завжди
довшим вдиху. Пауза 1–2 секунди. Потрібно добитися, щоб дихань
було не більше 6–8 в хвилину. Якщо виходить менше, то ще краще.
Потім поступово збільшувати час, не глибину вдиху і видиху, а пау&
зи мають бути вдвічі довше, причому дихання має бути поверхне&
вим рідкісним, а співвідношення вдиху і видиху, як 1: 2, 3, 4. При
диханні включите діафрагмальне дихання: вдих — надути живіт, ви&
дих — вип’ятити, посилити тренування можна так: вдих робити
порційно, чим більше, тим краще. Багато фахівців, що із&за змен&
шення хвилинного об’єму дихання може розвинутися кисневе
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голодування. Цього не потрібно боятися. Хвилинний об’єм дихан&
ня знижується, до оптимальної величини, коли про дефіцит дихан&
ня кисню не може бути і мови.
Таким чином, перелічене підтверджує існуючий взаємозв’язок
органів і систем організму людини: термічна дія на стопи робить
вплив на носову перегородку. Сюди ж можна віднести і вплив ди&
хальних методик на різні системи організму. Методи дуже прості
в використанні і шкоди не можуть завдати нікому, бо якщо не допо&
може з носом — це закалювання і зміцнення серцево&судинної сис&
теми і всього організму в цілому.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ
ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗАМИ
Кондраток В. В.,
викладач кафедри реабілітації, Інститут соціальних технологій
На сьогодні в Україні проживає 2,5 млн. осіб з інвалідністю,
тобто кожна 20 людина є інвалідом. Через погану екологію, погір&
шення економічної ситуації, з кожним роком збільшується кіль&
кість людей, що набувають інвалідність. Якщо на початку 1990&х
рр. загальна кількість інвалідів в Україні становила трохи менше 3%
населення, то на сьогодні ця цифра складає понад 5%.
Захворювання опорно&рухового апарату часто стають причи&
ною обмеження у виборі професії, для служби в армії; негативно
позначаються на репродуктивному здоров’ї, ведуть до інвалідності
в соціальноактивному віці, доставляють фізичні і психологічні
страждання.
Нажаль як свідчать дослідження, серед захворювань опорно&ру&
хового апарату порушення постави займають одне з перших місць
як по частоті виникнення, так і по складності патологічних змін [2].
Для того аби уникати збільшення відсотку інвалідності слід
особливу увагу приділяти своєму здоров’ю та здоров’ю своїх дітей.
Адже формування постави відбувається з раннього віку дитини.
Якщо вже і виникла проблема то слід своєчасно почати ре&
абілітацію. На сьогодні сколіози займають чи не одне з перших
місць серед патологій опорно&рухового апарату у дітей та підлітків.
Головним та основним засобом активної корекції сколіотичної
деформації у програмах консервативного, комплексного лікування
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та реабілітації підлітків зі сколіозом є лікувальна корегуюча гімнас&
тика (ЛКГ). Важливою умовою проведення ЛКГ є відповідність її
комплексів як виду порушення постави та деформації хребтового
стовпа, так і віковим особливостям.
Усі комплекси лікувальної коригуючої гімнастики складаються
з корегуючих, динамічних, ізометричних (статичних), дихальних
вправ, вправ на координацію у русі та стоячи, деторсійні (за не&
обхідністю), можливі елементи спортивно — прикладних та ігро&
вих. Найбільш ефективно проводити зайняття лікувальною коригу&
ючою гімнастикою мала груповим методом (по 6–8 осіб у групі)
використовуючи індивідуальний підхід. Базові комплекси вправ
корегуються інструктором включаючи або виключаючи з них ок&
ремі вправи в залежності від особливостей підібраної групи. [3]
Масаж призначають при усіх ступенях сколіозу. Він підготов&
лює нервово&м’язовий апарат хворого до фізичних навантажень
(у ЛКГ) та посилює дію отриманих засобів фізичної реабілітації, на
організм людини. Особливо масаж рекомендовано дітям зі слабким
розвитком зв’язково&м’язового апарату, а також хворим з прогресу&
ючими формами сколіозу. Кількість сеансів масажу призначається
виключно лікарем. [1]
Головною відмінністю плавання є те, що воно відбувається
у незвичайних для людини умовах — у водному середовищі. Пла&
вання з лікувальною метою призначається особам з порушеннями
постави у сагітальній та фронтальній площинах, сколіозом I–III
ступеня. В окремих випадках можна дозволити лікувальне плаван&
ня при сколіозі IV ступеня. Для ефективного, диференційного ліку&
вального використання плавання як засобу фізичної реабілітації осіб
зі сколіозом, що виправляє дефекти постави та сприяє корекції де&
формацій хребта, необхідно враховувати комплексну дію усіх чин&
ників на організм в цілому, патологічну анатомію та фізіологію
сколіозу, а також вікові анатомо&фізіологічні особливості людини. [2]
Література
1. Бирюков А.А. Лечебный массаж. Учебное пособие. К.: Олимпийская
литература, 2005 — 321 с.
2. Гукасова Н.А. Реабилитация детей со сколиозом. Учебное
пособие. М.: Медицина, 2001 — 248 с.
3. Лечебная физическая культура. Учебник для институтов физической
культуры под ред. А.С. Попова. — М.: Физкультура и спорт, 1998. —
271 с.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ ЗІ СТУДЕНТКАМИ ВНЗ
Копочинська Ю. В.,
доцент кафедри реабілітації Міжнародного науково#технічного
університету ім. акад. Ю. Бугая, тел. (095) 4573757
Актуальність вивчення проблеми фізичного виховання в умовах
вищого навчального закладу нефізкультурного профілю визна&
чається потребами сучасного суспільства у фізичному й духовному
вдосконалюванні студентів, необхідністю залучення студентської
молоді до різних видів фізкультурної діяльності: освітньої, спортив&
ної, рекреаційної, реабілітаційної.
Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах
проводиться з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвит&
ку й підготовленості студентів, їх спортивної кваліфікації, а також
з урахуванням умов і характеру праці та майбутньої професійної
діяльності. Проте, існує протиріччя між передбачуваними результа&
тами реалізації навчальної програми з фізичної культури у ВНЗ і ре&
зультатами її практичного застосування, що змушує педагогів шу&
кати нові форми й методи організації фізичного виховання
студентів, вивчати потреби молоді в заняттях різними видами спор&
ту, розробляти можливі варіанти їх впровадження.
Розроблення й впровадження нових фізкультурно&оздоровчих
технологій для ефективного рішення завдань фізичного виховання
в технічному ВНЗ доцільно за такими причинах:
а) аеробіка, шейпінг і калланетика є найпопулярнішими вида&
ми фізкультурно&спортивної діяльності серед студентів;
б) для занять не потрібне складне встаткування й інвентар;
в) характер тренувальної діяльності висуває високі вимоги до
розвитку функціональних систем організму студенток, що
дає змогу при регулярних заняттях отримувати позитивний
тренувальний ефект;
г) заняття оздоровчою фізичною культурою сприяють форму&
ванню в студентів потреби в нормальному руховому режимі,
звички до здорового способу життя.
Структура занять аеробікою у цей час оптимізована й описана
в науково&методичній літературі. Заняття складається з кількох
частин: розминка, аеробна серія, перша затримка, калістеніка, друга
затримка, заключна частина. Ці частини відрізняються різною
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спрямованістю вправ і різною величиною навантаження, конт&
рольованого за частотою серцевих скорочень. Однак педагоги ви&
користовують різні напрямки оздоровчої фізичної культури в наве&
дених частинах заняття.
Таким чином, заняття аеробікою, проведені зі студентками тех&
нічного вищого навчального закладу протягом першого року педа&
гогічного експерименту, загалом відповідали основним методич&
ним принципам, описаним у науково&методичній літературі.
Література
1. Антипенкова И. В. Особенности проведения занятий оздоровитель&
ной направленности с лицами женского пола 20&45 лет / И. В. Анти&
пенкова // Здоровье. Физическая культура. Спорт: сб. науч. тр. —
Смоленск: СГИФК, 2002. — С. 9–12.
2. Афонская А. О. Эффективность методики формирования основных
приемов оздоровительной аэробики у студентов в процессе физичес&
кого воспитания: автореф. дис. канд. пед. наук / А. О. Афонская. &Ту&
ла, 2004. — 19 с.
3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебное пособие
для студентов ВУЗов физической культуры; под ред. Е. Б. Мякинчен&
ко и М. П. Шестакова. — М.: СпортАкадемПресс, 2002. — 304 с.
4. Лисицкая Т. С. Аэробика / Т. С. Лисицкая. — М.: Федерация аэроби&
ки России, 2002. — 600 с.
5. Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической культуры /
В. Н. Селуянов. — М.: СпортАкадемПресс, 2001. — 169 с.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
З ХРОНІЧНИМИ БРОНХІТАМИ ТА ПНЕВМОНІЯМИ
Корехова Л. В.,
V курс, група 51ФРмз/11, спеціальність «Фізична реабілітація».
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. (067)#211#99#75
Волошко Л. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Погіршення стану здоров’я дітей шкільного віку в Україні
є однією з найгостріших проблем у соціальній програмі суспіль&
ства. Захворювання дихальної системи, особливо хронічні, завда&
ють велику шкоду організму школярів.
Хронічні бронхіти та пневмонії займають одне з провідних місць
в патології дитячого віку. Це пов’язано як з анатомо&фізіологічними
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особливостями, так і з своєрідністю реактивності організму дити&
ни. Найважливіші з морфологічних особливостей зводяться до
«експіраторної» будови грудної клітки (яка знаходиться в стані вди&
ху) в ранньому віці, порівняно вузькості трахеї, бронхів і бронхіол,
багатою васкуляризацією легенів, слизистої оболонки трахеї,
бронхів, незавершеності морфологічних структур органів дихання,
бідності еластичних волокон, м’якості і податливості ребер, хрящів
трахеобронхіального дерева.
При захворюваннях органів дихання у дитини слід враховувати,
що і апарат зовнішнього дихання, і газообмін функціонують у дітей
в особливих умовах, що забезпечують потреби організму шляхом
більш напруженої діяльності. Фізіологічні пристосувальні механізми
функціональної системи дихання нестійкі, а резерви — недостатні.
Реабілітаційні заходи при бронхіті та пневмонії можна починати
проводити при стиханні гострого процесу і після фази загострення
при хронічному захворюванні. Реабілітаційні заходи направлені перш
за все на підвищення загальної і місцевої резистентності бронхіально&
го дерева, опірності організму до простудних і інфекційних захворю&
вань у верхніх дихальних шляхах. Крім цього вони сприяють посиленню
крово& і лімфообігу, зменшенню запальних змін в бронхах, відновлен&
ню дренажної функції бронхів і механізму правильного дихання.
Захворювання легень, як правило, погіршують стан серцево&су&
динної системи. Фізичні вправи сприятливо впливають на нервово&
регуляторні механізми управління кровообігу і посилюють роботу
серцевого м’яза. Поліпшення роботи серцево&судинної системи
значно зменшує прояв дихальної недостатності. Фізичні вправи та&
кож сприяють швидкому розсмоктуванню запальних інфільтратів;
підтриманню активності сурфактанту легень; запобіганню розвитку
плевральних спайок; підвищенню прохідності бронхіального дере&
ва; виділенню слизу і мокротиння; відновленню нервово&регулятор&
них механізмів управління вегетативними функціями організму.
При бронхітах та пневмоніях медикаментозне лікування поєдну&
ють найчастіше з фізіотерапевтичним лікуванням: світловими,
електро& і аерозольними процедурами, з водолікувальними процеду&
рами. Найважливішим фізичним фактором у таких випадках є тепло.
Важливе значення має застосування масажу на грудній клітці,
який сприяє кращому виділенню мокроти, полегшує дихання. Вка&
зані заходи сприятимуть «очищенню» бронхів, поліпшенню їх дре&
нажній функції, нормалізації дихання, вони ж допомагають
мобілізувати компенсаторні механізми вентиляції.
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Широко використовується у практиці фізичної реабілітації
вольове керування диханням, коли фази дихання поєднуються з ру&
хами. Зовнішнє дихання є фізіологічною реакцією організму, якою
можна керувати завдяки вольовим зусиллям: людина може за своїм
бажанням або за вказівкою методиста затримувати дихання, дихати
поверхнево глибоко, часто чи сповільнено.
Критерієм успішного завершення реабілітації при захворюван&
нях органів дихання буде відновлення всіх морфологічних і функ&
ціональних параметрів, властивих здоровій дитині даного віку
з урахуванням індивідуальних особливостей. Це підтверджується,
зокрема, нормальними показниками його фізичного розвитку, нор&
мальними показниками функції зовнішнього дихання і серцево&су&
динної системи як у спокої, так і при навантаженнях, нормальни&
ми показниками фізичної працездатності.

РОЛЬ ЗАСОБІВ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Крайня Н. В.,
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права, к. тел. 066#5250160
Волошко Л. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
У сучасній практиці адаптивної фізичної культури дітей із вада&
ми зору основні та спеціальні завдання вирішуються за допомогою
таких засобів, як загально розвиваючі, дихальні, спеціальні вправи
(на формування правильної постави, профілактики плоскосто&
пості, зниження фізичної та психічної напруги, розвитку та збере&
ження зору), танцювально&ритмічні вправи, вправи на розвиток
координації та орієнтації у просторі, циклічні рухи (ходьба, біг, пла&
вання), рухливі ігри. Під час занять при патології зору рекомен&
дується використання спеціального спортивного інвентарю, а саме:
озвучені м’ячі, м’ячі зі шнурком, що кріпиться до поясу, предмети
з ароматом, яскравий інвентар із урахуванням контрастності пред&
метів (переважно червоний, жовтий, зелений, помаранчевий коль&
ори), «педальки» для розвитку рівноваги та формування правильної
постави, конус для розвитку вестибулярного апарату т. ін.
235

Секція 7

Сучасні технології зміцнення

У деяких випадках, а саме за наявності відшарування сітківки,
дистрофії рогівки, глаукоми, катаракти, афакії, міопії високого сту&
пеня, у ранньому післяопераційному періоді після заміни кришта&
лика, для дітей із вадами зору виключаються різкі нахили та стриб&
ки, вправи з обтяженнями, акробатичні вправи (перекиди, стійка
на голові, плечах, руках, вис вниз головою), зіскоки зі снарядів,
вправи зі струсом тіла та нахиленим положенням голови, різким
переміщенням положення тіла, вправи високої інтенсивності, три&
валі м’язові напруження та статичні вправи. При цих захворюваннях
протипоказані стрибки у воду, важка атлетика, бокс, боротьба,
хокей, футбол, баскетбол (дозволяються лише безпечні елементи
цих ігор), велоспорт, гірськолижний спорт, мотоспорт, оскільки
надмірні фізичні навантаження можуть призвести до тяжких
наслідків.
У процесі занять із дітьми з вадами зору використовуються всі
методи навчання, однак через особливості сприйняття інформації,
є деякі відмінності в прийомах, що змінюються в залежності від
фізичних можливостей дитини, запасу знань, умінь і навичок, на&
явності попереднього рухового та зорового досвіду. Застосування
методу практичних вправ здійснюється у наступних напрямках: ви&
конання вправ по частинах, вивчаючи кожну фазу рухів окремо,
потім об’єднуючи їх в ціле; виконання вправ у полегшених умовах;
використання орієнтирів, страховки, супроводу під час пересуван&
ня; виконання імітаційних вправ; поєднання вивченого руху з ін&
шими діями; зміна в процесі виконання вправ вихідних положень,
темпу, ритму, швидкості, прискорення, напрямку рухів, амплітуди;
використання дрібного спортивного інвентарю для розвитку
дрібної моторики; використання вправ, що потребують узгоджених
і синхронних дій партнерів; зміна емоційного стану.
Виділяють три етапи освоєння рухів дітьми із вадами зору:
1) створення загальної уяви про рухову дію; 2) формування почат&
кового уміння на базі сформованої уяви (має значення контроль,
що здійснюється органами чуття, за точністю виконання та відпо&
відності до еталону); 3) удосконалення рухової дії шляхом її багато&
разового повторення.
При зоровій патології найбільш типовим методичним прийо&
мом навчання в адаптивному фізичному вихованні є метод слова:
опис, пояснення, інструктаж, виправлення помилок, метод дис&
танційного управління, що передбачає управління діями дітей на
відстані шляхом відповідних команд.
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Під час регулювання фізичного навантаження рекомендується
використовувати стандартні (однакові за швидкістю, темпом і ма&
сою) та перемінні види навантаження; варіювати форми та умови
виконання рухових дій, об’єм навантаження в залежності від стану
здоров’я та рівня фізичної підготовленості дітей, фізичне наванта&
ження, чергуючи його з паузами для відпочинку, які заповнюються
вправами для зорового тренування, релаксації, відновлення нор&
мального стереотипу дихання; уникати тривалого статичного на&
вантаження з обтяженням, вправ високої інтенсивності; ураховува&
ти сенситивні періоди розвитку фізичних якостей; слідкувати за
самопочуттям дітей із метою попередження перевтоми; проводити
психогімнастику для покращення психосоматичного стану.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ХВОРИХ
НА РАДИКУЛІТ НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ
Кретова М. С.,
VI курсу, група ФР#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій
Макарова Е. В.,
к.н.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Актуальність. У структурі неврологічних захворювань дорослого
населення нашої країни 48% становлять хвороби периферичної
нервової системи. Згідно з сучасними статистичними відомостями,
серед них на першому місці (60–80%) — ураження попереково&
крижового відділу, на другому (10–15%) — шийного відділу хребта.
Лікування попереково&крижового радикуліту є тривалим і для пов&
ноцінного відновлення функціонального стану організму потребує
реабілітаційного втручання.
Мета роботи — полягає в експериментальному обґрунтуванні
методики фізичної реабілітації для осіб хворих на радикуліт попере&
ково&крижового відділу хребта на поліклінічному етапі лікування.
Запропонована удосконалена методика фізичної реабілітації
містить комплекси спеціальних вправ з чергуванням вправ для за&
гального розвитку, де акцентована увага на нормалізації тонусу
м’язів спини, збільшенні рухливості хребта, створенні та зміцненні
«м’язового корсета» спини, черевного преса та м’язів верхніх та
нижніх кінцівок.
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У дослідженні прийняли участь 20 хворих на попереково&крижо&
вий радикуліт, віком 40–45 років, які довільно були розділені на дві гру&
пи: експериментальну групу (ЕГ) — 10 осіб та контрольну групу (КГ) —
10 осіб. Всі хворі на попереко&крижовий радикуліт перед початком екс&
периментального дослідження перебували на стаціонарному лікуванні.
Під час дослідження була вивчена і впроваджена в практику
удосконалена методика фізичної реабілітації, яка складалася з ліку&
вальної гімнастики у поєднанні з лікувальним масажем та відповід&
ними фізіотерапевтичними процедурами.
Запропонована удосконалена методика фізичної реабілітації
дозволяє зробити висновок про те, що реабілітація хворих експери&
ментальної групи виявилась більш ефективною в порівнянні з ре&
абілітацією хворих контрольної групи, яка одержувала курс ЛФК,
масажу та фізіотерапії за загальною методикою.
Порівняльний аналіз показників хворих контрольної й експери&
ментальної групи виявив достовірні розходження за всіма величина&
ми після застосування курсу фізичної реабілітації. Середній показ&
ник болю в пацієнтів ЕГ становив 7,90±0,31 бала (слабкий біль), а в
пацієнтів КГ — 6,90±0,35 бала (біль нижчий за середній) відповідно,
що свідчить про значне зменшення його інтенсивності після ре&
абілітації. При дослідженні показників поверхневої чутливості було
встановлено значне зменшення кількості таких осіб — до 18,80%
пацієнтів в ЕГ і до 40,90% хворих у КГ. При дослідженні показників
глибокої чутливості показники зменшилися до 20,20% у експери&
ментальній групі і до 4,50% в контрольній, тобто втрачена чутливість
нормалізувалася у хворих ЕГ і КГ на 25,30% і 2,30% відповідно. Ці ре&
зультати підтверджують позитивний вплив даної методики.
Таким чином можна стверджувати, що фізична реабілітація за
удосконаленою методикою (яка містить спеціальні та загально&
розвиваючи вправи у поєднанні з лікувальним масажем, відповід&
ними фізіотерапевтичними процедурами з урахуванням особливос&
тей перебігу захворювання кожного пацієнта) сприяла вірогідно
більш вираженим позитивним змінам, ніж реабілітація за типовою
методикою зазначеної установи.
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МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
НА СКОЛІОЗ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМУ ЕТАПІ
Кураченко Ж. С.,
VIIй курс, група ЗФР71, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій
Макарова Е. В.,
к.фіз.вих., доцент, науковий керівник
Актуальність проблеми сколіозу в тому що це прогресуюче зах
ворювання, характеризується дугоподібним викривленням хребта
у фронтальній площині і торсією, тобто скручуванням хребців нав
коло вертикальної осі. Крім деформації хребта при сколіозі спос
терігається деформація тазу і грудної клітки. Латеральне С або S
подібне викривлення — одна із ознак сколіозу. В багатьох випадках,
коли викривлення прогресує, хребет починає повертатися, вигинати
ся, що в ускладнених випадках діє на грудну область і частково на реб
ра, з’єднані з хребтом. На увігнутій стороні ребра стискаються, на
вигнутій — розтягуються. Грудна клітка при сколіозі звужується
і приймає форму яйця, відповідно стискаються серце і легені, що не
гативно діє на серцеволегеневі функції. В рідких випадках від сколіо
зу навіть помирають, так як втрачається здатність нормально дихати.
За ступенем тяжкості найбільш визнана класифікація сколіозу
В. Д. Чакліна. В основі її лежать різні за формою дуги сколіозу, за
ступенем вираженості торсійних змін і по стійкості наявних дефор
мацій. Виділяють I, II, III і IV ступені сколіозу. І ст. сколіозу: кут
сколіозу 1–10°, опущене положення голови, зведені плечі, су
тулість, надпліччя на стороні викривлення вище іншого, асиметрія
талії, помічається поворот хребців по колу вертикальної осі. ІІ ст.
сколіозу: кут сколіозу 11–25°, торсія, асиметрія контурів шиї і три
кутників талії, таз на стороні викривлення опущений, на стороні
викривлення в поперековому відділі мається м’язовий валик,
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а в грудному — випячення, кривизна помічається в будь&якому по&
ложені тіла. ІІІ ст. сколіозу: кут сколіозу 26–50°, дуже виражена
торсія, присутність всіх ознак сколіозу ІІ ст., явно виражені конту&
ри реберного горба, западання ребер, м’язові контрактури, послаб&
лення м’язів черева, випирання передніх реберних дуг. IV ст.
сколіозу: кут сколіозу >50°, сильна деформація хребта, вище опи&
сані симптоми сколіозу посилюються, м’язи в області викривлення
значно розтягнуті, відмічається западання ребер в області увігну&
тості грудного сколіозу, присутній реберний горб.
До реабілітації хворих зі сколіозом на санаторно&курортному
етапі підходять комплексно. Консервативне лікування включає
лікувальну гімнастику, масаж, лікувальне плавання, методи ортопе&
дичної корекції (корсети, гіпсові ліжечка та ін.), електростиму&
ляцію, щадний руховий режим. Також призначають традиційну те&
рапію: медикаменти, дієту. За перебігом сколіоз розрізняють на
прогресуючий, поволі прогресуючий, бурхливо прогресуючий.
Протипоказання до консервативного лікування є бурхливо
прогресуючий сколіоз ІІ–ІV ст.; у цьому випадку рекомендується
оперативне лікування. Діти зі сколіозом І ступеня направляються
в санаторні школи&інтернати, на спеціалізовані курорти до Одеси,
Криму, Закарпаття. Їм дозволяється плавання брасом, ходіння на
лижах, веслування, волейбол, баскетбол. При сколіозах ІІ ступеня
лікування проводиться в кабінетах ЛФК, лікарсько&фізкультурних
диспансерах, а при прогресуванні хвороби, дітей направляють до
спеціалізованих санаторіїв, шкіл&інтернатів. У цих закладах ліку&
ють дітей зі сколіозом ІІІ&ІV ступенів.
Найважливіша роль у реабілітації хворих на сколіоз належить
лікувальній фізкультурі. Завдання ЛФК при сколіозі: сформувати
раціональний м’язовий корсет, забезпечити стабілізацію хребта,
поліпшити функцію органів грудної клітки, зміцнити всі органи і
системи.
Заняття з лікувальної гімнастики проводять у положеннях, які
створюють найкращі умови для формування м’язового корсета: ле&
жачи на животі, спині, в упорі стоячи на колінах. Застосовують
вправи загально&розвиваючі і спеціальні коригувальні — симет&
ричні, асиметричні, деторсійні.
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ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ І ОБСЯГУ
ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ У СПОРТСМЕНІВ
Кучеренко Л.М.,
VI курс, група ФР#61#11, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
Сергієнко Л. П. ,
д.пед.н., професор, науковий керівник
У спорті важливим є психомоторні здібності спортсменів, від яких
залежать майбутні спортивні досягнення. Психомоторні здібності —
індивідуальні, генетично обумовлені в фенотипі якісні сторони
моторики, які визначаються в розвитку психічною сферою люди&
ни. Психомоторні здібності людини класифікують наступним
чином: 1) загальні і спеціальні; 2) абсолютні і відносні (диференціа&
льні) [1].
До загальних психомоторних здібностей віднесені: 1) сприйнят&
тя (відчуття) часу, 2) сприйняття (відчуття) простору, 3) просторо&
во&часова чутливість, 4) чутливість кінестетичної сенсорної систе&
ми, 5) просторово&динамічну чутливість, 6) швидкість і лабільність
нервової системи, 7) сприйняття (відчуття) силових параметрів ру&
хів, 8) рухову пам’ять, 9) переключення і обсяг довільної уваги.
До найбільш важливих психомоторних здібностей відносять пе&
реключення і обсяг довільної уваги, тому що високий розвиток
здібності до переключення уваги дозволяє спортсмену швидко пе&
реходити від одного виду діяльності до іншого. Така ситуація часто
зустрічається в єдиноборствах, спортивних іграх [2]. Як здібність до
довільного переключення уваги, а також як здібність до швидкого
переходу від одного виду діяльності до іншого, може оцінюватись
за результатами виконання спеціальних фізичних вправ [3].
Приклади:
Вправа 1. Заборонений рух. При виконанні ряду рухів поточним
способом (за командою або показом) завчасно домовляються не
виконувати один&два рухи (наприклад, руки на пояс і нахил впе&
ред). Хто помилився і виконав «заборонений» рух, робить крок впе&
ред, при повторній помилці — ще крок і т. п. В кінці вправи визна&
чаються самі неуважні.
Вправа 2. Роби навпаки. При виконанні вільних вправ за мето&
дом «роби за мною» учасники тестування повинні робити вправи
дзеркальним способом, тобто якщо особа, що проводить тестування,
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піднімає праву руку, досліджуваний — ліву, текстолог нахиляється
вліво, досліджуваний — вправо і т. п.
Вправа 3. Будь уважним. Після виконання декількох вправ ко&
лона повертається обличчям до стіни та задається питання про
розміщення обладнання в залі, про плакати, стенди, картини, про
кількість електролампочок і т.п.
Вправа 4. Оббігання стійок за різними сигналами. На баскет&
больному майданчику розташовуються в лінію стійки через 6 м.
Знаходячись під щитом на лицьовій лінії, учаснику тестування за
командою «Марш!» потрібно почати біг і оббігти стійки по ходу і в
зворотному напрямку. Кількість кіл біля кожної стійки і напрям
оббігання визначається текстологом сигналами параметрів у лівій і
правій руці (кількість прапорців означає кількість оббігань, напрям
кіл залежить від того, в якій руці прапорці: ліва рука — ліве коло,
права — праве коло). Якщо при цьому текстолог подає сигнали
свистком, то кількість оббігань визначається кількістю свистків,
а прапорці в лівій або правій руці означають тільки, яким колом по&
винен бігати досліджуваний.
Оцінка. Реєструється загальний час оббігання стійок, кількість
помилок, штрафний час за помилки (оббігання в протилежний бік —
2 с, пропуск кола — 4 с, додаткове коло не штрафується). Норма&
тивні оцінки за виконання даної вправи розраховуються за 5&баль&
ною шкалою: відмінно — 26,5 с і менше; добре — 26,6–28,2 с; за&
довільно — 28,3–29,9 с; погано — 30–32 с; дуже погано — 32,1 с
і більше.
Література
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2. Кулініч І.В. Кількісні та якісні критерії оцінки психофізіологічного
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ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ НА ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ
СЛИЗОВОЇ ШЛУНКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ
Луценко О. І.,
VI курс, група ФР 52 11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна», к. тел. (097) 637 18 07
Авраменко А. О.,
д. мед. н., науковий керівник
У 1840 р. Шенбейн зв’язав зміни властивостей кисню, що
виділяється при електролізі води і при пропусканні електричних
іскор через кисень, з утворенням особливого газу, який і назвав
озоном («пахну» — грец.). Унікальні властивості озону ще на почат
ку століття привернули до себе увагу медиків. Так у 1911 р. М. Ебер
март використовував озон при лікуванні туберкульозу, анемії,
пневмонії, діабету та інших захворювань. Зацікавленість до озоно
терапії посилювалася в міру накопичення даних про біологічне дії
озону на організм і появи повідомлень з різних клінік світу про
успішне використання озону при лікуванні цілого ряду захворю
вань. Відкриття у 1983 році австралійськими вченими Б. Маршал
лом і Дж.Р. Уоренном бактерії Helicobacter pylori, яка викликає
хронічний гастрит типу В, також відкрила перспективу викорис
тання озонотерапії в гастроентерології [2]. Впливу озона на запаль
ний процес слизової шлунку і була присвячена наша робота.
У досліджені за власним бажанням взяла участь 41 хворий на
хронічний гастрит типу В. Середній вік становив 41,2±1,12 роки.
Осіб чоловічої статі було 19 (46,3%), жіночої — 22 (53,7%). Усі
пацієнти були розділені на 2 групи: 1ша група — 20 хворих, що
приймали тільки медикаментозне лікування, 2га група — 21 хво
рий, що приймали медикаментозне лікування разом з озоноте
рапією, яка здійснювалась внутрішньовенним введенням і у виг
ляді вживання озонованої води.
Усім хворим до і після лікування було проведено комплексне
обстеження, яке включало рНметрію, езофагогастродуоденос
копію, подвійне тестування на НРінфекцію (уреазний тест і
мікроскопування забарвлених за Гімзою мазківвідбитків) і пато
морфологичні дослідження слизової з 4х топографічних зон шлун
ку (антральний відділ та тіло шлунку у середній третині по великій
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та малій кривині) [3]. Порядок дослідження: спочатку проводилась рН&
метрія, потім — ЕГДС, під час якої проводилася позональна біопсія
з метою отримання матеріалу для проведення тестування на НР&
інфекцію і патоморфологичних досліджень. Дослідження проводились
уранці, через 12–14 годин після останнього прийму їжі, натщесерце.
Результати дослідження та їх обговорення. При проведенні рН&
метрії були виявлені наступні рівні кислотності: гіперацидність ви&
разна — у 3&х хворих (7,3%), гіперацидність помірна — у 8&ми хворих
(19,5%), нормацидність — у 12&ти хворих (29,3%), гіпоацидність
помірна — у 10&ти хворих (24,4%), гіпоацидність виразна — у 8&ми
хворих (19,5%). При проведенні ЕГДС і патоморфологічних
досліджень слизової шлунку в 100% випадків у хворих було підтве&
рджено наявність хронічного запального процесу різного ступеню
виразності. При проведенні подвійного тестування на НР&
інфекцію наявність НР в активній формі було підтверджено в 100%
випадків при концентрації від (++) до (+++). Після лікування
в 1&ій групі НР&інфекція залишилась у 13&ти хворих (65%) при конце&
нтрації (+)–(++); хронічне запалення — у 12&ти хворих у неактивній
формі (60%), у 8&ми (40%) слизова мала нормальну структуру. У 2&ій
групі НР&інфекція залишилась у 7&ти хворих (33,3%) при низькій
концентрації (+); хронічне запалення — у 5&ти хворих у неактивній
формі (23,8%), у 16&ти (76,2%) слизова мала нормальну структуру.
Отриманні дані показують, що використання озонотерапії
підвищує рівень ерадікації НР&інфекції, а також позитивно впли&
ває на відбудову слизової шлунку, що дає нам право рекомендувати
ширше використовувати озонотерапію у гастроентерології.

ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Маковська О. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Фахівці, які працюють у сфері «людина&людина» рано чи пізно
відчувають на собі прояв «синдрому емоційного вигорання». Синд&
ром «емоційного вигорання» все ще належить до маловивчених фе&
номенів особистісної деформації та являє собою багатоаспектний
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конструкт, набір негативних психологічних переживань, пов’яза&
них із тривалими й інтенсивними міжособистісними взаємодіями
з високою емоційною насиченістю або когнітивною складністю,
а отже, можна сказати, що ключову роль у виникненні синдрому
«вигорання» відіграють емоційно ускладнені або напружені стосун&
ки в системі «людина&людина» .
Існують різні визначення «вигорання», однак у найбільш за&
гальному вигляді воно розглядається як відповідна реакція на три&
валі професійні стреси міжособистісних комунікацій, що включає
в себе три компоненти: емоційне виснаження, деперсоналізацію
й редукцію персональних досягнень. Необхідно зазначити, що
емоційне вигорання є надбаним стереотипом емоційної, частіше
професійної поведінки і має свої симптоми. На сьогоднішній день
дослідниками виділено понад 100 таких симптомів.
Виокремили такі основні симптоми емоційного вигорання:
втома, стомлення, виснаження, психосоматичне нездужання, пору&
шення сну, негативне ставлення до клієнтів, негативне відношення
до своєї роботи, убогість репертуару робочих дій, зловживання
хімічними агентами (кава, тютюном, алкоголем, наркотиками,
ліками), переїдання або відсутність апетиту, негативна Я&Кон&
цепція, агресивні почуття (дратівливість, тривожність, напру&
женість, занепокоєння, схвильованість, гнів), поганий настрій
й пов’язані з ними емоції: цинізм, песимізм, почуття безнадійності,
апатія, депресія, почуття безглуздості, переживання почуття провини.
Дослідники називають п’ять ключових груп симптомів, харак&
терних для синдрому емоційного вигорання.
Фізичні симптоми (фізична втома, виснаження; зміна ваги; без&
соння; поганий загальний стан здоров’я, неритмічне дихання, нудо&
та, запаморочення тощо; підвищення артеріального тиску; виразки й
запальні захворювання шкіри; хвороби серцево&судинної системи).
Емоційні симптоми (брак емоцій; песимізм, цинізм і черствість
у роботі й особистому житті; байдужність; відчуття безпорадності і
безнадії; агресивність, дратівливість; тривожність, посилення
ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися; деп&
ресія, почуття провини; істерія; втрата ідеалів, професійних перс&
пектив; збільшення деперсоналізації; почуття самотності).
Поведінкові симптоми: під час навчання з’являється втома;
байдужність до харчування; мале фізичне навантаження; виправ&
дання вживання тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки —
падіння, травми, аварії тощо; імпульсивна емоційна поведінка.
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Інтелектуальні симптоми (зниження інтересу до нових теорій та
ідей у навчанні, до альтернативних підходів у вирішенні проблем;
нудьга, туга, апатія, втрата інтересу до життя; більша схильність до
шаблону, ніж до творчого підходу; байдужність до нововведень; ма&
ла участь чи відмова від участі в розвиваючих експериментах; фор&
мальне виконання роботи).
Соціальні симптоми (низька соціальна активність; зниження
інтересу до дозвілля, захоплень; обмеження соціальних контактів;
відчуття ізоляції, нерозуміння інших; відчуття браку підтримки
з боку родини, друзів, колег.
Отже, «емоційне вигорання» — це комбінація цілого ряду
взаємопов’язаних між собою симптомів, проте, на даний момент
часу, не існує єдиної точки зору на симптоми емоційного вигоран&
ня. Потрібно зазначити, що симптоми, які включає синдром
емоційного вигорання, всі не проявляються одночасно, оскільки
існують індивідуальні варіації і індивідуальна ситуація професійно&
го розвитку може посилювати або згладжувати їх вплив.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПРИ НАБУТОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ІІ ТИПУ
У ДОРОСЛИХ
Мацегоріна Н. В.,
VII курс, група ЗФР#71, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, к.тел. 066#427#67#02
Ковтонюк М. В.,
к.мед.наук, доцент, науковий керівник
Актуальність проблеми цукрового діабету обумовлена тим, що
це захворювання — одне з найбільш розповсюджених після серце&
во&судинних і онкологічних захворювань. За даними ВООЗ в світі
нараховується 346 млн. хворих на цукровий діабет (в Україні за ста&
ном на кінець 2011 р. зареєстровано 1 млн. 200 тис. хворих). При
цьому за прогнозами кожні 10&15 років очікується двократне збіль&
шення кількості хворих. Таким чином захворювання на цукровий
діабет є серйозною медико&соціальною проблемою світового рівня.
Велика соціальна значимість цукрового діабету полягає в тому,
що він приводить до ранньої інвалідізації і летальності, яка обумов&
лена наявністю ускладнень діабету: мікроангіопатій (ретинопатія
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і нефропатія), макроангіопатій (інфаркт міокарда, інсульт, гангре&
на нижніх кінцівок), нейропатії.
Серед хворих на цукровий діабет близько 90% припадає на хворих,
які страждають на цукровий діабет 2 типу. Діабет 2 типу розвивається
в результаті неефективного використання інсуліну організмом.
Мета роботи — узагальнити досвід застосування засобів фізич&
ної реабілітації при набутому цукровому діабеті ІІ типу у дорослих.
Цукровий діабет має хронічний перебіг і залежно від його про&
явів розрізняють легку, середню і тяжку форми. Легка форма пору&
шення вуглеводного обміну лікується за рахунок дієти з малим
вмістом вуглеводів і жирів, раціональної організації праці і відпо&
чинку, зниження маси тіла до нормальних величин. При середній
формі діабету додатково застосовують інсулін у невеликій кількості
або антидіабетичні препарати, а при тяжкій формі вони признача&
ються у великих дозах на фоні суворої дієти. Хворих з останньою
формою діабету лікують у стаціонарі, працездатність у них суттєво
порушується і тому багатьох переводять на інвалідність.
У комплексному лікуванні цукрового діабету значне місце
приділяється засобам фізичної реабілітації, які діють не тільки
симптоматично, деякі з них націлені на окремі ланки патогенезу.
Використовують засоби лікувальної фізичної культури, лікуваль&
ний масаж, фізіотерапію. При цьому в обов’язковому порядку не&
обхідно проводити комплексне обстеження стану хворого на основі
якого можливо призначати індивідуальну програму фізичної ре&
абілітації адекватну ступеню тяжкості хвороби, наявних усклад&
нень, функціонального стану організму.
Таким чином, в результаті комплексної цілеспрямованої те&
рапії, включаючи лікувальний масаж, адекватні фізичні наванта&
ження, фізіотерапію: знижується рівень глюкози в крові,
відмічається підвищення чутливості до інсуліну, спостерігається
зниження і нормалізація артеріального тиску, знижується маса тіла,
поліпшується функція серцево&судинної, дихальної та травної сис&
тем, запобігаються або зменшуються прояви супутніх захворювань,
підвищується опірність організму, відновлюється і підтримується
загальна працездатність хворого.
Література
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ
ХВОРОБІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЕННЯ
Мишенін Я. І., Яблонська Т. М.,
VІ курс, група ФР#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна», тел. (512)37#61#19
Останнім часом в усьому світі відмічається неспадаючийий ріст
хвороб органів травлення в зв’язку з урбанізацією життя, гіпокіне&
зією, а також такими негативними соціально зумовленими явища&
ми, як неадекватне, незбалансоване харчування, алкоголізм, курін&
ня, наркоманія та ін. Хвороби органів черевної порожнини — одна
з частих причин втрати працездатності і розвитку інвалідності. За
даними літератури, у кожного сьомого хворого причиною втрати
працездатності являється патологія органів травлення. Економічна
затрата від цих захворювань вдвічі перевищує витрати від серцево&
судинних. Частіше за все спостерігається виразкова хвороба, енте&
роколіти, холецистити і гепатити, які нерідко ведуть до серйозних
ускладнень, що потребують хірургічного втручання і відповідних
реабілітаційних заходів. Все це і визначає актуальність і соціальну
значимість проблеми. За поширеністю одне з ведучих місць у світі
займає виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки. Серед
різних груп населення вона зустрічається в 5–10% випадків. Вели&
ка поширеність і часте поєднання виразкової хвороби з патологією
інших органів травлення, клінічної картини, рецидивуючий
циклічний характер протікання хвороби утруднюють як ранню
діагностику, так і проведення етіопатогенетично зумовленої реабі&
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літації. Крім того, виразкова хвороба, особливо часто її рецидивую&
че її протікання, нерідко спричиняє собою загрозливі життю уск&
ладнення, які усуваються тільки хірургічним шляхом. В зв’язку
з цим в терапії захворювань органів травлення першорядну важ&
ливість здобуває розробка ефективних методів реабілітації і вто&
ринної профілактики виразок.
В літературі недостатньо відображені питання диференційного
застосування різних форм ЛФК, лікувального масажу, фізіотера&
певтичних методів лікування, бальнеотерапії і грязелікування на
різних етапах консервативного і хірургічного лікування захворю&
вань органів черевної порожнини. Неповністю відображені
об’єктивні, широкодоступні і високоінформативні методи контро&
лю і оцінки ефективності фізичної реабілітації.
Тому доцільно на основі проведеного аналізу науково&методич&
ної літератури і власних наукових досліджень розробити методику
диференційного комплексного використання різних взаємодопов&
нюючих засобів і методів фізичної терапії при консервативному
і хірургічному лікуванні захворювань органів травлення і оцінити її
ефективність.
Мета науково&дослідної роботи роботи — показати вплив ме&
тодів і засобів фізичної реабілітації на перебіг ВХДК. Довести ефек&
тивність комплексної програми ФР для хворих на ВХДК з викорис&
танням новітніх методів відновлення. Нами було проведено
дослідження на 46 хворих на базі Центру прогресивної медицини
і реабілітації «Реа+Мед» після загострення виразки 12&палої кишки
протягом 6 місяців. З них — 27 чоловіків і 19 жінок. Ми розділили
хворих на дві групи по 23 людини в кожній. Першою групою була
застосована комплексна реабілітація побудована на класичних ме&
тодах відновлення: ЛФК, масаж, дієтотерапія, фізіотерапія, бальне&
отерапія. Для другої групи були застосовані інформаційні методи
відновлення, як основні та допоміжні методи, які застосовувалися і
для першої групи. Вивчивши лікувально&відновні дії засобів і ме&
тодів функціональної терапії, ми переконались в ефективності про&
ведення ранніх, неперервних, комплексних реабілітаційних заходів
з диференційним призначенням взаємодоповнюючих методів і за&
собів фізичної терапії (кінезітерапія, лікувальне харчування, фізіо,
гідро&, бальнео& і ІХТ& МРТ). Основні критерії успішної реабіліта&
ції — це відсутність клінічних симптомів, виразкового дефекту, ак&
тивних запальних змін слизової оболонки шлунку. Об’єктивні кри&
терії оцінки результатів фізичної реабілітації — зменшення числа
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загострень і днів тимчасової непрацездатності, кількості усклад&
нень хвороби. Застосування в адекватному дозуванню відповідно
клінічному стану хворих і етапу відновлюючого лікування різних
засобів і форм ЛФК, масажу, фізіотерапії, інформаційних методів
сприяє покращенню протікання виразкової хвороби, зменшення
днів тимчасової непрацездатності і профілактики подальшого
прогресування захворювання.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ
ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СПОРТСМЕНІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ
СПЕЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Новаковський Є. О., Яблонська Т. М.,
VІ курс, група ФР#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна», тел. (512)37#61#19
Реабілітація спортсменів після різних пошкоджень опорно&ру&
хового апарату направлена на відновлення як загальної, так і спе&
ціальної їх працездатності. В процесі реабілітації повинні розв’язу&
ватися дві важливі для спортсмена задачі: 1) відновити дієздатність
пошкодженої ланки опорно&рухового апарату (ОРА) і 2) підтрима&
ти спортивну форму спортсмена на такому рівні, щоб в лікувально&
відновний період він зберіг працездатність, необхідні фізичні
якості і рухові навики.
Реабілітація спортсменів після різних пошкоджень ОРА, серед
яких домінують травми нижніх кінцівок, може бути досягнута за
допомогою широкого комплексу відновних засобів: різних по виг&
ляду і спрямованості фізичних вправ, що мають лікувальну і трену&
вальну мету, масажу, електро&, тепло& і водолікування.
Ми поставили перед собою мету: розробити програму поетапної
реабілітації спортивної працездатності після травм суглобів нижніх
кінцівок у спортсменів з використанням сучасної тренажерної
гімнастики.
Робота здійснювалася по двох основних напрямах. Перше —
вивчення реабілітаційного впливу різних засобів на динаміку по&
казників відновлення спортивної працездатності в поліклінічних
(домашніх) умовах. Друге — підбір засобів і методів, що є спеціаль&
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ними вправами з арсеналу тренування спортсмена, і засобів, спри&
яючих прискоренню і відновленню спеціальної працездатності
в умовах учбово&тренувальних зборів.
Актуальність проблеми підтверджує велика частота пошкод&
жень менісків колінного суглоба у висококваліфікованих спор&
тсменів в період розквіту їх спортивної діяльності. Пошкодження
менісків колінного суглоба — один з видів патології опорно&рухо&
вого апарату спортсменів, що найчастіше зустрічаються. Так, за да&
ними В. Ф. Башкирова (1997 і ін.), пошкодження менісків склада&
ють 21,4% всієї патології опорно&рухового апарату. Найчастіше цей
вид пошкоджень зустрічається у спортсменів ігрових (33,11%),
складно координаційних видів спорту (18,36%) і єдиноборства (від
20,1 до 55,6%). За даними відділення відновної терапії м. Мико&
лаєва при обласній лікарні №3, в 2011 р. 34,5% хворих складали
спортсмени після меніскектомії. Відновлення спортивної пра&
цездатності при пошкодженні менісків можливе тільки оператив&
ним шляхом з подальшою етапною фізичною і спортивною
реабілітацією.
Дослідження проводилися у відділенні відновної терапії облас&
ної лікарні №3 та центру прогресивної медицини і реабілітації
«Реа+Мед». Під нашим спостереженням знаходилося 55 спор&
тсменів у віці від 16 до 36 років. З них майстрів спорту було 12 чо&
ловік, кандидатів в майстри спорту — 16, інші — спортсмени I роз&
ряду. 30 спортсменів склали експериментальну групу, 25 — увійшли
до складу контрольної.
За даними нашого дослідження, у спортсменів переважали
пошкодження менісків правого колінного суглоба (56,8%). Знач&
но частіше, ніж зовнішній, ушкоджується внутрішній меніск.
Операції з приводу його пошкодження складають 91,0%. В про&
цесі фізичної реабілітації використовувалися такі методи дослі&
дження: гоніометрія, міотонусометрія, динамометрія, лінійні
вимірювання, рухові тести. Використана система фізичної реабі&
літації включала три етапи: щадний, функціональний, тренуваль&
ний. На етапах фізичної реабілітації розв’язувалися задачі, почи&
наючи з профілактики контрактури в колінному суглобі,
зміцнення м’язів кінцівки і до повного відновлення нервово&
м’язового апарату і спортивної працездатності. Для вирішення
поставлених задач застосовувалися наступні засоби: лікування
положенням (оперована кінцівка укладалася в середньофізіо&
логічне положення під кутом згинання 135° на шині Белера для
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створення спокою і зменшення напруги суглобової капсули при
скупченні в ній запальній рідині).
Основною формою фізичної реабілітації було заняття лікуваль&
ною гімнастикою, яке проводилося в початкових положеннях ле&
жачи на спині, на животі, сидячи, стоячи на здоровій нозі. З 2–3&го
дня після операції за відсутності гемоартроза (синовіїта) застосову&
валися ізометричні напруги чотириглавого м’яза стегна у вигляді
спеціальних вправ. Дозування ізометричних напруг м’язів стегна
спочатку, після операції, було 1–2 с, а потім доходила до 10–20 с
і 1–2 хв.
Для профілактики згинальної контрактури колінного суглоба,
за відсутності випота в суглобі, на 6&7&й день після операції ножний
кінець ліжка опускали. Виконувалися укладання на розгинання
оперованого суглоба. Для цього під п’яту підкладали вал діаметром
5–10 см, так, щоб оперований суглоб злегка провисав. У такому
положенні спортсмен знаходився 5–7 мін, а потім тривалість укла&
дання збільшувалася до 7–10 мін. Укладання повторювалося 2–3
рази. До 10&го дня вдавалося повністю ліквідовувати згинальну
контрактуру. У заняття лікувальною гімнастикою включалися
загальнорозвиваючі вправи для всіх м’язових груп. Тривалість за&
нять лікувальною гімнастикою спочатку була 15&20 хв., а до кінця
етапу доходила до 30–40 хв. Лікувальний масаж і інші фізіотерапев&
тичні процедури не проводилися, оскільки вони підтримують яви&
ща синовіїта. Розроблена система поетапної комплексної фізичної
реабілітації спортсменів після меніскектомії, дозволила скоротити
терміни відновлення їх спортивної працездатності в середньому на
15–30 днів в порівнянні з контрольною групою і має наступні
особливості: 1 — застосування комплексу лікувально&відновних за&
собів, взаємодоповнюючих і підсилюючих один одного; 2 —
індивідуальне дозування фізичних вправ при суворому контролі
і корекції, починаючи з раннього післяопераційного періоду і до
початкового етапу спортивного тренування; 3 — використання
різних фізичних вправ, реабілітаційних спортивних тренажерів,
а на завершальному етапі — імітаційних, спеціальнопідготовчих
і спеціальних вправ відповідно до спортивної спеціалізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛФК
ТА ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ ДЛЯ ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ НА
СТАЦІОНАРНОЛІКУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ
Олефір А. В.,
V курс, група 51ФР#11, спеціальності «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права. к. тел.(095)#718#88#41
Волошко Л. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Проблеми лікування, реабілітації та профілактики гіпер&
тонічної хвороби постійно знаходяться у центрі уваги терапевтів,
кардіологів, психотерапевтів та інших фахівців органів охорони
здоров’я. За даними офіційної статистики, в Україні у 2011 році за&
реєстровано понад 11 млн. людей з АГ, що складає 29,9% дорослого
населення.
У лікуванні цього захворювання значне місце займає фізична
реабілітація, що має у розпорядженні великий арсенал засобів ак&
тивної дії на функціональні системи організму хворих: лікувальний
масаж, ЛФК, працетерапія, фізіотерапія.
Особливе значення у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу
посідає масаж та ЛФК. Лікувальна фізкультура проводиться у фор&
мі лікувальної гімнастики, ранкової гігієнічної гімнастики та са&
мостійних занять[1].
Заняття лікувальною гімнастикою проводиться лежачи на спині
з високо підведеним узголів’ям та сидячи. Застосовуються вправи
для всіх м’язових груп, темп повільний. Виконують елементарні
гімнастичні вправи для верхніх і нижніх кінцівок без зусилля, з об&
меженою і поступово зростаючою амплітудою рухів у дрібних та се&
редніх суглобах кінцівок, чергуючи їх з дихальними вправами (2:1).
У заняття включають вправи на розслаблення, поступове тренуван&
ня вестибулярного апарату та діафрагмального дихання. Лікуваль&
на гімнастика поєднується з масажем. Масаж зміцнює організм,
покращує роботу серцево&судинної, нервової, дихальної систем,
нормалізує обмін речовин і функції вестибулярного апарату,
знижує тиск, пристосовує організм до різних фізичних наван&
тажень, сприяє розслабленню м’язів, що знімає симптоми. Масаж,
як лікувальний метод показаний при І і II стадіях гіпертонічної
хвороби.
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Лікувальний масаж призначають у напівпостільному руховому
режимі хворим на гіпертонічну хворобу з метою нормалізації діяль&
ності ЦНС, зняття головного болю, зменшення судинного тонусу
та артеріального тиску, поліпшення функції серцево&судинної сис&
теми. Використовують сегментарно&рефлекторний масаж, діючи
на паравертебральні зони верхньогрудних і шийних спинномозко&
вих сегментів D3–D1 та С7–С2.
Масажні прийоми слід виконувати у такому порядку: масаж
верхньої частини спини; масаж шиї; масаж волосистої частини го&
лови; масаж передньої поверхні грудної клітки; масаж шиї та поти&
лиці. Використовують прийоми поглажування, розтирання, вижи&
мання, розминання (ординарне, подвійне кільцеве, колоподібне
подушечками чотирьох пальців, колоподібне фалангами зігнутих
пальців та ін.). Масаж розпочинають та закінчують прийомами пог&
лажування.
Застосовують точковий масаж в зонах локалізації головного болю,
при застосуванні масажу зменшується головний біль, при гіперто&
нічній хворобі, що з’явилась у людини страждає на ожиріння, зни&
жується апетит, курс масажу триває 2–3 місяців.
Прийоми масажу виконуються нешвидко, руки повинні бути
теплі, нігті підрізані, масло чи креми не використовуються.
Пацієнт мусить сидіти, а масажист стояти за спиною, перед ма&
сажем зробити повільний вдих, напрямити голову та плечі, потім
видих з повним розслабленням, виконується від 2 до 6 разів, щоб
переконатися, що м’язи розслаблені, потім роблять масаж комірце&
вої зони по класичній системі 5 хвилин, потім масаж волосистої
частини голови (прогладжування, розтирання, розминання,
вібрація).
Отже, ЛФК та масаж є важливими методоми реабілітації, що
зміцнює організм, нормалізує обмін речовин та функції вестибу&
лярного апарата, знижує тиск, пристосовує організм до різних
фізичних навантажень, сприяє розслабленню м’язів, що знімає
спазми.
Література
1. Апанасенко Г. Л. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно&
сосудистой системы / Г. Л. Апанасенко, В. В. Волков, Р. Г. Науменко. —
К. : Здоровья, 1987. — 120 с.
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ОСОБЛИВОСТІ НАСЛІДКІВ СТРЕСУ У ДІТЕЙ
Пазинич О. О.,
VII курс, група ЗФР 71 cпеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел. (095) 012 46 04
Лазуренко С. І.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
На сьогодні значного поширення в популяції набули порушення,
пов’язані зі стресом, що може бути зумовлене напруженим ритмом су
часного життя, а також зниженням стресової стійкості в умовах дефіци
ту часу, надміру інформації, проблемами в родині і на виробництві.
Зараз прийнято говорити про стрес, як про особливий функціо
нальний стан, яким організм реагує на екстремальний вплив, що
несе в собі загрозу фізичному благополуччю, існуванню людини чи
її психологічному стану.
Біологічна функція стресу — адаптація. Він призначений для
захисту організму від загрозливих, руйнуючих впливів: фізичних,
психічних. Тому поява стресу означає, що людина включається
в певний тип діяльності, спрямований на протистояння небезпеч
ним впливам, яким вона піддається.
Стресові події самі по собі рідко стають причиною невротичних
чи психосоматичних розладів. Лише у поєднанні з різноманітними
внутрішніми та зовнішніми факторами стресори призводять до
невдалої адаптації. До основних зовнішніх факторів відносяться
самі стресові події, а також соціальне оточення; до внутрішніх —
процес оцінки події, властивості особистості.
Існує багато причин розвитку стресу у людини, а саме: психічні і
психофізіологічні стани; хвороби; життєві події; події, пов’язані з нав
колишнім середовищем, шкідливими звичками, міжособистісними
відносинами, екстремальними умовами, з професійною діяльністю.
Діти є самою вразливою і незахищеною частиною населення,
вони повністю залежать від дорослих, і при цьому вони, так само як
і дорослі, достатньо часто піддаються стресам, стають жертвами
фізичних, сексуальних і емоційних травм.
Негативний вплив факторів середовища на формування анома
лій особистісного розвитку дитини, а також девіантної та делінквент
ної поведінки зовсім нещодавно почали розглядати в дуже важливому
аспекті — як психічну травматизацію. Наслідки психологічного
стресу та насилля зачіпають всі сфери життєдіяльності людини:
емоційну, когнітивну, інтелектуальну і поведінкову. Емоційні
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порушення мають широкий спектр проявів — від тривоги до після
травматичних стресових розладів.
У розумінні і допомозі при дитячій психологічній травмі необ
хідно враховувати вікові особливості перебігу процесу переживан
ня психотравмуючих обставин.
Адекватна профілактика, фізична реабілітація та лікування по
рушень, пов’язаних зі стресом, враховуючи їх серйозні наслідки,
мають велике соціальне значення.
Ключ до позбавлення від стресу — навчитися контролювати
подразники, які можна змінити, і спокійно сприймати ті, з якими
не можна впоратися. Наступним етапом лікування та реабілітації,
спрямованим на зниження ступеня відповідної реакції на стрес
є нефармакологічне лікування та реабілітація. Модифікація спосо
бу життя, зміна своїх звичок — тяжкий процес, але нефармако
логічне лікування та реабілітація стресу може бути успішним.
Характер проявів стресу у людини залежить від її індивідуаль
ності. Тому для боротьби зі шкідливими наслідками стресу застосо
вуються індивідуальні методи — методи релаксації (розслаблення),
психотерапія, арттерапія, збалансоване та упорядковане харчуван
ня, фармакотерапія, оздоровча фізична культура, масаж.
Література
1. Волошин В.М. Хроническое посттравматическое стрессовое рас
стройство (клиникотерапевтические аспекты): Пособие для врачей. —
М.: Анахарсис, 2004. — 424 c.
2. Олишевский С.В., Гунина Л.М., Олейник С.А. Перспективы повы
шения адаптации подростков к стрессовым нагрузкам // Современ
ная педиатрия. — 2009. — №3. — С.4650.
3. Передерій В.Г., Безюк М.М. Стрес і його наслідки // Український ме
дичний часопис. — 2003. — №6. — С.6569.

ОСОБЛИВОСТІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ЗАХВОРЮВАННЯ
Панасюк В. П.,
VI курс, група ФР 51/11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Інститут соціальних технологій, тел. (068)8454173
Любенко В. О.,
к.мед.н., доцент, науковий керівник:
Після 30 років навіть здоровий хребетний стовп потребує
профілактичного витягнення і тренування м’язів, суглобів, сполуч
нотканинних структур. У віці 50 років вміст рідини в міжхребцевих
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дисках складає лише 60–70% від норми і їх амортизаційні функції
виразно знижуються.
Остеохондроз — захворювання міжхребцевих дисків. Лікарі на&
зивають це захворювання дегенеративно&дистрофічним вертебро&
генним процесом:
• дегенеративний тому, що при ньому в місцях навантаження
відбувається заміна нормальних тканин хребта на функціонально
неповноцінні (відкладання солей кальцію в хрящах, дисках, м’язах,
ріст сполучнотканинних елементів);
• дистрофічним — внаслідок порушень живлення тканин і ор&
ганів, які втратили здатність підтримувати хребетний стовп;
• вертеброгенним, тобто таким, що тісно пов’язаний з хребтом,
пошкодженням структур хребців і міжхребцевих дисків, м’язів
(особливо внутрішніх м’язів спини).
Причини остеохондрозу
Ризик професійної діяльності. Оскільки тварини не хворіють на
остеохондроз, дослідники вважають, що основною причиною цього
поширеного серед людей захворювання є переважаюче вертикальне
положення тіла, надмірні розумові навантаження і пов’язана з ними
гіподинамія. З іншого боку чинниками ризику розвитку остеохондрозу
щодо людини є велика кількість шкідливих для хребта видів праці,
при яких організм тривалий час знаходиться в нефізіологічних (незруч&
них) позах. Варто зазначити, що професій корисних для хребта дуже
мало. Позитивно впливає на стан хребта сільська праця, проте не
спеціалізована, а комплексна, наприклад, багатопланова робота на
присадибній ділянці. Саме така робота дуже подібна до вправ ліку&
вальної фізкультури.
Існує ряд професій, які сприяють стисненню міжхребцевих
дисків: вантажники, каменярі, шахтарі тощо. Значним наванта&
женням піддаються хребцево&рухові сегменти у штангістів, а також
у легкоатлетів, які спеціалізуються з спортивної ходьби та стрибків.
Робота сидячи, внаслідок стискання нижньої частини живота,
сприяє розвитку вегетативних розладів, закрепів, геморою.
Сприятливою передумовою розвитку остеохондрозу є тривала
робота за письмовим столом, дисплеєм комп’ютера, будь&яка інша
робота, за умови тривалого знаходження людини у незмінній позі
(сидячи, стоячи або зігнувшись).
Найбільший тиск на хребці і міжхребцеві диски виникає тоді,
коли людина сидить, найменший — коли лежить. Важливо навчити&
ся правильно сидіти з випрямленою спиною. Для цього необхідно
час від часу контролювати свою позу.
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Небезпечними для хребта є не лише виконання надмірно нап&
руженої роботи, а й її недостатня рухливість (гіподинамія). Спри&
чиняючи атрофію м’язових волокон, які підтримують хребетний
стовп, гіподинамія є чинником збільшення навантаження на між&
хребцеві диски. Вважається, що зумовлюючи опасистість (ожирін&
ня) гіподинамія є причиною 3/4 усіх захворювань хребта.
Ризик поведінки. Причиною розвитку остеохондрозу можуть бу&
ти звичка горбитися, сутулитися тощо. На перших етапах розвитку
захворювання функцію глибоких м’язів спини беруть на себе більш
сильні, поверхневі. Але при втомі, нервових розладах, захворюван&
нях людина починає відчувати фіксуюче напруження всіх м’язів.
Внаслідок порушень правильних співвідношень фізіологічних ви&
гинів хребта виникають болі в попереку та інші неприємні відчуття.
Ризик лікування. Прямолінійне витягування при остеохондрозі
не лише малоефективне, але часто навіть шкідливе. Надмірні витя&
гування, які практикують ряд спеціалістів мануальної терапії, поз&
бавляють від болю, спричиненого стисненням нервових корінців і
міжхребцевих дисків лише на короткий проміжок часу, а проблема
залишається.
Література
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СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Пасєвич К. В.,
VІ курс, група Фр#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел. (0512)#37#61#47
Мирян А. М.,
заслужений діяч культури України, доцент кафедри, науковий керівник
Глобальне старіння населення — це процес, характерний для
багатьох країн, як і тенденція до зростання кількості людей похило&
го віку. Більшість учених вважають, що тривалість життя сучасної
людини становить у середньому 90 років. В основу їхніх концепцій
покладено старіння ока, яке у переважної більшості людей «старіє»
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більш&менш фізіологічно. Аналітиками прогнозується подальший
розвиток ситуації саме в цьому напрямку, що впливатиме на фор&
мування нових суспільних відносин. Це пов’язано насамперед
з тим, що сьогодні люди похилого віку — і кількісно, і якісно — ста&
ють достатньо впливовою частиною суспільства. Тому проблеми їх
суспільного становища, навчання та перенавчання, ролі і місця
в сім’ї, медико&соціальної та соціально&психологічної реабілітації
мають важливу теоретичну і практичну значущість. В особливо
складній ситуації опинилися люди старшого покоління в Україні,
чия економіка знаходиться в перехідному стані, нестійка, кризоза&
лежна. Піклування про них є важливою часткою соціальної політи&
ки нашої держави, оскільки зараз в похилому віці найбільш шано&
вана категорія населення — люди, що підірвали своє здоров’я на
фронтах війни і праці, зуміли підняти величезну країну з руїн,
відбудувати міста і села, дали нове життя заводам і фабрикам. Про&
те медико&психолого&соціальна реабілітація людей похилого віку
ще й досі потребує вирішення на основі комплексного підходу.
Вивчення психологічних особливостей людей похилого віку
свідчить, що вони: схильні до підбиття підсумків життя, бажання
поділитися досвідом та допомогти іншим, гостріше відчувають красу
речей, що створені людськими руками, «не відчувають свого віку»,
самодостатні, впевнені у майбутньому, мудрі, критично ставляться
до помилок молодості. Зміна соціального статусу літньої людини
викликана, насамперед, припиненням або обмеженням трудової
діяльності, трансформацією ціннісних орієнтацій, зміною способу
життя та спілкування, а також виникненням різноманітних переш&
код у соціально&побутовій та психологічній адаптації до нових умов
диктує необхідність відпрацювання та впровадження специфічних
підходів, форм і методів соціально&психологічної реабілітації лю&
дей похилого віку. Нами виявлений перелік особливих потреб, що
виникають у цієї категорії людей. Це, насамперед, потреба в ме&
дичній та психологічній допомозі, підтримці, труднощі побутового
характеру. Мета реабілітації людей похилого віку — забезпечення
можливості виконувати щоденні обов’язки, відновити їх положен&
ня в сім’ї та суспільстві. Своєчасна реабілітація може попередити
настання стрімкого процесу старіння, стимулювати втрачені
функції, повернути до активної трудової діяльності. Миколаївську
область можна назвати регіоном, який активно займається даним
питанням. Як позитивний досвід реабілітації людей похилого віку
можна відзначити: багатопрофільність та комплексність підходу до
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реабілітації (медичний, психологічний, соціальний, економічний
аспекти); підготовку нового покоління кваліфікованих фахівців
(соціальних працівників, спеціалістів з фізичної реабілітації). Не
допрацьованими на сьогоднішній день залишаються питання бю
джетного фінансування установ, що займаються опікуванням лю
дей похилого віку, виховання етики ставлення соціуму до вказаної
категорії людей, розробка та впровадження індивідуального підхо
ду до людей похилого віку у процесі реабілітації, вдосконалення
рівня матеріальнотехнічної бази, котрий дозволив би впроваджен
ня новітніх реабілітаційних методик. Процес реабілітації передба
чає адаптацію людей, що намагаються пристосувати до потреб
суспільства і суспільства до потреб даного контингенту осіб.
Своєчасне і адекватне проведення реабілітаційних заходів дозволяє
зменшити ступінь інвалідізації хворих, їхню залежність від сторон
ньої допомоги і тим самим вирішити основну задачу реабілітації
літніх людей — адаптацію кожного до умов життя в звичному для нь
ого мікросоціальному середовищі. Отже, від приватних методик
в реабілітації — до загальних комплексних програм і моделей, новим
підходам і технологіям; від розрізнених і дублюючих служб і ві
домств— до координації їх взаємозв’язку; від «молекулярного» рівня
реабілітаційних дій — до змін в суспільстві, до створення єдиної гло
бальної моделі реабілітації людини, особистості, зокрема похилого
віку, — ось магістральний шлях для реабілітології нового тисячоліття.

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ
Підопригора О. М.,
V курс, група ФРм 51, спеціальність «Фізична реабілітація»
Полтавський інститут економіки і права.к. тел.(095)587 10 53
Волошко Л. Б.,
к.пед.н., доцент, науковий керівник
Форми організації фізичної реабілітації й освіти дітей з вадами
розумового розвитку в кожній країні мають свої особливості та за
лежать від економічного розвитку, культури, відповідних законів,
методів роботи з даним контингентом дітей.
Аналіз спеціальної науковометодичної літератури свідчить про
те, що існує об’єктивна необхідність більш поглибленого вивчення,
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уточнення, корегтування й удосконалення процесу фізичної реабі&
літації дітей з вадами розумового розвитку.
Фізичні вправи є основним специфічним засобом, з допомогою
якого вирішуються корекційно&розвивальні, компенсаторні, ліку&
вальні i профілактичні, освітні, оздоровчі, виховні завдання. Кожен
вид рухової активності по різному впливає на організм розумово
відсталих дітей. Актуальним є пошук найбільш ефективних засобів
фізичної реабілітації та фізичного виховання, які б позитивно
впливали як на рухову, так і на психічну, інтелектуальну діяльність
дітей з легкою формою розумової відсталості.
Раціонально підібрані та дозовані фізичні вправи є потужними
аферентаціями, що спрямовані в різні відділи центральної нервової
системи, змінюють співвідношення збудливих і гальмівних процесiв
у корі великих півкуль і можуть бути спрямовані на перебудову пато&
логічних умовних рефлексів, що виникли в процесі захворювання.
Основними факторами виховання розумово відсталих дітей
є виховне середовище, виховна діяльність і осмислення дитиною
себе в реальному житті. Фізична культура виступає соціокультур&
ним феноменом, в якому поєднується всі три фактори виховання.
Розумово відстала дитина, як і нормально розвинута, також
пізнає навколишній світ через гру. Але вона не набуває тих навичок
і здібностей в дошкільному віці, які набувають нормально розви&
нуті діти. Поєднуючи рухові вправи з багатьма іншими складовими
частинами в одну, цілком природну для дитини гру, вона може до&
сягти неймовірних успіхів.
Дуже важливо, щоб в процесі уроку ігри правильно поєднува&
лись із іншими вправами. Ігри мають багатопрофільний характер:
вони можуть бути розрядкою, знімати напруження після важких
уроків, організовувати та спрямовувати діяльність дитини у плані
формування моторних функцій — рухових умінь, координації
рухів, влучності, дрібної моторики.
Варто зазначити, що єдиної затвердженої класифікації рухових
ігор не існує. Педагогами на основі практичної та наукової діяль&
ності пропонуються різноманітні види групування рухливих ігор:
сюжетні, несюжетні, ігри з елементами спорту, ігрові вправи, які
допомагають дитині оволодіти більш високою технікою рухів. Спе&
цифіка застосування у процесі фізичного виховання фізичних вправ,
ігор і змагань дозволяє вдосконалювати такі інтелектуальні здібності
учнів як аналіз, порівняння і проектування своїх дій, що має велике
значення для розумового розвитку учнів допоміжних шкіл.
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Одним з важливих напрямів соціально корекційно&педагогічної
роботи, яка сприяє соціалізації, адаптації і реабілітації дітей є про&
цес фізичного виховання з використанням занять оздоровчого нап&
ряму, серед яких найбільш перспективними є заняття плаванням.
Методика занять з плаванням з розумово відсталими дітьми по&
винна носити адаптивний характер. Особи з відхиленнями інтелек&
ту мають стійке недорозвинення пізнавальної діяльності та емоцій&
но&вольової сфери внаслідок ураження головного мозку, а також
супутні вади розвитку та соматичні захворювання. Організовуючи
заняття з такими особами, необхідно враховувати наявність вто&
ринних вад розвитку та захворювання.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
Плуговська І. Г.,
VIІ курс, група ЗФР 71, спеціальність «Реабілітація»
Інститут соціальних технологій
Макарова Е. В.,
к.н.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Серед ортопедичної патології дегенеративно&дистрофічні за&
хворювання кульшового суглоба зустрічаються у 37% спостережень.
Інвалідність за даних захворювань складає 64%. Консервативна те&
рапія малоефективна, і поліпшення відбувається лише на початко&
вих стадіях захворювання. У зв’язку з цим проблема відновного
лікування цієї категорії хворих у даний час вийшла за межі медич&
ної науки, набула великого соціального значення. На сучасному
етапі ця патологія знаходить актуальність у зв’язку з тим, що
частіше дегенеративно&дистрофічними захворюваннями кульшо&
вого суглоба, і, зокрема, коксартрозом, хворіють люди працездат&
ного віку — 30–60 років, що складає 40–60% спостережень.
Низька ефективність консервативних методів лікування і рекон&
структивно&відновлювальних операцій при ураженні кульшових
суглобів визначають актуальність оперативного лікування цієї па&
тології. На даний час при тяжких формах методом вибору зали&
шається ендопротезування кульшових суглобів. Незважаючи на ве&
лику кількість публікацій про методи і шляхи лікування травм
і захворювань кульшового суглоба, лише в окремих роботах опи&
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сані підходи до розробки і використання в лікувальній практиці ме&
тодів фізичної реабілітації. Найбільш актуальною залишається
проблема комплексної поетапної реабілітації травматолого&орто&
педичних хворих, особливо після ендопротезування суглобів. Під&
готувати організм хворого до операції, попередити післяопераційні
ускладнення, або сприяти їхньому зворотному розвитку, тобто під&
вищити ефективність відновних втручань стає можливим під час
застосування засобів і методів фізичної реабілітації; розробка опти&
мальних програм такої реабілітації в даний час є дуже актуальною,
особливо якщо взяти до уваги значне збільшення числа пацієнтів із
штучними кульшовими суглобами.
Мета роботи — підвищити ефективність відновного лікування
хворих із ушкодженнями кульшового суглоба після його ендопро&
тезування шляхом застосування комплексу методів фізичної ре&
абілітації.
У роботі було застосовано методи дослідження: аналіз і узагаль&
нення даних літератури; опитування (бесіда, анкетування); педа&
гогічний експеримент, педагогічні спостереження; антропомет&
ричні методи дослідження, характеристика візуальної оцінки
ходьби та вимірювання її основних параметрів; метод об’єктивної
оцінки дегенеративно&дистрофічних ушкоджень кульшового суг&
лоба; денситометрія; методи математичної статистики.
У ході дослідження розширені існуючі наукові положення щодо
відновного лікування хворих під час ендопротезування кульшового
суглоба. Визначені інформативні показники ефективності віднов&
ного лікування хворих під час ендопротезування кульшового сугло&
ба із застосуванням програм фізичної реабілітації. Науково обґрун&
товано і розроблено програму фізичної реабілітації хворих під час
ендопротезування кульшового суглоба, що включала: передопе&
раційний, ранній післяопераційний, пізній післяопераційний,
адаптаційний періоди. Для кожного періоду нами підібрані
спеціальні засоби і методи фізичної реабілітації залежно від
індивідуальних особливостей психофізичного стану хворого, стану
оперованої кінцівки, всього опорно&рухового апарату, наявності
супутніх захворювань. Найважливішою особливістю фізичної ре&
абілітації хворих після операції ендопротезування кульшового суг&
лоба повинне стати якнайскоріше застосування рухів в оперовано&
му суглобі при пізньому осьовому навантаженні на нього.
Комплекси вправ орієнтовані на поступове збільшення амплітуди
рухів в оперованому суглобі і підвищення сили м’язів, які його
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оточують. Щодо ефективності проведеної нами програми свідчать
такі дані: болючий синдром зник у 86% хворих основної групи
й у 55% контрольної, обсяг активних рухів у сагітальній площині
у хворих основної групи збільшився на 86, контрольної — на 72,
у фронтальній, — відповідно на 44 і 32; сила м’язів розгиначів в ос&
новній групі зросла в 4,0, а в контрольній — у 3,0 рази, згиначів
відповідно — в 2,9 й у 2,2 рази. Зменшення виразності остеопорозу
виявлено в усіх хворих основної групи, індекс жорсткості у них
збільшився на 7%, а у хворих контрольної — на 0,05%.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З ОБМЕЖЕНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Пучков О. О.,
VІ курс, група Фр#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Мирян А. М.,
заслужений діяч культури України, доцент кафедри,
науковий керівник
Нестійка економічна ситуація,екологічна криза призвела до ма&
сового погіршення стану здоров’я дітей на всій території України.
Зросла кількість дітей із відхиленнями психофізичного розвитку ге&
нетичного походження.
У зв’язку з погіршенням екологічного стану у багатьох країнах
світу, неповноцінним харчуванням, технізацією суспільного життя
і травматизмом , що є наслідком різних причин, кількість інвалідів
зростає. За статистикою Всесвітньої Організації Охорони здоров’я
при ООН кожний десятий мешканець Землі є інвалідом. У світі на&
раховується близько 450 мільйонів людей із порушеннями пси&
хофізичного розвитку, що становить1/10 частину людства.
В Україні нараховується 2,3 мільйона інвалідів за 102 нозологія&
ми З 181 996 тис. дітей&інвалідів віком до 18 років. Більшість з них
проживає в сільській місцевості. Загальна кількість дітей&інвалідів
віком до 18 років в Миколаївській області 5774 чол., з яких за вис&
новками лікарів біля 2 000 дітей&інвалідів підлягає реабілітації.
В нинішній ситуації, швидкоплинних змін суспільного ладу,
складної економіко&політичної ситуації в країні, дуже важливо ак&
тивно включатися в психолого&педагогічний процес за для соціаль&
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но&психологічного розвитку дітей з обмеженими можливостями ,
сприяючи всебічному та гармонійному розвитку їх особистості.
Соціальна підтримка дітей з психофізичними вадами вважаєть&
ся одним із гуманістичних завдань усіх країн міжнародної спільності
і відображена у найважливіших міжнародних правових документах.
Проблема інтеграції дітей з обмеженими можливостями здо&
ров’я в сучасному суспільстві є загальною для усіх країн світу. На
цьому важливому шляху незалежна Україна робить перші успіхи,
відбуваючи систему ранньої соціальної реабілітації дітей з психофі&
зичними можливостями, утворюючи мережу дитячих реабіліта&
ційних центрів і визначаючи складові цієї системи. Діти з особли&
вими потребами є одними з найуразливіших категорій суспільства.
У процесі вивчення даної проблеми ми виявили коло проблем
людей з обмеженими можливостями — це порушення психічних
пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень
домагань і багато інших. Проте однією з найактуальніших проблем
є порушення взаємовідносин зі здоровими людьми через деформу&
ючий вплив на особистість хронічного захворювання і виникнення
стереотипних очікувань від даної категорії з боку здорових людей.
Внаслідок наявності фізичного недоліку у людей з обмеженими
можливостями підвищується тривожність, виникає ризик частих
ситуацій. Тобто розвивається і проявляється дезадаптація на пове&
дінковому рівні, емоційному, когнітивному. А це, в свою чергу, мо&
же стати пусковим механізмом для формування у людей з обмеже&
ними можливостями як внутрішньо особистісного конфлікту, так
і зовнішнього міжособистісного конфлікту.
За даними соціологічних служб більша частина дітей&інвалідів живе
в нужді. Сім’ї з дітьми, які мають функціональні обмеження, із часом, як
правило, опиняються в стані довготривалого емоційного стресу, що
формує такі психічні риси особистості, як надмірна тривожність, чут&
ливість, невпевненість у власних силах, внутрішні суперечності тощо.
Діти з обмеженими психофізичними можливостями та їх сім’ї
мають загальні,незалежні від виду хвороби проблеми пов’язані із
недоліками нормативно — правового, фінансового і матеріально —
технічного забезпечення; неефективною системою надання медич&
них, психологічних і соціальних послуг; недостатньою кількістю
інформації щодо шляхів подолання існуючих проблем та загально&
го розвитку. Діти і сім’ї , які виховують дитину&інваліда мають спе&
цифічні проблеми, які залежать від виду хвороби дитини. Тому на
сьогодні є актуальним проблема соціально&психічної реабілітації
людей з обмеженими психофізичними можливостями.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДІ
Рибалко М. В.,
3 курс, група ЗЛ#3д, спеціальність «Здоров’я людини»,
Кіровоградський інститут,
Чубарова І. П.,
старший викладач, науковий керівник
В даний час вважається остаточно доведеним, що важливу роль
у забезпеченні високого рівня здоров’я, збільшенні тривалості жит&
тя і збереженні працездатності людей відіграє харчування. Для того,
щоб харчування відповідало вище перерахованим вимогам, воно
має бути раціональним. Відомо, що раціональне харчування — це
правильно організоване та своєчасне постачання організму їжі, що
містить оптимальну кількість різних поживних речовин, не&
обхідних для життя, росту і розвитку організму, а отже, для зміцнен&
ня здоров’я і підвищення працездатності людини.
Відомо, що для нормальної життєдіяльності організму в харчо&
вому раціоні необхідно близько 600 всмоктувальних компонентів,
що відповідають застосуванню 32 харчових продуктів. Харчування
являється єдиним постачальником речовин із котрих будуються
клітини організму, їжа в основному є потребою для продовження
життя. Відомий дослідник в області дієтології Покровський А.А.
справедливо вказав,що вплив харчування являється основним в за&
безпеченні рості і розвитку людського організму, його працез&
датність. Кожні 10–11 років кількість населення світу збільшується
в середньому на 100 млн., а щороку вмирає близько 13 млн. дітей
у віці до 5 років, із котрих 8 млн. в результаті сукупної дії недостат&
нього харчування і інфекційних захворювань.
Враховуючи умови сучасного харчування молоді та студентів,
ми намагалися вивчити деякі аспекти впливу харчування на стан
здоров’я молодого покоління.
Мета дослідження: висвітлення реального вживання білків,
жирів, вуглеводів та харчових стимуляторів у молоді та студентів.
Завданням роботи було визначення щоденної та щотижневої
кількості їжі (білків, жирів, вуглеводів); визначення кількості сти&
муляторів, які вживалися щоденно, щотижнево; оцінка можливого
впливу порушення харчування та вживання стимуляторів на стан
здоров’я молоді та студентів.
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Дослідження проводилось методом анкетування про харчові про&
дукти, які були вжиті за тиждень. Усього оброблено 200 анкет молоді у
віці від 12 до 24 років. Отримані результати порівнювались з середніми
віковими допустимими нормами. Перший етап розробки анкет
пов’язаний з кількісним та якісним складом щоденної та щотижневої
їжею. Отже, вживання білків рослинного походження у чоловіків на
16,6 гр., нижче середньої норми, а у жінок на 15,8 гр. нижче норми.
Вживання жирів тваринного походження відрізняється різно&
манітністю, у групі молоді 12&17 років у чоловіків складає у середньо&
му 62,8 гр., за добу, у жінок 49 гр., за добу, що значно нижче середньої
норми на 21 гр. Вживання жирів рослинного походження вище се&
редньодобової норми, у чоловіків на 4,5 гр., у жінок на 5,7 гр. Вживан&
ня вуглеводів — основного продукту харчування сучасної молоді скла&
дає в групі 12&17 років, у чоловіків 460,4 гр., за добу, що перевищує
норму на 38,4 гр.; у жінок — 462,7 гр., що перевищує норму на 52,7 гр.
Одночасно з дослідженням харчування нами була проведена
спроба вивчення вживання з їжею різних стимуляторів. Серед бага&
тої кількості стимуляторів, які використовує людина, найбільш
частіше вживаються пуринові речовини. Згідно даних досліджень
більше всього учні, студенти пристрасні до безалкогольних напоїв —
100% , з щоденним вживанням до 500 мл напоїв, що відповідає до
150 мг кофеїну. Велика кількість кофеїну вживається з чаєм —
5%,а на другому місці кава — 2%, на третьому місці вживання шо&
коладу і какао — 0,5%, четверте місце займають вироби та напої
з горіхів — 3% , п’яте місце — у групі штучно зроблених напоїв, де
згідно вимогам Міжнародного комітету з харчових стандартів вміст
кофеїну має бути від 50 до 200 мг/літр. Шосте місце належить про&
дуктам багатим на пуринові речовини — м’ясо, мозок, печінка тва&
рин, усі бобові, червоні види риби, ікра, червоне вино.
Таким чином, на даному етапі дослідження можна зробити нас&
тупні висновки:
1. Харчування у всіх групах молоді значно відрізняється від
раціонального, особливо в групі 18&24років;.
2. Раціонального харчового раціону, режиму харчування та умов
прийому їжі у сучасної молоді та студентства немає;
3. Прийом стимуляторів для сучасної молоді є систематичним
та значно перевищує медичні нормативи;
4. В майбутньому зростає вірогідність порушення здоров’я саме
цієї групи населення з можливим формуванням нової комбінованої
нервово&психічної патології.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ВІДНОВЛЕНІ ЗОРУ
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Рибалко М. В.,
ІІІ курс, група ЗЛ ІІІд, спеціальність «Здоров’я людини»,
Кіровоградський інститут, к. тел. (066)477 60 40
Чубарова І. П.,
ст. викл., науковий керівник
В даний час вважається остаточно доведеним, що короткозо
рість частіше виникає в осіб з відхиленнями в загальному стані здо
ров’я. Серед дітей, які страждають на короткозорість, число прак
тично здорових у два рази менше, ніж серед всієї групи обстежених
школярів. (Е. С. Аветісов).
Крім цього 10% дітей шкільного віку мають вроджені вади зору
(косоокість, далекозорість, короткозорість). Саме дослідження
впливу методів фізичної реабілітації на відновлювальні функції
очей у дітей шкільного віку і визначає мету дослідження.
В основу проведення дослідження були покладені методики
В. Г. Жданова, М. Норбекова, У. Г. Бейтса.
Методами дослідження для відновлення зору у дітей шкільного віку
були аналітичний, емпіричний, порівняльний методи дослідження.
Об’єктом дослідження є застосування методів ФР при віднов
ленні зору у дітей шкільного віку.
Предметом дослідження — особливості застосування лікуваль
них вправ при захворюванні органів зору.
Виходячи із завдань дослідження нами була врахована особли
вість будови органів зору людини, будова м’язової системи ока.
Так, око підвішене на зв’язках, причому довільні м’язи, що зна
ходяться в очниці (але поза оком), рухають його таким чином, що
він може дивитися вгору і вниз і з одного боку в інший бік. В очниці
розташовуються шість м’язів, що беруть участь в русі очного яблука.
За допомогою цих м’язів очне яблуко може обертатися на всі боки:
– верхня продольна — піднімає око вверх;
– нижня продольна — опускає око вниз;
– внутрішня бокова продольна — зводе ока до носа;
– зовнішня бокова продольна — відводе око в сторону;
– верхня поперечна — облягає око півколом зверху;
– нижня поперечна — облягає ока півколом знизу.
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На підготовчому етапі було виділено дві групи дітей школи №11
які мають вади зору. В кожній групі знаходилось по 15 осіб з діагно&
зом короткозорість.
В ході спостереження була використана методика В. Г. Ждано&
ва, яка основана на методі лікування органів зору У. Г. Бейтса
і Г. А. Шичко.
В основу методики В.Г. Жданова покладена система лікуваль&
них вправ для органів зору. Їх можна систематизувати за ознакою
впливу на м’язову систему.
А саме:
– верхня продольна — піднімає око вверх. Для підтримування
даного м’яза в тонусі необхідно повільно переводити погляд з
підлоги на стелю і назад, голова нерухома. Дана вправа повто&
рюється 8–10разів.
– нижня продольна — опускає око вниз — підняти руку з м’ячем
або будь&яким предметом вгору(за голову) і опускаючи її передати
м’яч в іншу руку. Те ж іншою рукою. Дивитись на м’яч. Повторюва&
ти кожною 5–6 разів. А також приєднуємо ритмічне дихання.
– внутрішня бокова продольна — зводе ока до носа — перево&
дити погляд із однієї сторони в іншу; дивитись прямо перед собою
2–3 сек., тримати палець правої руки по середній лінії особи на
відстані 25–30 см. від очей, перевести погляд на кінчик пальця і ди&
витись на нього 3–5 сек.,опустити руку. Повторювати 10–12 разів.
– зовнішня бокова продольна — відводе око в сторону — В. п.
руки з’єднати попереду (по відношенню до тулуба),передати м’яч
в ліву руку. Повернутись вв. п. дивитись на м’яч. Повторювати
10 разів. Також можна виконувати схрещу вальні рухи руками.
– верхня поперечна — облягає око півколом зверху — швидко
моргати протягом 1 хвилини, міцно зажмурювати очі на 3–5 се&
кунд, а потім розплющувати очі на 3–5 секунд(дані вправи можна
використовувати для всіх м’язів ока). Кількість повторів 6–8 разів.
– нижня поперечна — облягає ока півколом знизу — В. п.: ви&
конувати схрещу вальні рухи прямими руками. Стежити за рухом
кисті однієї, а потім іншої руки. Вправу виконувати 15–20 секунд.
Для розробки лікувальних вправ нами була врахована системати&
зація методів В. Г. Жданова, а також періодичність їх застосування.
Було рекомендовано вчителям та батькам учнів, які страждають
на короткозорість виконання лікувальних вправ тричі на день до
приймання їжі. Ми виходили з того, що тренованість м’язів буде за&
безпечена саме в цей період.
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Окрім обов’язкових лікувальних вправ, дітям були рекомендо&
вані вправи в ігрових формах, які вони виконували протягом дня
і в будь&який час доби. Крім цього, як зміцнюючий засіб в ході екс&
перименту застосовувались природні чинники: прополіс, ожина
(містить ягоди ожини та перги).
Застосування цих методів фізичної реабілітації на початковому
етапі експерименту дозволяє зробити деякі висновки:
По&перше запропонований метод лікувальних вправ є не меди&
каментозним і не спрямований на зниження імунної системи орга&
нізму дітей.
По&друге ігрова форма дозволяє використовувати метод без
надмірного примусу.
По&третє є ефективним у застосуванні при захворюваннях ор&
ганів зору у дітей.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
ОПОРНОРУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ
Рихлик Л. П.,
VII#й курс, група ЗФР#71, Інститут соціальних технологій
Лазуренко С. І.,
к. психол. наук, доцент, науковий керівник
Як не сумно це визнати, але наука вказує, що 86 відсотків дітей
потребують корекції хребта, вони страждають порушенням опор&
но&рухового апарату в тій чи іншій мірі. А це — передумова до роз&
витку багатьох хронічних хвороб.
Фізичне виховання дошкільнят 6–7 років, які мають порушення
постави є об’єктом постійної уваги вчених і практиків. Стан фізично&
го виховання в початкових класах середніх шкіл сьогодні не забезпе&
чує необхідного фундаменту фізичного розвитку учнів на етапі пер&
шої ланки навчання в школі. У зв’язку з цим актуальним завданням
є розробка та обґрунтування методик застосування різних засобів
фізичної реабілітації для дітей, що мають патологічні стани постави
в молодших класах, а також запобігання порушень правильної поста&
ви, що сприяє розвитку як фізичних, так і розумових здібностей.
Опорно&рухова система забезпечує рух організму в просторі. До
системи органів руху й опори відносять сукупність кісток, з’єднан&
ня між ними і скелетні м’язи.
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Кістки — пасивна частина опорно&рухової системи, а скелетні
м’язи — активна, яка приводить кістки у рух.
Скелет виконує функцію опори, захисту внутрішніх органів
і руху. За допомогою скелета тіло зберігає певну форму. Він забезпе&
чує опору всій масі тіла. До нього прикріплені внутрішні органи.
Скелет захищає їх від механічних та інших пошкоджень: наприк&
лад, у черепі розміщуються головний мозок і органи чуття, у хребті —
спинний мозок; грудна клітка і ребра захищають легені і серце.
Порушення постави є одним із найбільш поширених захворю&
вань опорно&рухового апарату у дітей.
Постава — це звичне положення тіла людини під час ходьби,
стояння, сидіння чи роботи.
Суттєвим чинником у профілактиці порушень постави в дітей
шкільного віку є дотримання гігієнічних норм рухової активності.
Одним із захворювань опорно&рухового апарату у дітей і підліт&
ків, яке трапляється досить часто, є плоскостопість. Плоскостопістю
називається деформація, яка полягає в частковому або повному опу&
щенні поздовжнього або поперечного (іноді обох) склепінь стопи.
Для усунення функціональної недостатності стоп особливо
важливого значення набувають фізичні вправи. Вони повинні бути
спрямовані на підвищення силової витривалості м’язів нижніх
кінцівок, що беруть активну участь у підтриманні склепіння стопи.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ КРІОТЕРАПІЇ
Роговий Є. М.,
ІІ курс, група ФР#21/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технології, тел.(093) 682#55#64
Кондраток В. В., викладач, науковий керівник
Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогодні в Україні
методи лікування за допомогою кріосауни повністю не досліджені,
і ніхто не може сказати як поведе себе організм після тривалого ви&
користання кріотерапії, але вже зараз цей метод широко викорис&
товують салони краси, медичні центри та спортивні клуби.
Сучасна кріотерапія — не тільки одна з передових медичних
технології в Європі та США, але найбезпечна ( за оцінками вчених
США та Канади). Вона призначена як для лікування окремих зах&
ворювань, так і для загального укріплення організму в цілому.
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Активно кріотерапію використовують при вирішенні косметоло&
гічних проблем та проблем з надлишковою вагою. В кріосауні ліку&
вальних ефект відбувається не при +160 градусів, як у звичайній сауні,
а при –160 градусах. В ній неможливо втомитися та замерзнути, то&
му що сеанс триває всього 3–5 хвилин, і за цей час шкіра охоло&
джується приблизно до нуля градусів. Але, що саме цікаве, холод
при цьому відчувається [1].
Ще за часів Російської імперії, наші прадіди використовували
для лікування переважної більшості хвороб поєднання бані та опо&
лонки, спочатку пацієнта добре розігрівали в бані, а потім облива&
ли крижаною водою, або змушували стрибати в ополонку, організм
отримує сильний шок, що призводить до викиду ендорфінів, які
різко піднімають настрій і працездатність.
Кріогенна апаратура, створена відповідно до сучасних уявлень
про лікувальний вплив наднизьких температур, забезпечує високий
позитивний результат низькотемпературних процедур при міні&
мальному дискомфорті для пацієнта. Кріогенна терапія найшвид&
ша й комфортна косметична процедура [2].
Людина на короткий час (2–3 хвилини) по шию занурюється
в шар охолодженого до температури –150 градусів газу. Температура
і час процедури підібрані з урахуванням особливого будови шкірно&
го покриву людського тіла, за цей час під час процедури встигає охо&
лодитися лише тонкий поверхневий шар шкіри, в якому розташо&
вані теплові рецептори. Організм в цілому не зазнає помітного
переохолодження. Завдяки особливим властивостям холодного газу
процедура досить комфортна. Причиною популярності кріотерапії
є те, що вплив на шкірні холодові рецептори викликає в організмі
потужний викид ендорфінів. Для того щоб отримати такий же ефект
необхідно 1,5–2 години інтенсивного фізичного навантаження.
При кріотерапії температури шкіри пацієнта миттєво опус&
кається до 0 градусів, а потім, через 2 хвилини, за рахунок інтенсив&
ності периферійного кровообігу підвищує до 35 градусів. Під час
проходження процедури відбувається природне стимулювання
імунної системи, спрямоване на ревізію всіх органів, стабілізацію
гормонального фону, обміну речовин, отриманню стійкого життє&
вого тонусу за рахунок додаткового викиду ендорфінів (гормонів
щастя). Кріотерапія — оригінальний надійний спосіб отримати за&
ряд бадьорості, зміцнити імунітет. Завдяки особливим властивос&
тям холодного газу процедура досить комфортна, відчуття холоду
несподівано приємне [3].
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На підставі вищевказаної інформації ми можемо зробити виснов&
ки, що хоча метод кріотерапії повністю не досліджений, він корис&
тується величезною популярність у споживачів, які хочуть виглядати
краще та позбутися зайвої ваги, не прикладаючи максимальних зусиль.
Література
1. Баранов А.Ю, Кидалов В.Н. Криомедецина. — Санкт&Петербург,
2010. — С. 12–16.
2. Алексей Антонов, Современные оздоровительные методики. Криотера&
пия, колонотерапия, SPA&терапия. — Санкт&Петербург, 2004. — С. 56–58.
3. Буров Михаил, Лечение холодом (криотерапия). — Ростов&на&Дону,
2005. — С. 100–125.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
Салівон О. О.,
VII#й курс, група ЗФР#71, спеціальність «Реабілітація»
Інститут соціальних технологій
Ковтонюк М. В.,
к.м.н., доцент, науковий керівник
Актуальність. Сприятливий вплив на реалізацію репродуктивної
функції жінки помірних фізичних навантажень в порівнянні з їх ве&
ликими об’ємами або повною відсутністю. Помірні фізичні наван&
таження на прикладі жінок, які займались в шкільні роки в спор&
тивних секціях (2 рази в тиждень по 1.5 години), забезпечували самі
низькі умовні показники патології вагітності і пологів, не приводи&
ли до ускладнень в стані новонародженого. А наявність хронічної
патології великого інтелектуального або спортивного навантажен&
ня в шкільному періоді життя дівчини можна з достатнім обгрунту&
ванням віднести до факторів ризику їх дітородної функції.
Мета. Вивчити особливості фізіологічних змін та вплив фізич&
них вправ на організм жінки в післяпологовому періоді.
З першого дня післяпологового періоду починається процес зво&
ротного розвитку органів і систем породіллі, які зазнали змін підчас
вагітності та пологів. Внаслідок розтягування зв’язкового апарату
внутрішніх статевих органів, розслаблення черевного преса, тазового
дна і піхви відзначається велика рухливість матки і піхви. Після ви&
гнання плода починається, інволюція матки — скорочується маткова
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мускулатура і відновлюється епітеліальний покрив слизової оболонки.
Епітелізація плацентарної площадки протікає значно повільніше, ніж
решта частини внутрішньої поверхні матки. Занадто раннє вставання
може негативно позначитися на процесі загоєння ран і викликати
відділення свіжих тромбів. Внаслідок розтягнутості і розпушення
зв’язкового апарату, може відбутися опущення матки і стінок піхви. З
іншого боку, тривале лежання в ліжку буде сприяти уповільненню
кровотоку, утворенню тромбів у великих судинних магістралях, атонії
кишечника і запорів, затримці сечовипускання і в цілому шкідливо
діяти на інволюцію статевих органів і загальний стан породіллі.
Млявість черевних покривів, знижений тонус м’язів передньої черев%
ної стінки призводять до відвисання живота і зміни положення внутрішніх
органів. Ця обставина призводить до зміни внутрішньочеревного тиску
і збільшення навантаження на органи малого тазу і на тазове дно.
Включення в режим дня породіллі гімнастичних вправ, що під%
силюють периферичний кровообіг і газообмін, покращує загальний
стан жінки, прискорює процеси інволюції всього родового апарату,
інтенсифікує обмінні процеси, підвищує апетит, сон.
Література
1. Силуянова В.А., Кавторова Н.Ё. Учебное пособие по лечебной физ%
культуре в акушерстве и гинекологии. — М., «Медицина», 1977.
2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. «Олімпійська література», — К., 2000.
3. Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физическая
культура и массаж. — М.: Медицина, 1987. — 304 с.

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШИЙКИ СТЕГНА
Сергієнко В. В.,
5 курс, група 51фр/з магістр., спеціальність «Фізична реабілітація».
Полтавський інститут економіки і права, тел. (099)7809385
Волошко Л. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Вступ. Частота медіальних переломів шийки стегнової кістки
в структурі травм складає 5–7% серед переломів усіх локалізацій.
Щорічна частота переломів стегнової кістки в Європі складає
407 тисяч. Фізична реабілітація є невід’ємною складовою післяопе%
раційного процесу відновлення після травми стегнової кістки.
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Результати досліджень. Одним з найважливіших методів комп&
лексної функціональної терапії при переломах стегнової кістки
є ЛФК, основним засобом якої є фізичні вправи.
Засоби, форми й методика ЛФК залежать від загального стану
хворого,характеру і локалізації травми, методу лікування і способу
іммобілізації, змісту і обсягу хірургічного втручання, перебігу
післяопераційного періоду, наявності супутніх захворювань, віку
хворого, рухового режиму, періоду реабілітації та періоду застосу&
вання фізичних вправ.
Масаж, так само як фізичні вправи чинить дію на весь організм
людини. Під впливом масажу поліпшується кровопостачання і трофі&
ка тканин. Особливо вираженим є вплив масажу на систему крово&
обігу, зв’язково&м’язовий і суглобний апарат. Ураховуючи, що класич&
ний масаж не можна застосовувати на травмованій ділянці, а також
для масажування внутрішніх органів у ранній післяопераційний
період та під час іммобілізації широко використовують сегментарно&
рефлекторний масаж відповідних спинномозкових сегментів.
Фізіотерапію застосовують з метою профілактики і лікування
на всіх етапах реабілітації. Використання певних методів залежить
від завдань, що ставлять перед фізіотерапією, виходячи з характеру
захворювання і обсягу оперативного втручання або перенесеної
травми, перебігу післяопераційного періоду,загального стану хво&
рого, фаз ранового процесу чи утворення кісткового мозоля.
У реабілітаційних центрах, поліклініках, санаторіях широко ви&
користовують електролікування і світлолікування, теплолікувальні
чинники,геліо&і іонотерапію, баротерапію, гідро& і бальнеотерапію,
таласотерапію, кліматолікування.
Механотерапію після травм і операцій застосовують, в основно&
му, у після лікарняний період реабілітації, хоча у деяких випадках її
можна починати у лікарні. Застосовують механотерапевтичні апа&
рати маятникового типу, що збільшують амплітуду рухів у суглобах,
а також блокового типу та важелі для полегшення рухів і зміцнення
м’язів.
У санаторному і диспансерному етапах реабілітації використо&
вують велотренажери, веслові тренажери, еспандери, що не тільки
удосконалюють властиву суглобам функцію, розвивають силу
м’язів і фізичні якості пацієнта, але і тренують його, підвищують
загальну працездатність.
Висновки. Переломи стегнової кістки є небезпечними травмами
для життя, оскільки гіпостатичні ускладнення при тривалій
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іммобілізації на тлі супутніх захворювань можуть призвести до
летального завершення. До основних методів фізичної реабілітації
хворих з переломами шийки стегна традиційно відносять лікуваль&
ну фізичну культуру, масаж, фізіотерапію, механотерапію, працете&
рапію. Адекватне застосування засобів фізичної реабілітації
у лікарняному періоді дозволяє запобігати виникненню ускладнень,
адаптувати організм до фізичних навантажень і досягати швидшого
відновлення чи компенсації рухових навичок.

ФОРМУВАННЯ БАЗ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ВИМОГ КОМІТЕТІВ ООН
Сирих О. О.,
викладач кафедри реабілітації, Інститут соціальних технологій
У формуванні інтелектуального потенціалу України все поміт&
ніше місце займають школи нового типу — гімназії, ліцеї, коледжі,
центри, які ще перебувають на початковому етапі свого розвитку.
Залишаються недосконалими і не уніфікованими освітянські доку&
менти відсутні фундаментальні гігієнічні дослідження щодо впливу
організації і умов навчання у нових типах закладів на стан здоров’я
і працездатність учнів, потребують наукового обгрунтування гігіє&
нічні нормативи і рекомендації.
Вимоги виконання одного з найголовніших завдань державної
освітньої програми — формування і збереження здоров’я дітей та
підлітків — вступає в протиріччя з наявними ознаками соціально&
економічної і екологічної криз в Україні, а саме різким погіршен&
ням стану здоров’я підростаючого покоління.
В ході останніх наукових пошуків з’ясовано, що вагома частка
фізичних і психічних відхилень, які спостерігаються у сучасних
школярів, пов’язана з дидактогенними причинами, зокрема нав&
чальним перевантаженням учнів. Відомо, що кількість допустимих
для школярів різного віку навчальних годин на добу чітко регла&
ментується на державному рівні. Проте на практиці реальне наван&
таження учнів часто перевищується за рахунок додаткових занять,
кружків і факультативів. Сьогодні вчені констатують уповільнення
темпів фізичного і психічного розвитку дітей порівняно зі встанов&
леними в науковій літературі нормами [1].
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Створена міжнародними організаціями такими як ООН, ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, Всесвітнім банком, ВОЗ і Інтернаціоналом освіти, кон&
цепція ФРЕШ (FRESH): «Формування ресурсів для ефективної
шкільної охорони здоров’я» в основі якій лежить угода між устано&
вами&партнерами про існування ключової групи економічно ефек&
тивних видів діяльності, що забезпечують надійний фундамент
і відправну точку для подальших дій, мета яких, є створення «здо&
ровішого середовища» освітянського простору, поліпшення здіб&
ності дітей до навчання.
Нижче представлено чотири ключові компоненти концепції
ФРЕШ:
– Шкільна політика в області охорони здоров’я.
– Безпечне харчування і санітарно&технічні споруди.
– Медико&санітарна освіта на основі розвитку практичних на&
вичок.
– Послуги в області охорони здоров’я і харчування в школах.
Школи мають бути не просто центрами здобуття традиційної
освіти, вони повинні стати допоміжними установами, в яких здійс&
нюється діяльність з медико&санітарної освіти і надання послуг
в області охорони здоров’я. Тематичні дослідження по шкільній
охороні здоров’я і харчуванню, постійно зростаюча необхідність
ефективної боротьби з шкільними факторами ризику, СНІДОМ
і наркоманією прискорила створення шкільних профілактичних
просвітницьких програм [2].
Такий підхід дозволяє ширше поглянути на проблему охорони
здоров’я, враховуючи, разом з фізичним здоров’ям, також і емоційне
і психосоціальное благополуччя. Проте, як і будь&яка інша зарубіжна
програма, не може бути імплементована без підтримки держави,
культурно&мовної адаптації, та соціальної трансформації [3].
Література
1. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе / Л.А.Вовк, В.М.Огрызков, С.В.Салько, М.Н.Шабаро&
ва//Среднее профессиональное образование. — 2005. — №6. — С.
18–21.
2. Selowsky, M. (2000). Nutrition, health and education: the economic sig&
nificance of complementarities at early age. J. Dev. Econ., 9. —
Р. 331–346.
3. Материалы круглого стола на тему «Современная школа и здоровье
детей» — М.: ОЛМА&ПРЕСС, 2002.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Сірант С. О.,
ІІІ курс, група ЗЛ 31, спеціальність «Здоров’я людини»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Матвійчук В. М., науковий керівник
Тисячоліттями пристосування людини до реальності відбувало
ся природно, і її життя було відносно ясним. Людина знала своє
місце в суспільстві та не прагнула до того, що вважала неможливим.
Це вносило стабільність у її життя. З кінця ХІХ століття науково
технічна революція в короткі терміни різко змінила спосіб та умо
ви життя. Відповідно змінилася і адаптація людини до реального
життя.
Депресія — один із найпоширеніших душевних розладів. За да
ними ВООЗ, на неї страждають понад 110 млн. людей у світі. В Ук
раїні, згідно з медичною статистикою, з діагнозом «депресія» живе
5% населення [6]. Якщо ви введете термін «розлад настрою»
в найбільшу онлайнову медичну базу даних — Medline, то отри
маєте близько 62 000 визначень. Із огляду на величезний вплив деп
ресії на здоров’я у світовому масштабі, витрати на охорону здоров’я
та працездатність, така велика кількість інформації має бути хоро
шою новиною. Але подивимося уважніше на вивчення індивіду
ума, і скоро стане очевидним, що більшість досліджують
фізіологічні, метаболічні або біохімічні порушення, пов’язані з
депресією. Жодне з цих досліджень не принесло жодної користі для
вирішення питання — до яких пацієнтів треба застосовувати яку те
рапію і протягом якого часу.
Звісно, все ще існує приблизно 1 500 досліджень різних спо
собів лікування: психофармацевтичні ліки, електрошок, яскраве
світло, вправи, психотерапія й навіть голковколювання. Щоправ
да, багато з цих досліджень фіксують короткостроковий і лише в
деяких випадках довгостроковий ефект від різних способів ліку
вання, здебільшого з прийнятним компромісом між ефективністю
та безпекою [1; 5]. Останнім часом нас усе частіше супроводжують
стресові ситуації. Середньостатистична, зовні благополучна лю
дина щодня стикається з потрясіннями на роботі, у власній сім’ї,
у колі друзів. Накопичення негативних емоцій врештірешт
призводить до нервових зривів, а вони, в свою чергу, до тривалої
депресії.
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Головна небезпека депресивного стану полягає саме в тому, що
досить часто він наштовхує людину на думки про самогубство,
а іноді ці думки втілюються у реальні дії [2; 4].
Основними причинами, через які можна піддатися відчаю, є:
конфлікти в сім’ї, кохання без взаємності, любовні трикутники, за&
гальне невдоволення життям. У цей час людина відгороджує себе
від оточуючих, думка про невирішену проблему стає нав’язливою,
як наслідок — безсоння, втрата апетиту, неможливість самостійно
знайти вихід. А потім постає питання: чи потрібно жити взагалі?
За статистикою, минулого року в Україні на 100 тисяч населен&
ня дві людини позбавили себе життя, а 43 — скоїли спробу самогу&
бства. Найбільший відсоток спроб самогубства серед молоді до
30 років, особливо серед підлітків. Адже у цьому віці навіть неве&
ликі проблеми сприймаються дуже гостро, а цінність життя ще не
усвідомлюється. Причиною самогубства може стати навіть невдала
спроба складання іспиту [3].
Багато людей ідуть із життя у віці після 50 років. Це відбуваєть&
ся через відсутність соціального та матеріального захисту, підтрим&
ки з боку рідних та коштів на лікування численних хвороб. Людина
втомлюється від боротьби за кожен шматок хліба, опускає руки, не
бажає бути тягарем для оточуючих.
Отже людина — це головна цінність для самого себе. Велика
частина стресів створюється почуттям неповноцінності. Необхідно
формувати в собі впевненість, любити і поважати себе як особливу
неповторність.
Література
1. Астапов В.М. Функциональный подход к изучению состояний тре&
воги // Психологический журнал, 1992. — № 13.
2. Дикая Л.Г. Психические состояния и эффективность деятельности //
Психологический журнал, 1984. — Т. 5. — № 6.
3. Калошин В.Ф. Як долати стрес у педагогічній діяльності // Практич&
на психологія та соціальна робота. — 2004. — № 8, 9.
4. Китаев&Смык Л.А. Психология стресса. — М.: Наука, 1983.
5. Курпатов А.В. Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражитель&
ности. — СПб.: Нева, 2003.
6. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий —
М.: Высш. шк., 1984.
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ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ ПРИ СКОЛІОЗІ
Смітюх В. П.,
VI курс , група ФР #51\11, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел. (063)4288747
Лазуренко С. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Актуальність роботи. При сколіозі масаж відіграє роль пасивної
корекції. Він готує нервово&м’язовий апарат до фізичних вправ
і збільшує фізіологічну дію на організм.
Мета роботи — визначити вплив масажу на організм людини.
Задача масажу: підвищення загального тонусу організму; нор&
малізація функціональних можливостей серцево&судинної і ди&
хальної системи; формування правильної осанки; сприяння
укріпленню м’язів тулуба.
Масажу підлягають, як правило довгі м’язи спини (вздовж хреб&
та), м’язи, що зближують лопатки (між лопаткова ділянка), 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.
Спочатку проводять загальні поглажування всієї поверхні спи&
ни (плоске, захвачуючи, граблеподібне, шадіння), потім здійсню&
ють седативну, розслаблюючу дію на верхню частину трапецієвид&
ного м’язу (поглажування, розтирання пальцями — кругова
вібрація, лабільна, неприривна, роблять розтирання, розминання,
вібрацію на підвищення в ділянці грудного сколіозу, гребнеподібне
розтирання, постукування, щипоподібне розминання по довгим
м’язам спини.
Всі прийоми проводяться з ціллю іонізування, стимуляції.
Після цього масажують ділянку поперекового випинання (всі
прийоми на розслаблення, розтягування, діяти седативно — погла&
жування, розтирання, вібрація тільки лабільна, безперервна.
Пацієнт повертається на лівий бік. В цьому положенні викорис&
товують прийоми відтягування за правий клубовий гребінь. Після
цього пацієнт лягає на живіт. Продовжуємо масаж ділянки сколіозу
в поперековому відділі (всі прийоми стимуляції, тонізування, для
укріплення м’язового валику). Потім здійснюють розслаблення
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і розтягування підлопаткової ділянки (лівої лопатки) звертаючи
увагу на міжребер’я (граблеподібне прогладжування, вібрація
лобільна) відтягування лівого кута лопатки від випинання хребта,
стимуляція і іонізування надпліч, м’язи над лівою лопаткою
верхньої частини трапецієвидного м’язу (розтирання, розминання,
преривна вібрація, а також ударні прийоми).
Пацієнт повертається на спину. В цьому положенні проводять ма!
саж передньої поверхні грудної клітки.У підключичній і надклю!
чичній ділянках, а також в ділянці грудних м’язів зліва всі прийоми
виконуються з ціллю стимуляції, укріплення м’язового корсету (роз!
тирання, розминання, преривна вібрація, ударні прийоми). В ділянці
переднього реберного горбу (випинання) проводяться прийоми з на!
тискуванням на цю ділянку з рухами до заду, вирівнюваннями масаж!
ної маніпуляції з ціллю стимуляції, іонізування, розтирання, гребне!
подібне розминання, преривна вібрація, удари). На верхньому відділі
грудних м’язів справа проводять всі прийоми на розслаблення і відтя!
гування плеча назад, вирівнювання площини рівнів надпліч. Закінчу!
ють масаж загальними прогладжуваннями всієї спини, надпліч.
Масаж при сколіозі зменшує больові відчуття у хворого, знижує
почуття втоми м’язів, зміцнює м’язи спини і нормалізує їх тонус,
сприяє збільшенню лімфотоку і кровообігу, коригує викривлення,
як хребта, так і всього тіла пацієнта.

ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ СКОЛІОЗУ
Смітюх В. П.,
VI курс , група ФР 51\11, спеціальність «Реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел. (063)4288747
Лазуренко С. І.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Актуальність роботи. Сколіоз — це бічне викривлення хребта,
яке може розвиватися у різних його відділах. Визначають сколіоз по
тій стороні, куди звернений вигин дуги викривлення. Ця патологія
зустрічається набагато частіше, ніж про це думають.
Мета роботи — проаналізувати фактори ризику виникнення
сколіозу.
Розвиток сколіозу зазвичай проявляється поступово і майже
завжди проходить безболісно. Викривлення може розвиватися
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таким чином, що ні батьки, ні дитина не помічають його. Важливо
якомога раніше виявити викривлення, щоб почати лікування, яке
може запобігти посиленню деформації хребта.
Хребет може бути викривленим вигином вправо (часто у груд&
ному відділі), вліво (часто у поперековому відділі) або звертатися
навколо вертикальної осі. Часто сколіоз поєднується з такими де&
формаціями, як кругла спина і горб. Деформація хребта може бути
наслідком вроджених дефектів (ребра хребці що зрослися, клино&
подібний хребет), одностороннього паралічу в результаті поліоміє&
літу (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). Ці патологічні деформації мо&
жуть бути вродженими і набутими.
У дитинстві сколіози можуть виникнути внаслідок звикання ор&
ганізму до неправильної пози (читати, малювати лежачи на боці,
стояти, спираючись на одну ногу, та ін), постійного носіння порт&
феля в одній руці, неправильного сидіння за столом, за партою.
Різке погіршення може наступити, особливо у дівчаток, у період
статевого дозрівання.Викривлення хребта може виникнути після
перенесеного рахіту, паралічу, при радикуліті, а може бути обумов&
лено паталогічною спадковістю.
Утворенню сколіозу можуть сприяти систематичні надмірні
фізичні навантаження або, навпаки, недостатнє заняття фізкульту&
рою. Також зустрічаються ідіотичні сколіози, причина виникнення
яких не відома.Що стосується набутого сколіозу, то найбільш не&
безпечним періодом для його формування або ускладнення явля&
ються періоди посиленого росту кісток у довжину.
Перший такий період приходиться на вік 5–8 років, другий —
це період статевого дозрівання, 12–15 років. Посилений ріст скеле&
ту викликає перенапруження м’язово&зв’язочного апарату.
В результаті при перенапруженні хребта навіть у здорової дити&
ни може розвинутись сколіоз; якщо у дитини вже був сколіоз, нап&
риклад 1&ого ст., то він може прогресувати. І тут грає важливу роль
і незручна парта в школі, і приховані, слабо протікаючи захворю&
вання внутрішніх органів, і перевтома, і загальна слабкість організ&
му. Якщо це дійсно функціональний, а не істинний (не вроджений)
сколіоз, то викривлення хребта являється перехідним і часто зни&
кає до 16–18 років.
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Перші симптоми сколіозу можна почути від дитини, яка скар&
житься на біль у грудях, спині, тазу, ніжках, на швидку стомлюва&
ність, виникає сутулість.
Необхідно звернути свою увагу на одному рівні знаходяться
плечі, випирають лопатки, центральна лінія повинна знаходитися
по центру тіла, проходити строго вертикально.
Сколіоз уражує біля 2% населення і часто має спадковий харак&
тер. Поява сколіозу як правило співпадає з періодом статевого
дозрівання, коли дитина робить різкий «скачок» в рості, часто ви&
никає у практично здорових дітей. Сколіоз має не тільки «вік», але
й ряд різновидів.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
ЯК СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Томчишин А. В.,
VІ курс, група Фр#61, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Мирян А. М.,
заслужений діяч культури України, доцент кафедри,
науковий керівник
Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних
норм, набула останніми роками масового характеру, що поставило
цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, ме&
диків, реабілітологів, працівників правоохоронних органів. Пояс&
нити причини, умови і чинники, що детермінують це соціальне
явище, стало насущним завданням.
Девіантна поведінка підлітків — поширений феномен, супро&
воджуючий процес соціалізації і зрілості, який зростає впродовж
підліткового періоду і знижується після 18 років. Девіантна пове&
дінка усвідомлюється далеко не кожним підлітком, міцна можли&
вість протистояти негативним впливам оточення формується у них
вже за межами 18&ліття. Останніми роками в країні зросла чи&
сельність підлітків, для яких мета життя зводиться до досягнення
матеріального благополуччя за всяку ціну, до наживи будь&якими
способами. Праця і навчання втратили суспільну цінність і зна&
чущість, почали носити прагматичний характер — більше отриму&
вати благ, привілеїв і менше працювати і вчитися. Така позиція
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підлітків набуває все більш відкритих і войовничих форм, породжує
нову хвилю споживання, що часто провокує поведінкові девіації,
посилені ще більше економічною ситуацією в країні. Для багатьох
підлітків характерна орієнтація на особисте матеріальне благопо&
луччя, на дію з його забезпечення, на життя за принципом «як хо&
четься», на самоствердження за всяку ціну і будь&якими засобами.
У цих випадках ними керує не користь і прагнення задовольнити
свої потреби злочинним шляхом, а привертає сам процес скоєння
злочину, участі ради компанії, щоб не уславитися боягузом і тому
подібне.
У підлітків порушення поведінки стали надзвичайно актуальною
проблемою в останні десятиліття. їх відносна частота і крайні форми
прояву, що нерідко набувають патологічного характеру, обумовлені
спостережуваним у наш час прискоренням фізичного розвитку і ста&
тевого дозрівання. Сучасне соціальне життя пред’являє нервовій
системі підлітка інші, вищі вимоги, ніж півстоліття назад. Можна на&
зивати девіантом того підлітка, який не просто одноразово і випад&
ково відхилився від поведінкової норми, а постійно демонструє
девіантну поведінку, що носить соціально&непристойний характер.
Нерідко довго у підлітків ще зберігаються майже дитячі інтере&
си, що химерно переплітаються з інтересами дорослих, дуже вели&
ка податливість випадковим впливам, емоційна нестійкість. При
цьому особливо поволі дозріває та частина психічної сфери, до якої
відносяться почуття обов’язку, відповідальність, самообмеження,
моральні і етичні установки, уміння приборкати свої бажання, зва&
жати на інтереси інших.
Серед осіб з девіантною поведінкою виявлена велика кількість
підлітків з епілептоїдним типом акцентуації характеру — 38,45%,
а також з лабільним і гіпертимним типами акцентуації з однаковим
процентним співвідношенням — 12,72%. У підлітків, які схильні до
алкоголізації, спостерігаються конфліктні ситуації з друзями, бать&
ками, вчителями. Часто таких підлітків відносять до групи ризику
девіантної поведінки — причина цьому це проживання підлітків
в неповних сім’ях.
Впровадження психокорекційних методів та методик, направ&
лених на корекцію поведінки, що відхиляється від норми, допомо&
жуть попередити та виправити помилкове сприйняття інформації
і модифікації переконань підлітка у напрямі раціоналізації та ви&
роблення активної життєвої позиції. Слід мати на увазі, що не&
обхідною умовою психологічної і педагогічної корекції небажаної
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поведінки дітей є не заборона, зауваження, покарання, а вислов&
лення схвалення доброї поведінки, вірних дій дитини. Для вирі&
шення завдань реабілітаційної роботи необхідно: вносити в життя
дітей максимальну різноманітність, елементи несподіваного, цікаво&
го, захоплюючого; проводити соціально&психологічні тренінги, щоб
краще пізнати себе, підвищити впевненість в собі, розвинути ко&
мунікативні якості, вміння вирішувати складні життєві ситуації; впро&
ваджувати профілактичні і реабілітаційні заходи, направлені на попе&
редження відхилень у психічному і соціальному розвитку підлітків та
протиправної поведінки; пропагувати здоровий спосіб життя.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ
Трубієнко Д.,
III курс, група, спеціальність «фізична реабілітація»
Інститут соціальних технологій, ВМУРоЛ «Україна»
Макарова Е. В.,
к.н.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства все гост&
ріше постає проблема збереження і зміцнення здоров’я людей, дот&
римання здорового способу життя. У нашій країні склалася кри&
тична ситуація із станом здоров’я населення, різко зросла
захворюваність. Також визначається співвідношенням зовнішніх
і внутрішніх факторів, з одного боку, і можливостями самого орга&
нізму протидіяти небажаним впливам, захищатися від них, по мож&
ливості підсилюючи вплив позитивних для здоров’я факторів,
з другого боку. Ступінь успішності оздоровчої діяльності — усунен&
ня шкідливих впливів (коректування навколишнього середовища)
та підвищення стійкості до них (тренування, збільшення адап&
таційних можливостей організму) — визначає напрям зусиль по
збереженню та укріпленню здоров’я. Існуюча тенденція до погір&
шання стану здоров’я студентської молоді, особливо тих, що навча&
ються з підвищеною інтенсивністю, стала вирішальною у виборі те&
ми дослідження.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб за допомогою
анкетування виявити можливі порушення стану здоров’я у студен&
тів. Оцінити рівень фізичного здоров’я та фізичної підготовленості.
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Та також провести скринінг — тестування з метою профілактики
донозологічного контролю за станом здоров’я студентів.
Для вирішення поставлених завдань в роботі були використані
наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних
джерел, аналіз статистичних даних, анкетування, методи матема&
тичної статистики. Скринінг — тестування здоров’я студентської
молоді проводили за допомогою методики, запропонованої співро&
бітниками Республіканської НДЗ охорони здоров’я та підлітків.
Результати дослідження. Здоров’я та освіта молоді — нові пріо&
ритетні направлення розвитку суспільства. В умовах сучасного ре&
формування й модернізації системи вищої освіти підвищуються ви&
моги до стану здоров’я студентів, зростає фізіологічна ціна
адаптації до навчання у вузі.
Здоров’я студентів вкрай незадовільне. Порушення здоров’я
відмічаються у 37% юнаків i дівчат, в тому числі, захворювання сер&
цево&судинної системи — 10%; опорно&рухового апарату — 15%.
Таким чином практично здоровими є лише 15% із числа обстеженої
молоді.
Нами був застосований метод експрес&оцінки фізичного здо&
ров’я, що дозволяє визначити і завчасно прогнозувати можливі не
благополучні зміни стану здоров’я студентської молоді (табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл студентів за рівнями фізичного здоров’я (РФЗ), %
Низький
61,8

Нижче
середнього
10,3

Середній
21,3

Вище
середнього
4,3

Високий
2,3

Незадовільний рівень фізичного здоров’я (низький та нижче се&
реднього) характерний для 72,1% обстежених студентів. Таким чином
явних порушень здоров’я не мають лише 38,2% обстежених студентів.
Існує припущення, що поступово відбувається розподіл студентів
з поганими та хорошими показниками, які з віком збільшуються
створюючи сприятливі умови для формування хронічної патології.
Рівень неблагополуч здоров’я студентської молоді можна прогнозува&
ти аналізуючи показники рівня функціонального стану серцево&су&
динної і дихальної систем. Тому можна надати наступні висновки:
1. Скринінг&тестування здоров’я студентів показало, що 44,6%
першокурсників мають високий рівень психоневрологічних
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(36,4%), пульмонологічних (8,3%) і кардіоревматологічних захво&
рювань (10,7%).
2. Тому необхідно виховувати у кожної людини і всього суспільст&
ва дбайливе ставлення до свого здоров’я. «Свідоме і відповідальне
ставлення до здоров’я як до загальнонародного багатства повинно
стати нормою життя і поведінки всіх людей. Це передбачає ви&
корінення шкідливих звичок, виховання фізичною культурою, до&
тримання режиму праці, харчування і відпочинку, підвищення
санітарної культури населення ...».
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ,
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Федюк А. А.,
VI курс, група ФР#51/11, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, к.тел.(068)8454504
Любенко В. О.,
к.мед.н., доцент, науковий керівник
Бронхіальна астма — алергічне захворювання з більш&менш ок&
ресленою, типовою клінічною картиною, в якій центральне місце
займає задуха, зумовлена порушенням прохідності бронхів. Цей па&
тологічний процес є самостійною нозологічною одиницею. Причи&
ною розвитку бронхіальної астми є різного роду алергени. Причин
розвитку бронхіальної астми може бути декілька. Існують загальноп&
рийняті чинники ризику, що провокують її розвиток: побутові алер&
гени (домашня і паперовий пил), алергени домашніх тварин (шерсть
собак, кішок), спори грибів; алергени, широко поширені в навко&
лишньому середовищі: пилок трав, квітів, чагарників, дерев; харчові
алергени так само мають значення; куріння активне і пасивне.
Бронхіальна астма — широко розповсюджене захворювання.
В даний час число хворих продовжує збільшуватися, незважаючи
на більш ранню діагностику і сучасні підходи до лікування. У світі
налічується понад 150 мільйонів людей, що страждають на брон&
хіальну астму.
При бронхіальній астмі в дихальних шляхах є хронічне алергіч&
не запалення, яке при загостренні викликає напад задухи. Напад
може бути короткочасним або тривалим. Часто на ранніх стадіях
захворювання напади проходять самі по собі, і людина не підозрює
про хворобу. З плином часу, без лікування і профілактики епізоди
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задухи виникають частіше і протікають важче. Як правило, на цій
стадії людина звертається до лікаря. Бронхіальна астма має родин&
ний характер, а значить, схильність до неї передається в спадок.
Астма у одного з батьків подвоює ризик захворювання у дитини,
в обох батьків — збільшує його ще удвічі. У дітей та людей похило&
го віку захворювання протікає важче.
Напади астми варіюються по важкості від слабкого покашлю&
вання і важкого дихання до дуже важких, загрозливих життю на&
падів задухи. Механізм нападу астми наступний: бронхи та бронхіоли
звужуються, викликаючи стискування грудної клітки і обмеження
дихання. Слизова оболонка дихальних шляхів набрякає, заважаю&
чи руху вій епітелію. Слизові залози починають виділяти більше
слизу, і вона стає густішою, що заважає проходу повітря в легені.
Дихання стає все важчим і важчим; навіть видих, який зазвичай
здійснюється пасивно, вимагає великих зусиль.
Захворювання бронхіальною астмою нерідко починається з на&
падів кашлю, що супроводжується експіраторною задишкою
з відходженням невеликої кількості склоподібного мокротиння.
Розгорнута клінічна картина бронхіальної астми характеризується
появою легких, середньої тяжкості або тяжких нападів задухи.
Приступ астми нерідко починається з передвісника (рясне відді&
лення водянистого секрету з носа, чхання, нападоподібний кашель
і так далі), потім виникає задуха, при якій вдих робиться коротким,
а видих подовжується, супроводжується відчутними на відстані
хрипами. При бронхіальній астмі грудна клітка знаходиться в по&
ложенні максимального вдиху. У диханні беруть участь м’язи пле&
чового поясу, спини, черевної стінки. При перкусії над легенями
утворюється коробковий звук, прослуховується безліч сухих
свистячих хрипів. Напад, як правило, закінчується відділенням
в’язкого мокротиння. Важкі затяжні напади можуть перейти в аст&
матичний статус — один з найбільш грізних варіантів перебігу
астми.
Лікування бронхіальної астми здійснюється комплексно. Зас&
тосовують медикаментозні препарати, знижують чутливість до
алергенів (гіпосенсибілізація), покращують стан захисних сил ор&
ганізму та використовують засоби фізичної реабілітації.
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ОСОБЛИВОСТі ЗАНЯТТЯ ЛФК
ПРИ ШИЙНОМУ ОСТЕОХОНДРОЗІ
Хандусь А. Ю.,
VI#курс, група ФР#51\11, спеціальність «Фізична реабілітація»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,
тел.(093)9058375
Лазуренко С. І.,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Актуальність роботи. Фізична праця, фізичні вправи підсилю&
ють обмін речовин. При виконанні фізичних навантажень бажано
зберігати легкий подих носом, пульс без перебоїв, гарне самопочут&
тя. Важливо уникати пітливості з наступним переохолодженням,
необхідна обережність у прийнятті водних процедур, які є додатко&
вим навантаженням для організму — при всьому своєму безсумнів&
ному оздоровчому ефекті.
Мета роботи — дослідити вплив ЛФК при остеохондрозі.
Заняття ЛФК при шийному остеохондрозі впливає на зміцнен&
ня всього організму, зниження можливості поширення нервових
патологічних імпульсів із шийного відділу хребта на плечовий пояс,
а також загальне поліпшення кровообігу в ураженій ділянці.
«Ніщо так не виснажує й не руйнує людини, як тривала фізич&
на бездіяльність», — так, але й неписьменне нарощування наванта&
жень може привести до небезпечних наслідків. Важкохворим варто
починати з найменшого — поступово спускатися з ліжка, поступо&
во витягаючись і піднімаючись. Потім виконувати винятково по&
сильну роботу.
Прекрасна зарядка — природні рухи, наприклад, при приби&
ранні квартири. До речі, за деяким даними, досить корисно вико&
нувати миття підлоги, тому що в цей час венозна кров легше відхо&
дить із периферії. Однак у всім потрібно почуття міри, уважне
ставлення до сигналів власного організму.
Будь&які фізичні навантаження повинні неодмінно супроводжу&
ватися позитивними емоціями. В іншому випадку виникає емоційна
й психічна напруга, що здатна повністю згубити всю користь.
При локалізації поразки в області плеча й лопатки: зменшення
болю у плечовому суглобі й верхній кінцівці; профілактика пораз&
ки зв’язкового апарату плечового суглобу; відновлення нормальної
амплітуди рухів у суглобах.
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Лікувальна фізкультура при болях у шийному відділі хребта
проводиться при хронічній і гострій формах захворювання. У гост&
рий період — тільки при стиханні болю. Спрямована на зниження
больових відчуттів, зміцнення м’язів шиї, активізацію руху хребта,
поліпшення загального стану й відновлення працездатності.
У гострому періоді в заняття лікувальною гімнастикою включа&
ють фізичні вправи для дрібних і середніх м’язових груп і суглобів,
вправи на розслаблення м’язів плечового поясу і верхніх кінцівок,
виконування у вихідному положенні лежачи і сидячи на стільці.
Широко використовуються махові рухи для верхніх кінцівок
в умовах максимального розслаблення м’язів плечового поясу. При
больовій контрактурі в області плечового суглоба хворий виконує
полегшені динамічні рухи в суглобі.
У міру стихання больового синдрому лікувальна гімнастика направ&
лена на зміцнення м’язів шиї і плечового поясу. Для зміцнення м’язів
шиї і поліпшення кровообігу в хребті застосовують, статичні вправи.
Лікувальна гімнастика в періодах поліпшення повинна бути
спрямована переважно на тренування й зміцнення м’язів живота,
спини, сідниць і стегон. Збільшення сили й тонусу м’язів живота
приводить до збільшення внутрішньочеревного тиску, завдяки чо&
му частина навантаження знімається з нижніх міжхребцевих дисків
і перерозподіляється на дно таза й діафрагму.
Таким чином, на початковій стадії лікування після виконання
вправ рекомендується надягати фіксуючу пов’язку, щоб хребці й
м’язи шиї перебували в стані спокою.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ
Хандусь А. Ю.,
VI курс, група ФР#51\11, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,
тел. 0939058375
Лазуренко С. І. ,
к.психол.н., доцент, науковий керівник
Актуальність роботи. Одним із засобів відновлюючої терапії,
при остеохондрозі хребта є масаж. В основі дії масажу на організм
лежить складний процес, обумовлений нервово&рефлекторним, гу&
моральним і механічним впливом.
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Мета роботи — розробити програму реабілітації масажу при ос&
теохондрозі.
Характер масажу в основному визначається трьома компонен&
тами: силою, темпом і тривалістю.
Сила масажу — це сила тиску, що руки масажиста роблять на
тіло людини, яку масажують. Вона може бути великою — глибокий
масаж, середньою, і малою — поверхневий масаж. Поверхневий
масаж підвищує збуджувальні процеси; більше глибокий масаж
з поступовим збільшенням сили впливу сприяє розвитку
гальмівних процесів.
Темп масажу може бути швидким, середнім і повільним. Швид&
кий темп підвищує збудливість нервової системи; середній і повіль&
ний її знижують.
Чим триваліший масаж, тим більше він впливає на зниження
збудливості нервової системи.
Масаж з елементами пресингу на паравертебральні та передсуг&
лобові точки покращує лімфатичний та венозний відтік у глибоких
пери суглобових та паравертебральних м’язах і зв’язках, що сприяє
покращенню артеріального крововідтоку.
Крім того, масаж робить ще й безпосередній механічний вплив
на тканини, зокрема, на пересування всіх рідких середовищ орга&
нізму, на розтягання й зсув тканин і т.д. Такий вплив сприяє поси&
ленню обмінних процесів і шкірного подиху, усуненню застійних
явищ і підвищенню температури ділянки тіла, що масажується.
Структура й характер відповідних реакцій організму на масаж що&
раз бувають різними залежно від функціонального стану вищих
відділів центральної нервової системи, тобто від співвідношення про&
цесів гальмування й збудження в корі головного мозку; від
функціонального стану рецепторів тієї області, що піддається масажу.
Масаж підготовлює нервово&м’язовий апарат хворого до фізич&
них вправ і посилює досягнуте або підсилює фізіологічну дію на ор&
ганізм. Масаж краще розпочинати з грудного відділу хребта, в об&
ласті реберного горба він носить тонізуючий характер. Крім
прийомів поглажування і розтирання, використовують розминан&
ня, поплескування і вібрація. Довгі м’язи спини масуються в основ&
ному прийомами розтирання і поплескування.
Крім того, масаж робить ще й безпосередній механічний вплив
на тканини, зокрема, на пересування всіх рідких середовищ ор&
ганізму, на розтягання й зсув тканин і т.д. Механічний фактор
сприяє посиленню обмінних процесів і шкірного подиху, усуненню
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застійних явищ і підвищенню температури ділянки тіла, що маса&
жується.
Структура й характер відповідних реакцій організму на масаж
щораз бувають різними залежно від функціонального стану вищих
відділів центральної нервової системи, тобто від співвідношення
процесів гальмування й збудження в корі головного мозку; від
функціонального стану рецепторів тієї області, що піддається маса&
жу. А у випадку хвороби — від її клінічних проявів. Чимало зале&
жить також і від характеру масажу, від використовуваних при ньому
прийомів.
Таким чином, прийомами масажу змінюють функціональний
стан кори головного мозку, а також всієї центральної нервової сис&
теми, підвищуючи або, навпроти, знижуючи збудливість. Масаж
підготовлює нервово&м’язовий апарат хворого до фізичних вправ і
посилює досягнуте або підсилює фізіологічну дію на організм.

ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Чайка А. П.,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
соціально#гуманітарний факультет,
спеціальність 8.010202 «Фізична реабілітація»
Тузова О. В.,
к.мед.н., доц., науковий керівник
Хронічний простатит (ХП) є найпоширенішим захворюванням
чоловічої статевої системи і одним з найбільш частих захворювань
у чоловіків взагалі. Терміном «простатит» позначають різні форми
запального процесу в передміхуровій залозі. Згідно з даними літе&
ратури, на хронічний простатит страждають 30–45% чоловіків: із
них 5–10% — на хронічний бактеріальний, 60–65% — на небак&
теріальний, а в 30–35% спостерігаються простатодинії.
Хронічний простатит, крім притаманних йому симптомів, може
викликати розвиток таких серйозних ускладнень, як імпотенція,
безпліддя, невроз, запалення сечостатевих органів, тощо. Значення
проблеми підсилюється ще й тим, що сучасні соціальні та еконо&
мічні умови громадського життя і праці сприяють зростанню захво&
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рюваності на цю патологію. Забруднення навколишнього середо&
вища, лібералізація сексуальної моралі на фоні процесів акселе&
рації та інших факторів призводять до збільшення кількості хворих
на хронічний простатит, при цьому ускладнюється перебіг та
погіршуються наслідки захворювання. В Україні практично кожен
третій чоловік середнього віку має діагноз простатит. Це захворю&
вання вражає переважно чоловіків молодого й середнього віку, тоб&
то найбільш сексуально активних, і нерідко ускладнюється пору&
шенням копулятивної та репродуктивної функцій. В 10–14%
випадків ХП веде до втрати працездатності. Перераховане зумов&
лює високу соціальну значимість ХП, оскільки останній негатив&
ним чином впливає на статеву, репродуктивну та психоемоційну
сфери життя чоловіків. Оскільки зазначені чинники визначають
сімейне благополуччя, — перебільшити значення проблеми важко.
При усій різноманітності та зростаючій з роками кількості існу&
ючих на даний час методів та засобів лікування хворих на
хронічний простатит (як медикаментозних, так і немедикаментоз&
них, в тому числі санаторно&курортного лікування), запропонова&
них різними авторами протягом останніх років, терапія та реабілі&
тація хронічного простатиту і у наш час залишається важким
завданням. Це пояснюється складністю структури передміхурової
залози, численністю причин захворювання, схильністю простатиту
до тривалої, рецидивуючої течії, що диктує необхідність пошуку
нових підходів до лікування хворих на простатит.
В останні роки при проведенні реабілітації в даного континген&
ту хворих акцент зміщається вбік застосування нетрадиційних ме&
тодик. Особливості анатомічної будови простати, її м’язово&
залізиста структура і складна судинна сітка обумовлюють трудність
проникнення в залозу багатьох медикаментозних препаратів
і сприяють збереженню інфекції, унаслідок чого запальний процес
в простаті, як правило, має в’ялий і тривалий характер. Основними
завданнями немедикаментозної терапії при простатиті є: віднов&
лення кровообігу в малому тазу і мікроциркуляції в передміхуровій
залозі, відновлення дренування простатичних залоз по їх вивідних
протоках, стабілізація імунної і гормональної систем, профілакти&
ка і лікування можливих ускладнень, усунення провідних симп&
томів захворювання. З цією метою найчастіше застосовують ліку&
вальну фізичну культуру та масаж у поєднанні з різними фізичними
чинниками, такими як електричний струм, лазерне випромінюван&
ня, гіпертермія, ультразвук, магнітне поле, електромагнітне
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випромінювання, лікувальні грязі і ванни. Роботи ряду дослідників
показали, що ефективність фізіотерапевтичного лікування у хворих
на хронічний простатит підвищується при комбінованому вико&
ристанні фізіотерапевтичних засобів, які адекватно впливають на
різні патогенетичні механізми захворювання.
Таким чином, наведені вище дані свідчать про доцільність по&
шуку найновітніших технологій та методик для застосування
в комплексній реабілітації хворих на хронічний простатит, що має
велике соціальне значення.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
ПІСЛЯ ШУНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ
В РАНЬОМУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
Чорна О. В.,
ЗФР 73 курс, ЗФР#71 група, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Ковтонюк М. В.,
к.мед.н., доцент, науковий керівник
Актуальність теми. Операція шунтування коронарних артерій
стала поширеною процедурою, що виконується з метою відновлен&
ня стану здоров’я людей, які страждають на ішемічну хворобою сер&
ця. Зазвичай її виконують хворим, які не отримали полегшення від
проведеної раніше лікарської терапії або прогресування даного ста&
ну вимагає проведення даної операції за життєвими показаннями.
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я: «ІХС —
являє собою гостру або хронічну дисфункцію серця, що виникла
внаслідок відносного або абсолютного зменшення постачання
міокарда артеріальною кров’ю». Більш ніж в 90% випадків, ана&
томічної основою ІХС є ураження коронарних артерій серця (ар&
терії, що постачають кров, а отже і кисень, серцевому м’язу). При
атеросклерозі ці артерії покриваються зсередини шаром жирових
відкладень, які в подальшому тверднуть і стають частково неп&
рохідними, і до м’язів серця надходить менше крові.
Одним з найбільш грізних результатів даного захворювання
є виникнення серцевого нападу, в результаті якого гине частина
серцевого м’яза або Інфаркт міокарда (ІМ). Смертність від серцевої
недостатності, спровокованою даним захворюванням, залишається
провідною причиною смертності в усьому світі.
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Шунтування — це операція, при якій беруть ділянку вени, зви&
чайно підшкірної (великої) вени ноги, і підшивають до аорті. Дру&
гий кінець цього відрізка вени підшивають до гілки коронарної ар&
терії. Таким чином для крові створюється шлях в обхід ураженої або
закупореної ділянки коронарної артерії, і кількість крові, яка над&
ходить в серце збільшується. З цією ж метою для шунтування може
бути взята внутрішня грудна артерія або/і артерія від передпліччя
частіше лівого. Використання артеріальних або венозних тран&
сплантатів цілком залежить від приватних клінічних випадків.
Мета роботи полягає у виявленні ефективності та особливостей
різних реабілітаційних програм після шунтування коронарних артерій.
Хворі після операції поділяються на дві групи: з гладким і уск&
ладненим перебігом. При неускладненому післяопераційному
протіканні виділяють 5 періодів ведення хворих: ранній (1–3&й
день); палатний (4–6&й день); малих тренувальних навантажень
(7–15&й день); середніх тренувальних навантажень (16–25&й день);
підвищених тренувальних навантажень (з 26–30&го дня виписки
хворого зі стаціонару). Час занять по періодах у залежності від опе&
рації збільшується з 10–20 хв — у ранньому до 40–45 хв в останнь&
ому періоді. У 1&му періоді: статичні дихальні вправи, відкашлю&
вання, повороти на правий і лівий бік, вправи для м’язів кистей і
стоп, надування куль і ін; в 2&му — додаються вправи для середніх
м’язових груп рук, тулуба; імітація ходьби в постелі; в 3&му — ди&
намічні і статичні дихальні вправи, вправи для тулуба, на коорди&
націю, ходьба по палаті, коридору, у 4&му — динамічні дихальні
вправи для середніх і великих м’язових груп, ходьба з прискорен&
ням і уповільненням, вправи для м’язів голови, шиї, тулуба, на ко&
ординацію; у 5&му особливе значення має дозована ходьба по кори&
дору, сходах. У домашніх умовах рекомендується систематична
дозована ходьба за спеціально розробленою схемою.
Література
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СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙІНВАЛІДІВ
Чурзін Є. Ю.,
V курс, група Фр#51, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Мирян А. М.,
заслужений діяч культури України, доцент кафедри, науковий керівник
В Україні за останні роки значна увага науковців приділяється
вивченню та профілактиці депресивних станів у дітей&інвалідів як
соціально&психологічної проблеми. Досить часто синдром депре&
сивної поведінки у дітей&інвалідів зустрічається вже в молодому
шкільному віці і має велику соціальну значущість.
Значною мірою фізичні дефекти утруднюють контакти інвалідів
із довкіллям, обмежують їхню участь у житті суспільства. Почуття
неспокою, невпевненості в собі зароджується в інвалідах, що приз&
водить до формування комплексу неповноцінності, егоцентрич&
них, антисоціальних, депресивних психологічних настанов.
Внаслідок збільшення кількості інвалідів і відстороненості їх від
світу, соціальної ізоляції відсутня можливість формувати у них ак&
тивні життєві позиції. У зв’язку з цим проблема подолання депре&
сивних проявів у інвалідів є важливою актуальною соціальною
проблемою і водночас проблемою державної значущості.
Дослідженнями встановлено, що депресивні стани у дітей&
інвалідів можуть розвиватися в тих випадках, якщо і в школі і удо&
ма існують нерозуміння, байдуже відношення до її розвитку, несп&
раведлива оцінка її поведінки.
Шкільна дезадаптація може бути як причиною виникнення
нервово&психічних захворювань, так і одним з її клінічних проявів.
В даний час розглядаються чотири основних її компоненти:
когнітивний (неуспішність, недостатність знань і навичок), осо&
296

здоров’я людини

Секція 7

бистісний (емоційно&оцінний, відношення до вчення), поведінко&
вий (порушення поведінки в школі), психоневрологічний (головні
болі, астенічні розлади). Внаслідок наявності фізичного недоліку,
знижується самооцінка, підвищується тривожність, виникає ризик
частих фруструючих ситуацій, розвивається і проявляється дез&
адаптація на поведінковому рівні Всі ці патологічні прояви сприя&
ють розвитку депресивного стану у дітей&інвалідів.
Нами виявлені діагностичні критерії прояву депресій у дітей з об&
меженими функціональними можливостями. Це ознаки позитивної
і негативної афектності та депресивного комплексу. Необхідно не
менше двох ознак для характеристики психічного статусу, як пози&
тивної, так і негативної афектності і хоч би одну ознаку депресії.
Нами була запропонована двох етапна структура процесу соціально&
психологічної реабілітації. На першому етапі відбувалася профілакти&
ка емоційних перевантажень. Результати первинного обстеження
засвідчили, що періодичні прояви депресії характерні для усіх обсте&
жених. Застосування вказаної методики дозволило загалом знизити
частоту виникнення депресивних станів у дітей&інвалідів на 30%.
Кращими засобами для цього є: щоденна інтенсивна зарядка на
свіжому повітрі, щоденні уроки фізкультури, регулярні прогулянки
на свіжому повітрі, систематичний спеціальний тренінг, на якому діти
вчаться самовладанню; щоденна суспільно корисна праця.
З дітьми&інвалідами, що показали стійку наявність періодичних
депресивних станів проводилися заняття з арт&терапії та тренінги.
Порівнюючи результати застосування арт&терапевтичної та
тренінгової програм можна зробити висновок, що обидві програми
є ефективними. Використання синтетичної програми, основаної на
синтезі тренінгових вправ і арт&терапевтичних завдань сприяло б біль&
шій ефективності соціально&психологічної реабілітації депресивних
станів дітей&інвалідів, а значить і ефективнішій інтеграції їх в соціумі.
Нами були сформульовані наступні рекомендації щодо підви&
щення ефективності цього процесу: соціально&реабілітаційний про&
цес треба розпочинати своєчасно; необхідно застосовувати різні види
діяльності: ігрову, навчальну, трудову; соціальну допомогу: ігроте&
рапію, арттерапію, музикотерапію, бібліотерапію, танцювальну те&
рапію, лялько терапію; необхідно переорієнтувати батьків та інших
членів родини на обов’язкову активну участь у роботі з дитиною.
Для подолання депресій дитині&інваліду рекомендується: зміна
оточення, посилення всілякого трудового навантаження, залучення
до ігор, привчання до спілкування, заняття фізичною культурою.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ
Шевченко А.М.,
VI курс, група ФР#62, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(512)#37#61#47
Тарасенко Т. Д.,
к.м.н., доцент кафедри, науковий керівник
Згідно з наявними статистичними даними поширеність пору&
шень постави серед школярів 1–3&х класів складає 40&50%. В період
посиленого росту тіла дитини, що припадає на молодший шкіль&
ний вік,постава має нестійкий характер. Це пов’язано з неодночас&
ним розвитком кісткового, суглобово&зв’язкового апаратів і м’язо&
вої системи дитини.
Створення загальноосвітніх шкіл нового типу веде до переванта&
жень дитячого організму через збільшення тривалості занять
і об’єму навчального матеріалу. Вже через рік після початку навчан&
ня у школі кількість дітей з поганою поставою значно збільшується.
Дефектна постава створює умови для прояву захворювань хреб&
та і інших органів опорно&рухового апарату, що приводять до роз&
ладів діяльності внутрішніх органів.
У дітей з порушеннями постави понижена життєва ємкість ле&
генів, зменшена екскурсія грудної клітки і діафрагми, що неспри&
ятливо відбивається на діяльності серцево&судинної і дихальної
систем. Порушенню нормальної діяльності органів черевної по&
рожнини сприяє слабкість м’язів живота.
Зниження ресорної функції хребта у дітей з плоскою спиною
спричиняє постійні мікротравми головного мозку під час ходьби,
бігу і інших рухів, що негативно позначається на вищій нервовій
діяльності, супроводжується швидким настанням втоми, а нерідко
і головними болями .
У системі фізичного виховання школярів з порушеннями пос&
тави застосовується переважно один засіб корекції — фізичні впра&
ви. Разом з тим можна вважати, що масаж може ефективно допов&
нити дію фізичних вправ, оскільки він є активним засобом
оздоровлення організму людини. Позитивний вплив масажу позна&
чається на лімфатичній системі і системі кровообігу, нервово&
м’язовому і зв’язковому апараті. У зв’язку з цим є доцільним розг&
лядати масаж як процедуру, що створює оптимальні умови корекції
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постави школярів молодших класів у комплексі з фізичними
вправами.
Для дослідження, проведеного в умовах загальноосвітній шко&
ли, школярам 1–4 класів з порушенням постави, була проведена
комплексна реабілітація з використанням фізичних вправ і масажу.
Спостереження було проведено з групою дітей 7–10 річного
віку, яка була поділена на експеріментальну групу — 20 дітей та
контрольну — також кількістю 20 дітей. Для виправлення дефекту
поставі були проведені фізичні вправи та рухливі ігри дітям обох
груп. Крим того, дітям експериментальної групи проводився діфе&
ренцьований масаж м’язів спини.
Ефективність комплексної реабілітації була визначена з допо&
могою поліпшення антропометричних вимірювань, показників
фізичного розвитку та постави а також фізичної підготовленості.
Учні експериментальної групи після закінчення курсу фізичної
реабілітації показали більш високий приріст по всіх показниках
фізичних якостей, у порівнянні з показниками учнів контрольної
групи, що доводить ефективність комплексного використання
вправ фізичної реабілітації и класичного масажу.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ З АКВААЕРОБІКИ
ПРИ ОЖИРІННІ
Шевчук Ю. А.,
VI курс група ФР#51/11, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, тел. (093)6940033
Любенко В . О.,
к.мед.н., науковий керівник
В останні роки все більшої актуальності набуває питання бо&
ротьби з ожирінням, одним найбільш поширеним захворюванням
в економічно розвинених країнах світу. ВООЗ розглядає ожиріння
як епідемію. Ожиріння — це група хвороб і патологічних станів
з надлишковим відкладенням жиру в підшкірній жировій клітко&
вині й інших тканинах і органах, які обумовлені метаболічними по&
рушеннями і супроводжуються змінами функціонального стану
різних органів і систем. Ожиріння — медична, соціальна, економіч&
на проблема сучасного суспільства, так як в розвинених країнах
світу витрати на лікування ожиріння і супутніх йому захворювань
оцінюють у 8–10% всіх витрат на охорону здоров’я.
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Ожиріння — це загальновизнаний фактор ризику розвитку ате&
росклерозу, гіпертензії, цукрового діабету, варикозної хвороби,
тромбофлебіту, холелітіазу, артритів і багатьох інших захворювань,
які призводять до інвалідності хворих, до соціального збитку.
Підвищений ризик раптової смерті, пов’язаний з ожирінням.
Програма реабілітації включає обмеження калорійності їжі, ви&
ховання культури харчування (індивідуальне та сімейне), поведін&
кові і фізіотерапевтичні заходи, фізичні навантаження і новітнім
засобом як аквааеробіка.
Аквааеробіка — універсальний вид фізичних вправ у воді. Вико&
нання фізичних вправ у воді полегшує фізичне навантаження та по&
силює їхній вплив на організм. Під час виконання вправ долається
опір води, що сприяє збільшенню м’язової сили, підвищує витри&
валість та загальний тонус м’язів. У воді значно зменшується наванта&
ження на хребет та суглоби, що сприяє розвитку гнучкості. Щоб ут&
римувати рівновагу у воді, пацієнти змушені напружувати практично
всі групи м’язів, особливо черевного пресу. Результатом цього є пок&
ращання постави та координації рухів. При цьому енергетичні витра&
ти будуть значно більшими, ніж на суші, що й необхідно досягти. У
воді недоліки та незграбність у рухах непомітні для сторонніх осіб, що
дає змогу пацієнтам, хворим на ожиріння, які мають певні комплек&
си щодо будови власного тіла, почувати себе більш розкуто та сконце&
нтрувати увагу на виконанні вправ. Цим пояснюється відсутність
психічного дискомфорту, викликаного незадоволенням своїм
зовнішнім виглядом. Зазначимо й емоційний компонент оздоровчих
занять у воді та його позитивний вплив на психоемоційну сферу.
Таким чином, враховуючи поширеність ожиріння, а також таких
захворювань як атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертензія,
цукровий діабет та інших, для яких ожиріння є фактором ризику, їх
тривалість перебігу, недостатність лікувальних і реабілітаційних заходів
при даних патологіях, то розробка науково&обгрунтованих програм ФР
яке включає новий метод аквааеробіка є в даний час актуальною.
Література
1. Влияние разработанного комплекса лечебных мероприятий на больных
с ожирением в санаторно&курортных условиях: [Материалы V Конгр.
физиотерапевтов и курортологов АР Крым, г. Евпатория, 14–16 апр.
2005 г.] / О.В. Сорокина // Вестн. физиотерапии и курортологии. —
2005. — 11, N 2. — С. 179.
2. Гідрокінезотерапія в лікуванні та профілактиці захворюваннь. / Коп&
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чак С.К., Фісенкло Л. І., Богатирчук Т О., Коломієць О.А.// Мето&
дичні реком. для санаторно — курортних закладів. — К., 2002. — 32 с.
3. Ожиріння: сучасний погляд на проблему (огляд проблем) / М.П. Ко&
зярін, О.П. Івахно, І.М. Хоменко, Мельниченко Т.І. // Сімейна ме&
дицина. — 2005. — N2. — С. 80&82.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНІВ ВТОМИ
І СТОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ
Шейкін Г. О.,
ІІІ курс, группа ФР#31, спеціальність «Здоров’я людини»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»,
тел. (095) 300#79#12
Лазуренко С. І.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Для визначення станів людини пропонується виконати тест
«7 метрів» — психомоторне завдання з регламентованими умовами
[1]. Перед дослідженням потрібно відміряти відстань 7 м; позначи&
ти її початок і кінець видимими лініями. Піддослідному пропо&
нується стати на лінію і звичайним кроком пройти відстань, носка&
ми наступити на фінішну лінію і зупинитися. Рухи потрібно
контролювати візуально. Якщо до фінішної лінії залишається
відстань, менша від довжини звичайного кроку, то останній крок
необхідно зменшити. Носки стоп мають наступати точно на лінії.
Це випробування базується на функції процесів пам’яті, інтуїції та
уяви. Виконана дія залишає після себе слід пам’яті. Пройшовши
один раз відстань, людина її запам’ятовує у вигляді еталона, що
дорівнює 7 м. Потім використовуватиме цій еталон для регуляції
ходьби, не контролюючи їх візуально.
Відстань 7 м введено з урахуванням можливостей оперативної
пам’яті, що утримує одночасно 7±2 одиниці інформації. Цю зако&
номірність відкрили давно; американський психолог Міллер назвав
такий процес «гаманцем». Усе відбувається приблизно так: опера&
тивна пам’ять це щось подібне до гаманця, який одночасно вміщує
строго визначену кількість монет. (Наприклад, оперативна пам’ять
утримує не більше п’яти одиниць інформації. І якщо до цієї
цілісності додати ще одну, шосту одиницю інформації, то це пору&
шує рахунок цілісність «розпливається»). Максимальна місткість
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гаманця оперативної пам’яті дорівнює дев’яти одиницям. Щоб
пройти відстань 7 м, утримуючи образ цієї відстані в пам’яті, люди&
на повинна зробити 8&9 кроків (кожний з них вважатимемо однією
одиницею інформації), тобто потрапляє на межу можливостей опе&
ративної пам’яті у ситуацію стресу. Думка так згруповує наявну
інформацію, що кількість одиниць інформації перебуває в межах
можливостей людини. В одних людей кількість кроків ходьби «зли&
вається» в єдиний сенсорний блок: у них регуляція рухів набагато
краща, ніж у інших. Тим, хто відтворює сенсорний еталон відстані як
цілісність із 7±2 одиниці кроків, впоратися із запам’ятовуванням і
відтворенням відстані значно важче і помилки більші. Це означає, що
людина запам’ятала відчуття рухів кожного кроку. Важлива в цьому
процесі не місткість пам’яті, а взаємодія інтуїції, дійової думки і
міцної пам’яті [1]. Для запам’ятовування сенсорного міни м’язових
сприйняттів відстані, зафіксувати їх як суб’єктивний її еталон для
наступної еталона відстані передбачено вирішити завдання: уважно
контролювати характер з регуляції рухів з максимальною точністю.
Зміни м’язових сприйняттів відстані у сумарній цілісності створюють
«кінетичну мелодію» ходьби. Пробна дія здійснюється під контролем
рухів ходьби за допомогою зору, і для цього однієї спроби цілком дос&
татньо, щоб «зліпок» у пам’яті зберігся надовго. Еталон простору,
вимірюваного і зафіксованого моторною пам’яттю, є першою точкою
відліку для наступного вимірювання якості інтуїції та дійового мис&
лення. Як правило, він зберігається протягом 2&3 місяців. Залікові
10 спроб виконуються без контролю відстані зором із заплющеними
очима, тобто, йдучи від однієї лінії до іншої із заплющеними очима,
людина користується тільки матеріалом кінетичної мелодії рухів.
У 10 спробах вона реалізує її і, природно, має можливість вносити ко&
рективи, виправляючи попередні помилки в наступній дії. В ідеаль&
ному випадку всі 10 спроб людина повинна виконати безпомилково
і завершити дію з нульовою помилкою. Але такого на практиці майже
не буває: завжди є більші або менші помилки. Велике значення має не
лише величина помилки, а й те, як людина її виправляє. Звичайно,
перша спроба дає значну помилку, оскільки одразу вилучається з&під
контролю інформація, одержувана за допомогою зору. Помилка пер&
шої спроби дає інформацію для розмірковування.
Знаючи величину помилки людина інтуїтивно визначає, що
потрібно зробити для її виправлення. діють за принципом «була не
була», коли всі спроби відбуваються механічно, тому що думка за&
блокована стомленням.
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Таким чином, точність відтворення просторового еталона дає змо&
гу судити про психомоторний стан людини, стан втоми і стомлення.
Література
1. Клименко В.В. Психологія спорту. — К., МАУП. — 582 с.

КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ
ПОСТАВИ ДІТЕЙ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Юрієнко А. В.,
VI курс, група ФР#51/11, спеціальність «Фізична реабілітація»,
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»,
тел. (093)4547814
Макарова Е. В.,
к.ф.в.с., доцент, науковий керівник
Актуальність теми — виправлення різних видів порушень постави
є складний і тривалий процес. Він може бути успішним, якщо про&
водиться комплексно, з використанням ЛФК, масажу, ортопедичних
заходів, що включають застосування приладів, пристосувань, пред&
метів (гімнастичні стінки, лавки, медицинболи, палиці і ін.).
Мета роботи — проаналізувати комплексне застосування засобів
корекції постави дітей молодших класів.
При порушеннях постави як в сагітальній, так і фронтальній пло&
щині, застосовують комплекс заходів, що сприяє досягненню позитив&
ного результату. Подібний комплекс включає дотримання раціональ&
ного режиму статичного навантаження на хребет, масаж, різні
ортопедичні засоби, а також фізичні вправи, що зміцнюють м’язи тулу&
ба, збільшують рухливість хребта і «витягують» його, формуючи пра&
вильну поставу. Сюди відносяться різні варіанти вправ лежачи на жи&
воті, на спині, на боці, стоячи на колінах, також різноманітні вправи
стоячи перед дзеркалом, різновиди ходьби, повзання, лазіння і ін.
Комплексному підходу до виправлення порушень постави
відводиться значне місце. Лікувальна фізична культура як основ&
ний метод фізичної реабілітації є частиною системи фізичного ви&
ховання, пов’язаної з особливими завданнями виховання дітей, що
мають відхилення у стані здоров’я, зокрема, у порушенні постави.
До засобів лікувальної фізичної культури відносять: фізичні впра&
ви, рухливі ігри, загартування.
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Основним засобом у вихованні правильної постави і в корекції по&
рушеної постави є фізичні вправи. У методиці ЛФК з дітьми молодшо&
го віку разом з фізичними вправами використовують рухливі ігри.
У загальноосвітніх школах профілюючим засобом є тільки
спеціальні фізичні вправи, що поєднуються, в кращому випадку,
з плаванням на фоні організації сприятливих для дитини умов
зовнішнього середовища (умов статичного навантаження).
У комплексі лікувальних вправ особливе місце відводиться ма&
сажу, який допомагає сформувати міцний «м’язовий корсет» і під&
силює вплив інших засобів. Масаж створює передумови для повні&
шого використання направлених рухів і поліпшенням крово& та
лімфообігу.
Масаж включають також у комплекс реабілітаційних заходів як
обов’язковий засіб, який ефективно доповнює фізичні вправи. На
жаль, комплекси корекції порушень постави, що містять масаж
і фізичні вправи, в загальноосвітній школі застосуються не завжди.
Фахівці говорять про можливість застосування комплексної дії при
порушеннях постави в умовах шкільних установ, поліклініки,
фізкультурного диспансеру і спеціальних шкіл&інтернатів.
Враховуючи ефективність масажу як однієї зі складових у комп&
лексі при виправленні порушень постави, треба підкреслити, що
його застосування у поєднанні з фізичними вправами в загально&
освітній школі просто необхідне.
Слід зазначити, що для виправлення дефектів постави у дітей
молодшого віку та цілеспрямоване використання засобів фізично&
го виховання виявляється недостатнім. Необхідною умовою є та&
кож вживання заходів, що сприяють покращенню фізичного роз&
витку дитини. До таких заходів перш за все належить організація
сприятливих для дитини умов зовнішнього середовища — умов ста&
тичного навантаження, харчування, режиму дня, гігієнічних умов.
Таким чином, підводячи підсумок у вищевикладеному, можна
стверджувати, що процес корекції постави є цілеспрямованим,
комплексним та систематичним оздоровчо&реабілітаційним напря&
мом, що ґрунтується на використанні різних форм лікувальної
фізичної культури, різноманітних видів фізичних вправ, масажу
і дотриманні правильних умов життя для покращення фізичного
розвитку дитини.
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СЕКЦІЯ 8
ФАХІВЕЦЬ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ —
ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ

ПРОЯВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Алаторцева Н. Л.,
VІ курс, група СР 61/11, спеціальність «Соціальна робота»,
Університет «Україна», тел. (093) 812 47 11
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., науковий керівник
Лідер — особа, здатна впливати на інших з метою інтеграції
спільної діяльності, спрямованої на задоволення інтересів даного
співтовариства.
У межах одного шкільного класу завжди можна виділити шко
лярів, яким краще інших дається організація і проведення спортив
них, культурномасових, суспільно корисних, туристських та інших
заходів. Є випадки, коли в групі з’являється універсальний лідер
(він і самий підходящий капітан волейбольної команди, і найкра
щий капітан команди КВН, тільки він може краще за інших органі
зувати проведення вечора або випуск стінної газети, тільки з ним
можна бути впевненим, що в поході швидко розіб’єш намети і т. д.).
Однак, як правило, в різних ситуаціях висуваються різні лідери.
Розрізняють «формальне» і «неформальне» лідерство. «Фор
мальне» лідерство пов’язане з встановленими правилами призна
чення керівника і має на увазі функціональне ставлення. «Нефор
мальне» лідерство виникає на основі особистих взаємин учасників.
Це так званий характер лідерства. Тому в шкільних класах офіцій
ний лідер, який посідає керівні посади, не завжди буває самим ав
торитетною людиною в колективі. Іноді його висувають не стільки
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самі діти, скільки дорослі, ось чому класний керівник або повинен
дуже добре знати своїх учнів, або надавати їм можливість самим ви&
бирати старосту класу. Якщо ж староста не буде одночасно і «не&
формальним» лідером, то людина, що користується великим авто&
ритетом в учнів, буде розкладати колектив і ефективність
організації та самої результативності діяльності впаде.
Підлітковий вік — важливий період у соціальному розвитку лю&
дини. Для підліткового віку характерне посилення всебічної актив&
ності: мислення, діяльності, взаємовідносин у колективі. Актив&
ність підлітка спонукається спрямованістю до колективної
громадської діяльності. Цей період характеризується глибоким ос&
мисленням ставлення до навколишнього світу, до власного життя
та діяльності.
Для набуття суспільного досвіду, адекватного нинішній ситу&
ації, підлітки потребують якісно інших, ніж раніше, знань і соціаль&
них умінь, що необхідні для протистояння негативним впливам се&
редовища і впливам людини проти нього.
Види діяльності, спрямовані на розвиток лідерських якостей
в освітньому просторі:
– навчальна діяльність (індивідуальна, групова, колективна);
– конкурсна діяльність (участь у конкурсах, змаганнях);
– дослідницько&пошукова діяльність (участь у конференціях,
тренінгах, проектах, програмах);
– проективна діяльність (розробка та захист індивідуальних і
колективних справ);
– громадська діяльність (участь у роботі органів учнівського
самоврядування, в молодіжній організації, учнівських творчих
клубах, асоціаціях);
– представницька діяльність (уміння належно презентувати
себе, групу однолітків, школу, молодіжну організацію).
Шкільне лідерство — це сукупна діяльність великої кількості лі&
дерів у межах загальноосвітньої школи, спрямована на створення
сприятливих та рівних навчальних можливостей для всіх учнів,
учителів та інших фахівців, що працюють у загальноосвітній школі,
шкільної системи загалом, а також мотивування і стимулювання
учасників навчального процесу до конструктивного використання
переваг навчальних можливостей за допомогою концентрації всіх
зусиль навколо проблеми освіти; побудови професійної спільноти,
основною цінністю якої є навчання; залучення ресурсів зовнішнь&
ого середовища з навчальною метою.
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Секрет виховання лідерських якостей полягає в успішності дітей, їх
відчуття свого росту й руху вперед. Педагоги і батьки повинні знаходи&
ти будь&яку можливість похвалити дитину, підтримати його — це перша
умова забезпечення успіху. Дітям подобається бути в ролі переможця.

ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
Блажієвська С. С.,
ІV курс, група СР#41, спеціальність «Соціальна робота»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Рабiйчук С. О., науковий керівник
Головною метою соціальної роботи з обдарованими дітьми та
молоддю є створення умов для формування активної, творчої осо&
бистості.
Для досягнення поставленої мети система соціальної роботи
з обдарованою молоддю має бути органічною сукупністю змісту,
методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови
суб’єкта творчої діяльності й забезпечують формування її особис&
тості як дослідника. Найважливішим в організації роботи з обдаро&
ваними дітьми та молоддю є створення загального «поля креатив&
ності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів.
Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей, відомо, що
Т. Шевченко змалку любив ліпити з глини, малювати, пізніше —
списувати вірші у саморобні, оздоблені візерунками книжечки.
Можна помітити, що коли звичайній дитині, яка грається запропо&
нувати якусь іншу гру, то вона легко погодиться і забуде через
декілька хвилин попередню. Обдарована ж дитина завжди впевне&
на, що робить важливу справу, схильна займатись нею регулярно,
не дозволяє псувати наслідки своєї праці. У талановитої дитини
відразу помітні тонка спостережливість, зосередженість, поси&
дючість, вміння наполегливо переслідувати поставлену мету, само&
стійність, незалежність у діяльності. Обдаровані діти, як правило
мимоволі привертають до себе увагу.
Важливим принципом виховання слід визначити утилітаризм —
озброєння дитини знаннями і вміннями, які становлять реальну
користь у житті і допоможуть вихованцеві посісти достойне місце
в суспільстві [1, с. 21].
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Проблема соціальної роботи з обдарованими дітьми та молоддю
існує уже дуже довго. Тему виховання обдарованої дитини розроб&
ляли всі педагоги і психологи різних часів Одними із дослідників
були: Ф. Гальтон, А. Треєм, К. Гельвіцій, Р. Стернберг, Дж. Локк,
Ф. Канигін, А. Савченко [2, с. 36].
Термін «обдарований» був вперше вжитий А. Треєм у 1839 у ро&
зумінні слова «геній». Обдарована дитина — це та, яка виділяється
яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями у тому або
іншому виді діяльності.
Обдаровані діти мають великий словниковий запас, із задово&
ленням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова
і поняття; можуть займатись кількома справами відразу, наприклад,
стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них;
дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ, і не терп&
лять будь&яких обмежень своїх досліджень; у ранньому віці здатні
простежувати причинно&наслідкові зв’язки, робити правильні вис&
новки; можуть тривалий час концентрувати увагу на одній справі,
вони буквально «занурюються» в своє заняття, якщо воно їм цікаве
[3, с. 40].
Так, наприклад, з метою забезпечення пріоритетності системи
пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та мо&
лоді у структурі міської освіти м. Хмельницького працює заклад но&
вого типу — Хмельницька школа мистецтв.
Аналіз теоретичних джерел свідчить, що обдарованими можна
вважати дітей, якщо вони: часто «перескакують» через послідовні
етапи свого розвитку; у них чудова пам’ять, яка базується на раннь&
ому мовленні; рано починають класифікувати і категорувати
інформацію, що надходить до них; із задоволенням віддаються ко&
лекціонуванню.
Кожна обдарована дитина чи молода людина — індивіду&
альність, яка потребує особливого підходу. Сприяння реалізації об&
дарування вимагає організації особливого середовища, зокрема,
спеціальної освіти, яка виходить за межі навчання у звичайній
школі.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТУЇТИВНОЇ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
Бойко Г. А.,
II курс, група ОЕ 208, спеціальність «Облік і аудит»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Лавриненко Д. Г.,
ст. викладач, науковий керівник
В психологічній науці дана тема є досить досліджуваною,
у зв’язку із зацікавленістю науковців у пізнанні та описі феномену
інтуїції.
Так, питання розвитку інтуїції студентів економічного профілю
вивчалися О. О. Федьком. На тему «Потенціал інтуїції в науковому
пізнанні: когнітивно%ціннісні та методологічні виміри» була напи%
сана дисертація канд.філос.наук С. І. Мудрою. Взаємозв`язок візу%
ального мислення та інтуїції у студентів творчих та нетворчих
спеціальностей досліджувала О. С. Сорока.
Тематика інтуїції також розкрита з різних ракурсів такими авто%
рами як К. Теппервайн, Ю. В. Асоскова, О. Г. Овчиннікова, Л. Рет%
лізбергер, В. Р. Хамідова, М. Бунге, Л. Дей, Н. О. Лоский,
Д. Майерс та ін.
Саме поняття інтуїції має давнє походження. Загальні знання
про нього з`явились ще в античні часи. Так, Платон зазначав, що
існує вид безпосереднього знання, яке приходить наче раптове ося%
яння, якому передувала довготривала робота розуму.
На кінець XVI ст. відомі філософи проявили неабиякий інтерес
до питання інтуїції і сформулювали наступні визначення:
Р. Декарт писав: «Під інтуїцією я розумію не віру в хитке свідчен%
ня чуттів і не оманливе судження безладної уяви, але поняття ясного
та уважного розуму, породжене лише натуральним світлом розуму та
дякуючи своїй простоті більш достовірне, ніж сама дедукція».
За І. Кантом, інтуїція використовується як первинне поняття
по відношенню до усвідомлення речей та є безпосереднім, тому, що
не залежить від допоміжних понять. Він відрізняв: інтуїцію
емпіричну; через відчуття; чисту інтуїцію універсалій для пізнання
апріорних істин, таких невідчутних сутностей, як час та простір.
За Г. Гегелем, інтуїція — пізнання у вигляді чуттєвого спогля%
дання. Вона дає знання «ясне, як сонце…, лише чуттєве», таємниця
інтуїтивного пізнання «зосереджена в чуттєвості».
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В наш час сформувалися наступні сучасні визначення:
Жан Піаже, швейцарський психолог і філософ, розглядав
інтуїцію як образне мислення, що характеризує переважно дологіч&
ну стадію розвитку. Він вважав, що з віком роль інтуїції дещо змен&
шується, і вона поступається місцем більш соціальному типу мис&
лення — логічному.
За словником англійської мови Вебстера, інтуїція — акт або
процес отримання прямого знання або визначеності без роздумів
чи висновків; одкровення, отримане інсайтом чи природним знан&
ням; раптове розуміння чи пізнання.
За Девідом Майерсом, інтуїція — це збагнення не на основі
досвіду або раціональних міркувань, а безпосереднє переживання
дійсності.
За сучасним тлумачним словником української мови, інтуїція —
здатність безпосереднього пізнання істини без будь&якого зв`язку
з чуттєвим і раціональним пізнанням; має підсвідомий характер,
усвідомлюється лише результат; здогад, проникливість, чуття.
Отже, інтуїція — це нематеріальне, але цілком реальне відчуття,
яке допомагає відчувати найбільш правильний вибір, яке є в усіх від
народження, і яке потрібно розвивати протягом життя.
Сучасна європейська психологія виділяє наступні види інтуїції:
фізична, або тілесна (заснована на фізичних відчуттях людини);
емоційна (заснована на емоціях); інтелектуальна (найбільш супе&
речлива, адже не можливо чітко описати її рушійний механізм).
У кожної людини домінує певний тип інтуїції, виходячи з чого,
ми трактуємо події. Якщо поставити питання про те, як складеться
та чи інша справа, то люди з різним типом інтуїції будуть передба&
чати її результат, ґрунтуючись на різних враженнях. Людина
з фізичною інтуїцією уявить, яким буде її фізичний стан — втома,
підйом сил, апатія, стрес, — і зробить висновки про успішність за&
ходу. Інтелектуал спрямує свою здатність все прораховувати на си&
туацію і постарається «просканувати» її. Він сконструює свій образ,
який підкаже йому рішення. Висновки людини емоційного типу
будуть ґрунтуватися на тому, що вона відчуватиме по завершенню
справи. Але незалежно від того, який тип інтуїції домінує, людина
повинна розуміти і розвивати свої інтуїтивні здібності.
З метою тренування інтуїції, потрібно ставити себе на місце
інших, намагатися відгадувати, хто дзвонить, «відключати» внутрішні
судження, керуватися миттєвими потягами та близько години в день
знаходитись на самоті, залишаючись на одинці зі своїми думками.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Бондарь О. О.,
6 курс, група СР#61/11, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»,
тел. (063)#467#25#03
Кириленко В. Г.,
к. психол.н., науковий керівник
Однією з актуальних соціальних проблем сучасного суспільства
є зростання кількості випадків суїцидальної поведінки серед
підлітків та молоді. Дослідниками встановлено, що акт самогуб&
ства, зазвичай, обумовлений цілою низкою чинників: соціальних,
економічних, політичних, філософських, психологічних, релігій&
них тощо. Але в цілому рівень самогубств і його динаміка виступа&
ють важливими індикаторами соціального благополуччя того чи
іншого соціального середовища, а також показниками психічного
та духовного здоров’я суспільства.
На сьогоднішній день викликає занепокоєння стан фізичного
та психічного здоров’я підростаючого покоління. Підлітки та мо&
лоді люди стали менш упевненими у собі і мало довіряють оточу&
ючим, частіше перебувають у депресії, більш чутливі і не настіль&
ки прив’язані до своїх сімей, як їхні ровесники кілька десятиліть
тому.
Аналіз причин підліткових самогубств дозволив згрупувати їх у
вигляді основних факторів:
– негативні стосунки з батьками, в основі яких лежить ступінь
розуміння батьками своїх дітей, співчуття, нормативності відно&
син;
– проблеми у школі, пов’язані з особистістю вчителя, статусом
підлітка у класі і власним відношенням до своєї успішності;
– взаємовідносини з однолітками, спілкування з друзями та
особами протилежної статі
– наркотизація та алкотизація підлітків.
Особливість вибору між життям та позбавленням себе життя
завжди хвилювала соціум, однак, незважаючи на опрацювання цієї
теми, кількість самогубств не знижується, а навпаки — зростає
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і часто самогубство дитина адресує своїм близьким з метою щось
змінити в їхніх взаємостосунках. Основною відмінною рисою дитя&
чого суїциду від суїциду підліткового є неадекватність уявлень про
смерть: значна більшість дітей не сприймає смерть як щось оста&
точне, як таке, що стається з людиною раз і назавжди. Прагнення
бути свідком реакції оточуючих на власну смерть чи надія на «дру&
ге народження», а також відсутність страху смерті властиві суїци&
дентам дитячого віку.
Дитину набагато легше, ніж підлітка відмовити від її намірів.
Відволікти від самогубства, як і стати його приводом може будь&яка
дрібниця (дрібниця — лише з першого погляду; частіше вона
містить прихований глибокий сенс, який дитина не стільки ро&
зуміє, скільки відчуває).
Атмосфера любові, прийняття й поваги до її особистісних прав
надалі може убезпечити дитину від фатального вчинку. Діти, які
висловлювали суїцидальні наміри або здійснювали спробу самогу&
бства, потребують кваліфікованої психологічної допомоги. Їхній
«крик по допомогу» обов’язково має бути почутий близькими. І ди&
тина має отримати на нього відповідь.
Дуже високий процент суїцидальних вчинків — серед тих, хто
страждає на ті чи інші психоемоційні розлади ( більше 50%). Тяжкі
форми депресії за поширенням посідають друге місце після серце&
во&судинних захворювань.
Результати проведеного експериментального дослідження, зму&
шують замислитися над ефективністю здійснення профілактичної
роботи із кожним окремо взятим підлітком, у якого встановлені не&
гативні результати.
Вивчення проблеми суїциду серед молоді показує, що в цілому
ряді випадків підлітки вирішувалися на самогубство з метою звер&
нути увагу батьків, педагогів на свої проблеми і протестували таким
страшним чином проти бездушності, байдужості, цинізму і жорсто&
кості дорослих. Вирішуються на такий крок, як правило, замкнені,
ранимі за характером підлітки від відчуття самотності, власної не&
потрібності стресів і втрати сенсу життя. Своєчасна соціально —
психологічна підтримка, надана підліткам у важкій життєвій ситу&
ації, допомогли б уникнути трагедії.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Бондаренко Н.А.,
6 курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна»,
Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Проблема конфлікту належить до числа проблем, що мають
глобальний характер, до того ж її актуальність останнім часом
істотно зросла у зв’язку із значним загостренням конфліктів в усьо&
му світі. Згідно з сучасними поглядами конфлікт вважається неми&
нучим явищем і охоплює найрізноманітніші аспекти буття як окре&
мої людини, організації, так і суспільства загалом.
Серед соціологів, що дослідували соціальні механізми конфлік&
тів, слід назвати таких, як Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, М. Вебер,
К. Манхейм, Л. Козер, Р. Дарендорф, П. Сорокін, Т. Парсонс,
Н. Смелзер, Л. Крисберг, К. Боулдінг, П. Бурдьє, Р. Арон, Е. Фромм
та ін. Конфліктами у сучасній науці і практиці займались такі авто&
ри, як А. Ішмуратов, А. Гірник. Практичні питання розв’язання
конфліктних ситуацій в організаціях досить детально розглядають
В. Бойко та О. Ковальов.
Мета дослідження — з’ясувати соціальні причини та фактори,
що впливають на виникнення конфліктів в організації та розробити
рекомендації щодо профілактики конфліктів у трудовому ко&
лективі.
Дослідження складалось з трьох етапів. На першому етапі ста&
вилось завдання дослідити рівень конфліктності в організації. На
другому етапі дослідження було проведено аналіз отриманих ре&
зультатів. На третьому етапі було розроблено заходи щодо профі&
лактики і вирішення конфліктів в організації.
В процесі дослідження використовувалися такі емпіричні мето&
ди, як аналіз документів, опитування, спостереження, аналіз ситу&
ацій, тестові методики.
Для проведення діагностики конфліктних ситуацій в колективі
були обрані такі основні підрозділи, як служба головного енергети&
ка, комерційна служба, бухгалтерія, виробничий цех, фінансово&
економічний відділ, склад готової продукції, склад матеріалів та си&
ровини ТОВ «Очаківський хлібозавод».
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В результаті було з’ясовано, що в цілому для соціально&психо&
логічного клімату в організації характерними є ентузіазм, підйом,
прагнення дії, доброзичливість у стосунках. Колектив бачить перс&
пективу, усвідомлює необхідність своєї роботи та існування. До&
статньо чітко окреслена тактика і стратегія діяльності. Перешкоди,
якщо і передбачаються, то поряд з реальними можливостями їх
подолання.
Виключення стосується комерційного відділу, для якого основ&
ними характеристиками є апатія, пасивне співчуття, втрата інтере&
су до діяльності, до взаємодії. Це пов’язано з існуванням порушень
в міжособистих та ділових стосунках між членами даного
підрозділу.
Для розв’язання організаційних конфліктів в колективі реко&
мендується складати так звану карту конфлікту, що дозволить: об&
межити дискусію певними формальними рамками і допоможе
уникнути надмірного прояву емоцій; створити можливість спільно&
го обговорення проблеми, викласти людям їхні вимоги та побажан&
ня; конкретизувати власну точку зору та зрозуміти точку зору
інших; створити атмосферу емпатії, що надасть можливість сторо&
нам конфлікту побачити проблему очима опонента та визнати його
думку; обрати нові шляхи розв’язання конфлікту.
Для попередження і вирішення конфліктів в колективі необ&
хідно заздалегідь діагностувати деструктивні конфлікти і сформува&
ти у працівників організації навички раціонального поводження в
конфліктних ситуаціях. Необхідно ідентифікувати й нейтралізува&
ти вплив конфліктних особистостей на ситуацію в колективі. Серед
запропонованих заходів щодо створення сприятливого соціально&
психологічного клімату в трудовому колективі слід особливо звер&
нути увагу на систематичне проведення зустрічей керівництва з ко&
лективом, обговорення проблем організації праці і стосунків у
трудовому колективі, налагодження зв’язку між працівниками і
керівництвом, проведення корпоративних заходів, формування
мотивації співробітників.
Таким чином, дослідження причин конфліктів і впровадження
запропонованих заходів сприятиме створенню атмосфери довіри,
розвитку корпоративної культури та підвищенню ефективності
праці на підприємстві.
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ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Василюк Т .В.,
VІ курс, група С#62, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)37#61#47
Литвин С. М.,
відмінник освіти України, доцент кафедри, науковий керівник
В умовах соціально&орієнтованої ринкової системи господарю&
вання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Від&
сутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути пос&
тавлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про
підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення
людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. Нехту&
вання мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зни&
ження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової
дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи
в господарській системі в цілому.
Постійні зміни в економічній та політичній сферах нашої дер&
жави, одночасно створюють великі можливості і серйозні загрози
для кожної особистості та вносять значний рівень невизначеності в
життя практично кожної людини. Тому, лише дієвий мотиваційний
механізм, що відповідає сучасним умовам та є гнучким до швидких
економічних змін, забезпечить ефективне використання трудових
ресурсів.
Розробка і запровадження ефективних мотиваційних моделей
сприяє підвищенню конкурентоспроможності, продуктивності і,
в кінцевому результаті, прибутковості підприємства. Також, це доз&
воляє вийти підприємству на економічно новий рівень розвитку
і відкриває можливості реалізувати свої можливості на світовому
рівні.
Та найголовніше, використання ефективної мотиваційної мо&
делі на підприємстві свідчить про уважне і дбайливе ставлення
керівництва до власних працівників, а отже, і про піклування про їх
матеріальне і соціальне становище. Імідж будь&якого підприємства
чи організації визначається насамперед належним відношенням до
всіх членів трудового колективу, а успіх підприємству гарантовано,
якщо є зацікавленість його працівників у підвищенні продуктив&
ності праці та в повній реалізації свого творчого потенціалу.
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Ринкові форми господарювання відкривають широкі можливості
для практичного використання різних методів мотивації і не лише
матеріальне стимулювання.
Аналіз публікацій вітчизняних вчених за останні роки свідчить
про зростаюче розуміння того, що підвищення конкурентоспро&
можності національної економіки є неможливим без формування
конкуренто&спроможності робочої сили, без створення мотивації,
адекватної певному етапі ринкових перетворень і завданням зміц&
нення конкурентних позицій держави в світі. Під мотивацією ро&
зуміють сили, що існують усередині чи поза людиною, що збуджують
у ній ентузіазм і завзятість у виконанні визначених дій. Мотивація
працівників впливає на їхню продуктивність, і частина роботи ме&
неджера саме полягає у тому, щоб направити мотивацію на досяг&
нення організаційних цілей. Вивчення мотивації дозволяє зро&
зуміти, що змушує людей працювати, що впливає на вибір ними
способу дії і чому вони дотримуються його протягом деякого часу.
У процесі дослідження проблеми мотивації праці на прикладі
однієї з бюджетних установ м.Миколаєва ми встановили, що існу&
юча практика мотивації праці, як правило, зводяться до оплати
праці, заснованої на фіксованих тарифних ставках і посадових ок&
ладах, і є малоефективною. Тому при формуванні систем мотивації
праці на підприємствах усіх форм власності і господарювання не&
обхідно використовувати вже накопичений світовою практикою
великий і дуже цікавий досвід. Тому соціологічні дослідження
проблем мотивації праці та розроблення на підставі їх результатів
практичних рекомендацій наразі є в Україні дуже актуальними.

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦЯ ЛЮДЕЙ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ,
ЯК НАПРЯМОК ГУМАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Вівдюк З. М.,
магістр соціальної роботи, ЖЕГІ ВНЗ
Освіта — найвидатніший феномен культури, спрямований на
формування та розвиток особистості. Завдяки їй відбувається
трансмісія культурного досвіду у вигляді готових суспільно&значу&
щих зразків поведінки. Місце окремого індивіда, його престиж виз&
начаються ступенем засвоєння та інтеріоризації соціальних ролей,
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що надає йому діяльнісного змісту. Але освіта є не тільки інстру&
ментом відтворення особистості шляхом соціалізації, а й ґрунтом
для її розвитку. Це важливий засіб існування індивіда. Саме тому,
в умовах реалізації особистісно&орієнтованої парадигми освіти, по&
ряд із підвищенням якості освіти потрібно також приділяти належну
увагу й розвитку особистості, її інтересам, потребам, можливостям.
В сучасних умовах якісних змін суспільного буття акцентується
увага на гуманізації і гуманітаризації освітнього простору, як факто&
рах збереження її соціокультурності. Якщо суспільство існує в куль&
турі, то кожне його явище має свою цінність, як має її кожна люди&
на, оскільки природно є вільною, індивідуалізованою особистістю.
Тому освітній простір має соціально&особистісне значення: тут
відбувається становлення молодої людини як особистості, форму&
вання її світогляду, розвиток творчого потенціалу, природних задат&
ків та здібностей, вміння налагоджувати міжособистісні стосунки,
що дає можливість відчути себе повноцінним членом суспільства.
За таких умов особливого значення набуває необхідність під&
вищення уваги до соціального інтегрування людей з функціо&
нально&фізичними обмеженнями в загальноосвітній простір Ук&
раїни та зміну ставлення суспільства до людей з особливими
потребами і проблеми інвалідності взагалі — це один із напрямів
гуманізації всієї системи освіти, що відповідає пріоритетам дер&
жавної політики та має відображення у Національній Доктрині
розвитку освіти.
В Україні ряд питань освіти людей з особливими потребами
продовжують залишатися актуальними до сьогодні: адаптація до
стану інвалідності на шляху соціалізації людей з особливими потре&
бами; стан взаємодії із суспільством; неповна підготовленість педа&
гогічних працівників; відсутність гнучкої системи диференційова&
ної інклюзивної освіти; отримання доступу до участі у соціальної та
економічної діяльності тощо.
Система надання освітніх послуг людям з особливими потреба&
ми має базуватися на забезпеченні: охоплення всіх без винятку лю&
дей з особливими потребами якісною освітою на всіх рівнях; свобо&
ди вибору навчального закладу; рівних освітніх можливостей;
повного доступу всіх навчальних закладів; адаптації в освітньому
просторі, формування адекватної самооцінки; корекції ко&
мунікаційних навиків, підвищення соціальної мобільності; оп&
тимізації умов навчального простору; підвищенні комунікаційної
культури; підготовки конкурентоспроможних спеціалістів.
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Саме з цих позицій видатними науковцями у галузі соціальної
роботи ведеться інтенсивний пошук таких шляхів вирішення цієї
проблеми, які були б найбільш ефективними. Праці В. П. Гудоніса,
Т. А. Добровольської, Є. І. Леонгарда, А. Й. Капської, В. Г. Петрової,
Л. М. Шипіциної, Н. Д. Шматко в достатній мірі розкривають зміст,
форми, види, умови та проблеми інтеграції інвалідів у соціальне се&
редовище. У дослідженнях М. М. Малофєєва розкрито два можливі
шляхи розвитку інтегрування: революційний (штучне впровадження
західних моделей інтегрування без урахування української спе&
цифіки) і еволюційний (поступовий розвиток інтеграційних про&
цесів). В. М. Вельгус, В. М. Виноградов, Л. С. Волкова, Л. П. Носко&
ва, В. А. Феокистова вивчали соціальні, психологічні, педагогічні
умови інтегрування інвалідів у суспільство і визначили різні форми
інтегрованого навчання з проведенням глибокого аналізу співвідно&
шення корекційної й освітньої систем. До питання формування но&
вої ідеології в системі освіти зверталися П. М. Таланчук, В. І. Бондар,
В. М. Синьов, Є. І. Леонгард, Е. А. Ямбург, А. Г. Шевцов; теоретичні
і методологічні аспекти технічної і гуманітарної освіти інвалідів, а та&
кож можливості навчально&методичного, інформаційного, медико&
соціального супроводу розробляли О. К. Агавелян, В. Н. Вовк,
В. З. Кантор, М. І. Нікітіна, А. Г. Станевський, В. А. Мальков,
Ю. В. Сікора, Г. Н. Паршін, О. І. Купреєва, М. Є. Чайковський.
А. Й. Капська, О. І. Холостова, Н. Ф. Дементьєва, Л. І. Акатов,
Л. П. Храпиліна аналізували організацію соціальної реабілітації інва&
лідів, підготовку фахівців із соціальної реабілітації й організаційно&
методичне забезпечення діяльності реабілітаційних установ.
Але, поряд із помітними напрацюваннями і здобутками вітчиз&
няних та зарубіжних учених питання інтегрування молодих
інвалідів ще залишається відкритим. Реалізація процесу інтегру&
вання людей з функціональними обмеженнями в освітній простір
має важливе значення як для розробки теоретичних основ соціаль&
ної політики, так і практичного здійснення соціальної роботи, до&
помоги та підтримки різних соціальних груп молодих інвалідів.
В Україні проблема інтегрування молоді з функціональними
обмеженнями актуальна. Наше суспільство ще не готове сприйма&
ти їх як рівних. Внаслідок цього з’являється суперечність між не&
обхідністю подолання соціальної ізоляції молоді з функціональними
обмеженнями та відсутністю відповідних психологічних і соціаль&
но&педагогічних умов, необхідних для їхньої життєдіяльності. На&
самперед йдеться про те, щоб створити динамічну систему забезпе&
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чення, яка сприятиме послідовному та ефективному процесу
соціальної інтеграції саме цієї категорії осіб.
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ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СОЦІАЛЬНИХ
СЛУЖБАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Войтко Л. Д.,
6 курс, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., доц., науковий керівник
Провідна ідея концепції соціальної роботи з студентською мо&
лоддю в Україні полягає в розумінні її як багаторівневої системи,
підсистемам якої властиві відносна самостійність, технологічність
та ефективність залежно від об’єму (напряму соціальної роботи)
й об’єкта (особистість, студентська група, студентська молодь) со&
ціально&педагогічного впливу. Соціальна робота у вищих навчаль&
них закладах здійснюється за напрямами: соціальна профілактика
та допомога, соціальна адаптація, соціальний захист та охорона
прав молоді, соціальна корекція, соціальна реабілітація (з власти&
вими їм підсистемами).
Основним напрямом соціальної роботи зі студентською молод&
дю є соціальна профілактика, яку науковці розглядають як соціаль&
но&педагогічну діяльність, що грунтується на виявленні несприят&
ливих психолого&біологічних умов, психолого&педагогічних
факторів, які зумовлюють відхилення в навчанні, вихованні,
психічному і соціальному розвитку кожного студента, в його по&
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ведінці, стані здоров’я, отримання вищої освіти, самоосвіти, а та&
кож на організацію життєдіяльності та дозвілля студентів.
Найбільш ефективною є групова соціальна робота, до якої можна
віднести: соціальну корисну діяльність, соціальну освіту, створення
виховуючого середовища в групі, залучення студентів до молодіжних
клубів, наукової роботи (бесіди, лекції, інструктажі, психолого&педа&
гогічна корекція, соціально&правова допомога, розв’язання
конфліктів, спілкування, диспут); в колективі передбачають одночас&
ну соціально&педагогічну роботу з однієї проблеми з великою групою
студентів (академічна студентська група, молодь ВНЗ, викладацький
склад): соціальна освіта, допомога, юридична консультація щодо
вирішення проблем колективу, культурні, художні, спортивні форми
організації дозвілля, захист прав студентсько&викладацького складу,
реконструкція соціокультурного оточення студентів; створення пози&
тивної студентської думки щодо багато аспектності проблем молоді.
Ефективність системи соціальної роботи з молоддю у вищих
навчальних закладах забезпечується: гуманістичним, особистісно&
орієнтованим, кордоцентричним і культурологічним підходами,
педагогічним стимулюванням самодопомоги в процесах соціаліза&
ції та самовизначення, організаційно&педагогічною взаємодією
підсистем соціальної роботи та управлінням діяльністю соціальних
служб для молоді України.
Соціальна служба ВНЗ — це сукупність спеціально уповноваже&
них державних, громадських різнопрофільних установ, організацій,
а також ректорату, діяльність яких спрямована на відродження зруй&
нованих і створення нових соціально&економічних, політичних, ме&
дико&екологічних, правових, психолого&педагогічних та інших
умов, які мають забезпечувати на сучасному рівні розвиток і вижи&
вання молоді, її повну самореалізацію. Завдання служби ВНЗ поля&
гає в тому, щоб розширити коло форм, сприяти більш інтенсивному
залученню студентів до процесів, які впливають на соціалізацію мо&
лоді. У практиці служби вищих навчальних закладів використо&
вується різні форми організації соціального виховання студентів.
Студентська соціальна служба у ВНЗ України, як правило, ство&
рюється за адміністративно&фінансової підтримки адміністрації
ВНЗ й тісно взаємодіє із державною службою для дітей, молоді,
сім’ї, що функціонує на обласному, міському, районному рівнях.
Саме державна соціальна служба найчастіше визначає ідеологію і
нормативну базу діяльності, іноді навіть частково фінансує та керує
роботою студентських соціальних служб ВНЗ через свій підрозділ —
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центр студентських соціальних служб (Національний педагогічний
університет ім. М. П. Драгоманова, Національний технічний
університет, Національний авіаційний університет).
Необхідною передумовою успішного функціонування студентсь&
кої соціальної служби є налагодження механізму, який забезпечує
співпрацю між навчальним закладом, студентською соціальною
службою, гуртожитками, органами студентського самоврядування
іта районним/міським центром соціальних служб для молоді.
Аналіз змісту та основних напрямів роботи студентських
соціальних служб університетів дає підстави про те, що управління
ними здійснюється на наукових засадах. У ВНЗ студентська соціаль&
на служба є окремим незалежним підрозділом університету зі своєю
матеріальною базою, спеціалізованими відділами, керівництво
якою здійснює призначений адміністрацією університету — декан.
Студентські соціальні служби фінансуються переважно самим
університетом, досить часто маючи додаткову підтримку від гро&
мадських, державних, приватних структур. Аналіз діяльності СС
ВНЗ свідчить, що для тпких служб характерна розвиненість соціаль&
но&педагогічної і психолого&педагогічної допомоги та підтримка,
спрямована на особистість студента, організація соціального супро&
воду окремої особистості чи групи в окремих навчальних закладах.
У вищих навчальних закладах функціонують різноманітні
соціальні служби та програми соціальної допомоги. Крім того,
ефективно діють чисельні асоціації й об’єднання студентів, метою
яких є захист прав та інтересів молоді, створення найліпших умов
для професійного навчання, розвитку особистості.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ
Горобець Н. С.,
ІІ курс, група СР#21, спеціальність «Соціальна робота»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Болкун Т. А., науковий керівник
Однією із самих актуальних і соціально значимих задач, що сто&
ять перед нашим суспільством сьогодні є пошук шляхів зниження
росту злочинності серед молоді і підвищення ефективності її
профілактики. Необхідність якнайшвидшого рішення цієї задачі
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обумовлена не тільки тим, що в країні продовжує зберігатися до&
сить складна криміногенна обстановка, але насамперед тим, що
в сферу організованої злочинності втягується усе більше і більше
неповнолітніх кримінальними угрупованнями, створеними підліт&
ками, скоюються небезпечні злочини, і число їх неухильно росте.
Реформування пенітенціарної системи України передбачає за&
лучення до участі у різних формах роботи з неповнолітніми засуд&
женими досить широке кола фахівців і представників громадсь&
кості. Неповнолітня особа (у кримінальному праві) — це особа, яка
на момент вчинення злочину не досягла вісімнадцятирічного віку
(ч. І ст. 102 Кримінального кодексу України) [1]. Досягнення вста&
новленого КК України віку — одна із загальних умов притягнення
особи до кримінальної відповідальності.
Лише з досягненням певного віку під впливом сім’ї, школи,
соціального середовища підліток досягає того рівня свідомості,
який дозволяє йому розрізняти добре і погане, що може спричини&
ти шкоду іншим людям. Це уможливлює пред’явлення до непов&
нолітніх вимоги узгоджувати свою поведінку з встановленими
в суспільстві правилами. Направлення неповнолітнього до спеціаль&
ної навчально&виховної установи для дітей&злочинців означає
поміщення до загальноосвітньої школи соціальної реабілітації або
професійного училища соціальної реабілітації, статус яких визна&
чений Законом «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей» від 24 січня 1995 [2]. Ці заклади мають напівзак&
ритий характер, направлення до них є найсуворішим примусовим
заходом виховного характеру.
Основним завданням загальноосвітніх шкіл і професійних учи&
лищ соціальної реабілітації є: створення належних умов для життя,
навчання і виховання учнів підвищення їх загальноосвітнього і куль&
турного рівня, професійної підготовки, розвитку індивідуальних
здібностей і нахилів, забезпечення необхідної медичної допомоги;
забезпечення соціальної реабілітації учнів, їх правового виховання та
соціального захисту в умовах постійного педагогічного режиму [3].
У теорії соціальної педагогіки прийнято виділяти два основні
аспекти соціальної роботи в пенітенціарній сфері: правовий і пси&
хологічний. Однією з функцій соціального працівника в пенітен&
ціарній сфері для неповнолітніх є правова підтримка засуджених.
Підліток, який в перше потрапив у виправно&трудову установу, от&
римує важку психологічну травму. Функції соціального працівника
в пенітенціарних закладах полягають в діагностиці особи засудже&
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ного за допомогою різних психологічних методик, надання виснов&
ку про особу на основі отриманих даних і розробка спільно з адмі&
ністрацією установи програм перевиховання, виправлення і спо&
собів спілкування із засудженим.
Для здійснення перевиховання і ресоціалізації неповнолітніх
засуджених в пенітенціарних установ повинні залучатися високок&
валіфіковані фахівці, зокрема соціальні працівники, котрі здійсню&
ють супровід неповнолітніх та молоді, яка перебуває у місцях поз&
бавлення волі або звільнилася з них. У процесі перевиховання
особистості одним з головних завдань має бути — досягнення
єдності свідомості та поведінки, переконань та дій, вчинків. Це
здійснюється шляхом тривалого впливу складної системи методів
та прийомів перевиховання на підлітка.
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Григоренко М. П.,
6 курс, спеціальність «Соціальна робота», Університет «Україна»
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., доц. науковий керівник:
Мотивація студентів до навчання є однією з основних складо&
вих навчально&виховного процесу. В умовах сьогодення ця пробле&
ма залишається актуальною, оскільки сучасне суспільство ставить
до випускника вищого навчального закладу особливі вимоги, серед
яких важливе місце посідають професіоналізм, активність і твор&
чість. Процес удосконалення підготовки майбутніх фахівців в умо&
вах сучасної освіти досить складний і обумовлений багатьма чин&
никами. Одним із них є ступінь адекватності мотиваційних
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настанов вступу до вищого навчального закладу і набуття професії.
Становлення майбутнього фахівця можливе лише за умови сформо&
ваного мотиваційно&ціннісного ставлення до обраної спеціальності.
Таким чином, у сучасних умовах виникла об’єктивна потреба
теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педа&
гогічні умови та засоби формування мотивації учіння студентів.
Для визначення домінуючих мотивів у студентів ми провели на&
ступне дослідження, в якому взяли участь студенти спеціальності
соціальна робота, скориставшись для цього методика виміру потре&
би (мотиву) у досягненні, методика виміру потреби в схваленні, ме&
тодика, яка спрямована на дослідження мотивації до навчання у вузі.
На основі аналізу отриманих результатів ми виділили наступні
дві групи студентів: з високим і низьким рівнем учбової мотивації.
1 група студентів 2&го курсу — з високим рівнем мотивації до набут&
тя знань (48%) та оволодіння професією (37%) і з низьким рівнем
мотивації отримання диплому (15%).
2 група студентів магістрів (5–6) курсу — з низьким рівнем мо&
тивації до набуття знань (29%) та опанування професією(25%), але
з високим рівнем мотивації отримання диплому (46%).
Ті ж, хто спрямований на отримання професії, часто виявляють
вибірковість, ділячи дисципліни на «потрібні» і «непотрібні» для їх
професійного становлення, що може відбиватися на академічній
успішності. Установка на отримання диплома робить студента ще
менш розбірливим при виборі засобів на шляху до його отримання —
нерегулярні заняття, «штурм», шпаргалки та інше.
Цікавим є той факт, що всі опитані магістранти зазначили, що
їм цікаво навчатися. Тоді як більшість студентів 2, курсу зазначили,
що цікавість до навчання приходить і зникає. Це викликано низ&
кою факторів, серед яких: відповідність навчальної програми змісту
професії, інтересам студентів, а також ставлення та підхід конкрет&
ного викладача до проведення занять. Цей рейтинг показує, що
студенти 2&го курсу не дуже цікавляться цілісним розвитком себе
як особистості, своїх професійних навичок; тоді як студенти&
магістранти та частина спеціалістів цілеспрямовано навчаються
для покращення свого професійного рівня, незважаючи на всі ці
фактори.
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МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ
ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО РОБОТИ
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Довгань Н. О.,
аспірант кафедри психології управління Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
ст.викладач Інституту соціальних технологій,
Університет «Україна»
Необхідність підвищення ефективності розвивальної взаємодії
вихователів ДНЗ з дошкільниками стимулює розвиток готовності до
роботи з обдарованими дітьми в процесі трансформації системи ви&
ховання і навчання кожної дитини. Розвиток психологічної готов&
ності вихователів стає можливим лише за умовою особистісної пот&
реби оптимізації результативності в роботі з обдарованими дітьми,
яка ґрунтується на процесі самоаналізу психологічних проблем роз&
вивальної взаємодії, вибору адекватних засобів і методик їх вирішен&
ня. Це, в свою чергу стимулює необхідність розвитку мотиваційної
складової готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми.
За результатами дослідження було встановлено відмінності вмо#
тивованості вихователів залежно від віку, статті, стажу виховної
діяльності, типу навчального закладу. Зокрема, за критерієм χ2 було
виявлено, що у вихователі дошкільних навчальних закладів тра&
диційного типу мають тенденцію до підвищення рівню моти&
ваційної готовності, ніж вихователі дошкільних навчальних закладів
нового типу (р < 0,1). Крім того, за критерієм було встановлено, що
вихователі мають вікові особливості у проявах психологічної моти&
ваційної готовності: виший рівень її розвитку констатовано у вихо&
вателів віком 21–34 роки, поступово з зростанням віку мотиваційна
готовність до роботи з обдарованими дітьми знижується. Це може
бути пояснено схильністю працівників освітньої сфери до синдрому
«емоційного вигорання», стану особистого виснаження, емоційно&
го, фізичного, розумового. Як випливає за результатами досліджен&
ня залежно від стажу роботи за критерієм χ2 мотиваційна готовність
вихователів ДНЗ має тенденцію до зниження (р < 0,5) в залежності
від зростання трудового стажу роботи в ДНЗ, а саме якщо стаж не
перевищує 15 років, мотивація до роботи знаходиться на достатньо
високому рівні, але з часом, за певними причинами, знижується.
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За результати емпіричного дослідження констатовано недос&
татній рівень розвитку мотиваційної складової готовності вихова&
телів ДНЗ до роботи з обдарованими дітьми, а саме, високий рівень
мають 2,5% опитаних респондентів, середній рівень у 49,5%, і низь&
кий рівень 48%. При цьому встановлено взаємозв’язок рівня розвит&
ку мотиваційної складової готовності вихователів та психологічних і
соціальних факторів, які впливають на ефективність розвивальної
взаємодії з обдарованими дітьми. Отримані результати свідчать про
необхідність спеціального психологічного навчання вихователів
дошкільних навчальних закладів, спрямованого на розвиток їхньої
психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми, яке мож&
на здійснити в системі післядипломної педагогічної освіти.

СОЦіАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ
Довгань О. Л.,
начальник наукового відділу спеціальних технологій навчання,
Університет « Україна», моб.096#771#84#19
Проблеми молоді та їх соціальні потреби обумовлені не тільки
економічними негараздами. Одним з дестабілізуючих факторів
нинішнього стану української молоді є знецінення духовних
цінностей. На сьогоднішній час є актуальною проблема падіння се&
ред значної частини молоді цінності праці на виробництві, розумо&
вої праці, освіти, науки, знань. Націленість молоді на швидку і лег&
ку наживу — це наслідки змін цінностей та орієнтацій молоді
у сфері праці.
Соціальна робота з дітьми та молоддю — діяльність уповнова&
жених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх
порядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямо&
вана на створення нормальних умов життєдіяльності, гармонійно&
го та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституцій&
них прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та
духовних потреб.
Головною метою соціальної роботи з дітьми та молоддю є ство&
рення умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що
сприяє соціальній адаптації та самореалізації молодого покоління
в інтересах особистості і суспільства. Соціальна робота передбачає
взаємодію двох пріоритетних аспектів діяльності держави: соціаль&
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на опіка; надання різних видів допомоги різним категоріям молоді;
діяльність соціальних інституцій, спрямована на розкриття творчо&
го потенціалу молоді.
За багатьох обставин молодь є і завжди буде найперспек&
тивнішою частиною суспільства. А значить, і поступальний розви&
ток суспільства значною мірою обумовлений ставленням до моло&
дого покоління, розумінням його проблем, інтересів, запитів,
потреб, вмінням зробити йому крок назустріч.
Соціальна робота в мережі соціальних служб для молоді має
чітко визначену адресність. До уваги беруться такі фактори як віко&
вий показник осіб, яким надається соціальна допомога та підтрим&
ка; основні сфери життєдіяльності молоді (навчальні заклади,
місця роботи, проживання, відпочинку); основні категорії молоді
(учні шкіл, студенти навчальних закладів різного рівня акредитації,
працююча молодь, безробітна молодь, сироти, особи з обмеженими
функціональними можливостями тощо); типові соціальні та психо&
логічні проблеми молоді.
Діяльність центрів соціальних служб молоді передбачає вико&
нання низки завдань: надання соціально&медичної, психолого&пе&
дагогічної, правової, інформаційної, матеріальної та інших видів
соціальної допомоги; розробка та здійснення системи заходів щодо
створення умов, необхідних для життєдіяльності різних категорій
дітей та молоді; здійснення соціально&профілактичної роботи се&
ред дітей та молоді, застосування комплексних заходів, спрямова&
них на подолання негативних явищ в молодіжному середовищі;
розробка та впровадження реабілітаційних програм.
Для організації соціально&педагогічної роботи в межах цих
програм при соціальних службах молоді створюються різноманітні
спеціалізовані служби: кризові центри соціально&педагогічної до&
помоги різним категоріям сімей, дітей та молоді; центри соціальної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
центри сім’ї «Родинний дім»; клубні об’єднання за місцем прожи&
вання; лінія дистанційного консультування «Телефон довіри»; кон&
сультпункти у РАГСах; військкоматах; колоніях для неповнолітніх;
консультативні пункти для ін’єкційних споживачів наркотиків;
консультативні пункти для роботи з молоддю, яка повернулася
з місць позбавлення волі.
Тому при повноцінному функціонуванні і своєчасному втру&
чанні соціальних служб молодь має змогу не залишитись наодинці
зі своєю проблемою.
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СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК —
ШЛЯХ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ
ВИПУСКНИКІВ ШКІЛІНТЕРНАТІВ
Іванова Н. М.,
магістр соціальної роботи, ЖЕГІ ВНЗ
Однією з актуальних проблем сучасного сирітства є не сформо&
ваність у випускників інтернатних установ об’єктивної життєвої
позиції (відповідальності за власне життя і здоров’я, спроможність
робити вибір і нести відповідальність за прийняті рішення, плану&
вання самостійного життя). Як показує аналіз сьогодення, перший
рік самостійного життя поза дитячим будинком є найскладнішим
для випускників даних установ. Дана категорія дітей, характеризує&
ться непристосованістю до самостійного життя, низькою соціаль&
ною активністю. Споживацьке ставлення, що формується у них за
життя на повному державному забезпеченні, невміння взаємодіяти
з іншими людьми у відповідності з соціально&культурними норма&
ми і правилами, призводить до того, що багато хто з них, вийшов&
ши з дитячого будинку, стають правопорушниками, починають
вживати алкоголь, стають наркоманами, жертвами шахраїв.
За результатами моніторингу у 2010 році, проведеного фахівця&
ми Державної служби у справах дітей, з’ясувалося, що 7 із 10 ко&
лишніх вихованців відчувають труднощі в процесі самостійного
життя поза інтернатної установи, а саме: не можуть самостійно жи&
ти у власних квартирах, дуже швидко витрачають гроші з пенсійних
накопичень та зарахованих коштів на випуск, не можуть втримати&
ся на одній роботі довгий час, навіть в разі успішного працевлашту&
вання; скоюють правопорушення та злочини, довго не можуть
адаптуватися в житті [1].
Незважаючи на планомірну роботу педагогічного колективу ди&
тячих будинків по підготовці вихованців до самостійного життя, ці
діти після виходу неодноразово опиняються в складних життєвих
ситуаціях, які ставлять перед ними безліч побутових, економічних,
освітньо&професійних і соціальних питань.
У рамках державної цільової програми підтримки випускників
інтернатних установ для дітей&сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в Україні діють спеціалізовані соціальні
гуртожитки. Мережа даних закладів діє по всій Україні, зокрема
і в Житомирській області, а саме в місті Житомирі.
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Соціальний гуртожиток — заклад для тимчасового проживання
дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком
від 15 до 18 років, а також осіб із числа дітей&сиріт та дітей, позбав&
лених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. Головна
мета діяльності соціальних гуртожитків — створення умов для
соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їхньої підготов&
ки до самостійного життя [2].
Загалом соціально&педагогічна робота з випускниками інтер&
натних установ в даній соціальній установі направлена на те, щоб
випускники дитячих будинків ставали не пасивними споживачами
інформації для засвоєння соціального досвіду, а активними учасни&
ками. У рамках роботи з цільовими групами в Житомирському
соціальному гуртожитку організовано індивідуальний супровід ви&
пускників фахівцями, сформовано групу взаємодопомоги, прово&
дяться психологічні, юридичні, медичні та інші консультації. У гру&
пу взаємодопомоги включені в якості волонтерів випускники
попередніх років, які отримали гідну освіту, працевлаштувалися
і створили власні сім’ї. На основі власного життєвого досвіду вони
доносять головну думку проте, що допомогу можна надати лише
тому, хто прагне впоратися з життєвими проблемами власними си&
лами. Випускники дитячих будинків отримують можливість брати
участь в організації та проведенні дозвіллєвих заходів, які прово&
дяться в соціальному гуртожитку, що дозволяє їм розширити коло
соціальних контактів. Перебування випускників шкіл&інтернатів
для дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
у Житомирському соціальному гуртожитку дозволяє сформувати
у більшої частини навички, що сприяють безконфліктному вход&
женню в соціальне середовище, прояву відповідальності за власне
життя і здоров’я, активність, здатність робити вибір і нести відпові&
дальність за прийняті рішення, планування самостійного життя.
Загалом зрозуміло, що соціальний гуртожиток для вихованців
шкіл&інтернатів служить «буфером», напівзакритим простором, пе&
рехідним зі світу інтернату в зовнішній світ. Саме в ньому фор&
мується середовище спілкування, яке повинне задати певний тон,
атмосферу та створити позитивні ціннісні уявлення.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Климчук О. А.,
VI курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
к. тел. (063)#574#91#85
Литвин С. І. ,
доцент кафедри, науковий керівник
Соціальна політика спрямована на формування соціальної без&
пеки людини і суспільства. Однією з найважливіших складових
соціальної політики є політика у сфері охорони здоров’я. Охорона
здоров’я — система заходів, спрямованих на поліпшення стану здо&
ров’я населення, який є найважливішим чинником соціально&еко&
номічного розвитку суспільства. Кожна людина має природне
невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство
і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями
за рівень здоров’я і збереження генофонду народу.
Актуальність дослідження полягає в тому, що проведення
політичних і соціально&економічних реформ, спрямованих на пе&
рехід до ринкових відносин, не призвело до адекватних нових умов
для перетворень у системі охорони здоров`я , що і стало однією з
основних причин її поступової управлінської, функціональної та
інфраструктурної розбалансованості. Окремі спроби галузевого ре&
формування системи охорони здоров’я населення шляхом створен&
ня і запровадження нових відносин господарювання та ор&
ганізаційних моделей її функціонування мають переважно
локальний характер, здійснюються безсистемно і без належного
наукового обґрунтування та недостатнього використання придат&
ного для України досвіду зарубіжних країн, а також без врахування
вітчизняних наукових розробок та накопиченого досвіду.
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В цілому, дослідженню охорони здоров’я та соціального захисту
населення присвячено багато робіт у різних сферах науки: філософії,
соціології, політології, історії, психології та ін. Зокрема, дослідженням
цієї проблеми займалися такі вчені як Баранова Т. І., Башняк О. С.,
Берлач А. І., Болотіна Н. Б., Бойко М. Д., Вороненко Ю. В., Хуто&
рян Н. М., Барашок Ю. В., Голунов А., Вишневський В., Гладун З. С.,
Грищенко Н. Б., Дідківська Л. І., Головко Л. С., Євсєєв В., Жура&
вель В. В. та багато інших відомих діячів науки.
За останні роки накопичено велику кількість емпіричного ма&
теріалу. У той же час слід зазначити, що публікації з даної теми ма&
ють переважно загальнотеоретичний характер.
Метою дослідження є спроба проаналізувати стан охорони здо&
ров`я населення в Україні та розкрити основні проблеми процесу
реформування охорони здоров`я населення і на цьому підґрунті
визначити концепцію розвитку цієї галузі.
Метою реформування охорони здоров’я є виділення ключових
характеристик галузі, а у деяких випадках, і створення чітких орієн&
тирів що вказують на особливість нашої країни. Іншими словами,
необхідно виявити головні цінності та пріоритети, які відрізняють
галузь охорони здоров’я від інших галузей та визначитися з перс&
пективами її розвитку.
Одна з основних причин неефективності змін у системі охорони
здоров’я України, що переживає кризу через економічні труднощі
сучасного періоду, — відсутність науково&обґрунтованої державної
концепції — програми щодо вирішення соціально&економічних
аспектів проблеми збереження матеріального і духовного добробу&
ту і здоров’я населення.
Стратегічна мета інтеграції України до складу європейського
співтовариства потребує серйозної роботи щодо удосконалення
пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров’я населення,
розробки та реалізації нових проектів.
Найважливішими аспектами цієї проблеми, віддзеркаленням
місця людини в системі державної політики є стан охорони здо&
ров’я в Україні. Тому соціальна політика держави повинна бути
спрямована на поліпшення умов праці, розв’язання екологічних
проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здо&
рового способу життя людини. Піклування про здоров’я і збіль&
шення тривалості життя людини — важлива соціальна домінанта в
кожній демократичній країні.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ
ДІТЕЙСИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Коба Н.В.,
студентка 6 курсу Інституту соціальних технологій,
кафедра соціальної роботи Університету «Україна»,
тел.: 0666714866
Кольченко К. О.,
к. т. н., доцент, науковий керівник
Розвиток національної системи опіки над дітьми&сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, відзначається
тенденцією до зміни пріоритетів у напрямку інституційної або
сімейної форм виховання. Метою даного дослідженя було визначи&
ти та науково обгрунтувати ефективність соціальної опіки дітей&
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Основним критерієм визначення ефективності сімейних форм
виховання можна визначити рівень адаптації дитини у новому
житті відповідно до вимог розвитку суспільних відносин. Якщо
раніше батьки оцінювали свій успіх у вихованні дитини виходячи
з того, наскільки їм вдалося передати дітям знання, навички,
уміння, переконання, цінності, то сьогодні, за умов значних
і швидких соціальних змін у суспільстві, цього недостатньо.
Оцінка виховної роботи повинна залежати від того, наскільки
успішно зуміли батьки&вихователі підготувати дитину самостійно
діяти і приймати рішення, виходячи із того, що самостійність,
творча ініціатива і соціальна відповідальність стають визначаль&
ними рисами виховного процесу на сучасному етапі розвитку на&
шого суспільства.
Для проведення нашого дослідження щодо вивчення ефектив&
ності соціальної опіки у якості об’єктів дослідження були обрані:
дитячий будинок сімейного типу та державний інтернат. Для діаг&
ностики ефективності застосовувалися такі методи дослідження,
як карта спостереження та анкетування.
На основі даних, отриманих в ході проведення спостереження
за дітьми, було проведено порівняльний аналіз, який показав, що
у вихованців дитячих будинків сімейного типу вищий рівень
соціальної активності у порівнянні з вихованцями школи&інтерна&
ту (80% та 60% відповідно). Це проявляється у тому, що діти харак&
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теризуються допитливістю, прагненням до взаємодії з іншими
людьми, виявляють зацікавленість у спілкуванні тощо. Рівень агре&
сивності є підвищеним у вихованців школи&інтернату (70%), що
пов’язується з належністю дітей до соціально незахищеної кате&
горії. А більш високий рівень соціальної довіри (50%) мають діти
дитячих будинків сімейного типу, вони готові звертатись за допо&
могою або порадою до соціальних працівників та інших представ&
ників держави.
Результати опитування показують, що обидві групи стурбовані
своїм майбутнім у рівній мірі, досить оптимістично дивляться на
свої життєві перспективи. Оцінюючи готовність досліджуваних
груп дітей вирішувати проблеми, необхідно відзначити, що у відпо&
відях не спостерігається суттєвої різниці, тобто діти в однаковій
мірі мають намір самостійно вирішувати їх. Але відповідаючи на
питання про створення власної родини вихованці шкіл&інтернатів
виказують певний страх і неготовність взяти на себе відповідаль&
ність, а дітки, що виховуються в прийомних родинах мають пов&
ноцінне уявлення про сім’ю, про родинні цінності і прагнуть ство&
рити власну родину.
Аналіз відповідей на питання щодо проведення вільного часу
(відпочинку) показав, що діти, вихованці шкіл&інтернатів відда&
ють перевагу пасивному відпочинку (блукати Інтернетом, диви&
тись телевізор), в той час як вихованці дитячих будинків сімейно&
го типу віддають перевагу комунікативному та активному
відпочинку (спілкування з друзями, заняття спортом, відвідуван&
ня дискотек).
Обидві групи відзначили потребу у існуванні спеціального
Центру психологічної та соціальної допомоги молоді.
Таким чином, результати дослідження показали, що вихован&
ня саме у дитячих будинках сімейного типу є найбільш ефектив&
ним у плані соціальної опіки та вихованні, формуванні готовності
дітей до самостійного життя та соціальної адаптованості поза
прийомними родинами та інтернатом. Вихованці дитячих будин&
ків сімейного типу виявляють родинні ціннісні уподобання, що
сприяють цілеспрямованості дитини, демонструють здатність до
прийняття нових соціальних ролей, що й визначає якість соціаль&
ної адаптації.
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АНАЛІЗ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ
СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ
ФІЗИЧНІ ПОТРЕБИ
Ковтуненко О. Г.,
6 курс, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Перед початком роботи з підлітками які мають особливі фізичні
потреби, фахівець обов’язково має повідомити їх та батьків про те,
що відбуватиметься в процесі соціально&психологічного консульту&
вання. Необхідно надати повну інформацію про методи та заходи, які
затосовуються для консультування, корекції чи реабілітації, вимоги
до співпраці з батьками, права дитини та батьків і можливі спроби їх
реалізації. Обов»язково потрібно надавати правдиву інформацію про
очікувані результати роботи з дитиною з особливими фізичними пот&
ребамим, можливі ризики чи наслідки. Протягом усього терміну кон&
сультування підлітків з особливим фізичними потребами, батькам не&
обхідно надавати вичерпну інформацію про досягнення дитини,
будь&які зміни в її стані та планах роботи, нові заплановані методики,
експеременти. Фахівець повинен мати інформацію про те, з ким
найбільше часу проводить підліток, хто має на нього найбільший
вплив, які завдання чи обов’язки він виконує вдома.
Для кожного підлітка з особливими фізичним потребами треба
індивідуально планувати активну та спокійну діяльність. Якщо ди&
тина швидко втомлюється, їй треба дати можливість відпочити
більше, аніж іншим дітям які немають особливих фізичних потреб.
Якщо дитина не може виконувати певні види завдань, її не можна
примушувати. Соціальний педагог може підібрати для неї інший
можливий для виконання нею вид діяльності, що найбільш підхо&
дить до методів консультування.
Соціальний педагог має допомагати підліткам з особливими
фізичним потребами висловлювати власну думку, відкрито схвалю&
вати позитивні вчинки та успіхи, стимулювати до спільного обгово&
рення теми, створювати умови для того, щоб підлітки могли експе&
риментувати та розмірковувати.
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Робота з кожним підлітком з особливими фізичними потребами
планується і здійснюється з урахуванням його індивідуальних особ&
ливостей, потреб і запитів. Соціальні працівники визначають та
застосовують найбільш прийняті для кожної окремої людини фор&
ми та методи роботи в її інтересах для забезпечення найкращого
засвоєння психологічного комфорту та подолань обмежень.
Результат використання методів такий, що кожна людина з особ&
ливими фізичними потребами відчуває індивідуальне ставлення
з боку фахівців, розуміння її особистих потреб та труднощів і отри&
мує необхідну допомогу, яка забезпечує оптимальне її задоволення.
Фахівці мають приймати і поважати будь&яку думку підлітка
з особливими фізичними потребами. Завжди треба звертатися на
ім’я. Слід уникати застосування фахівціями термінів які диск&
римінують. Людину з особливими фізичними потребами це не ли&
ше ображає, а й може глибоко поранити, позбавити можливості ві&
рити в себе. Соціальні працівники також повинні поважати
фізіологічні та психологічні потреби дітей у спілкуванні з особами
протилежної статі. До цих потреб працівники повинні ставитися
з розумінням, дотримуючись етичних норм.
Психологічна підтримка підлітків з особливими фізичними
потребами спрямована на надання індивідуальної психологічної
допомоги у розвитку індивідуально&психологічних здібностей
і властивостей особистості.
Методи: індивідуальне психологічне консультування, індивіду&
альна та групова психокорекція; групи активного соціально&психо&
логічного навчання; групи творчої самореалізації особистості.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ГУМАНІСТИЧНОЇ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФЕМІНІЗМУ
Козачишин Т. І.,
ІІ курс, група Д#ІІ, спеціальність «Діловодство»
Тернопільська філія, к. тел.(098) 74 79 423
Андрійчук О. В., науковий керівник
За стародавньою герметичною доктриною, цивілізація, як і все
живе, розвивається і функціонує згідно з сімома герметичними за&
конами, один із яких — закон статі. Чоловіче начало завжди задава&
ло напрям, структуру; а жіноче — наповнювало енергією, змістом,
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помислом; чоловіче начало належить до так званого об’єктивного
розуму, свідомого, добровільного, активного та інше; жіноче — до
суб’єктивного, підсвідомого, невільного (пасивного). Вся історія
розвитку людського суспільства — вияв чоловічого та жіночого на&
чал у їхній єдності. Але єдності, далекої від істинної гармонії. В ре&
зультаті, на довгі століття запанував чоловічий принцип організації
суспільства. Практично в усьому — в політиці, економіці, науці,
в християнському баченні світу. Але, схоже, саме це призвело до
безвихідних ситуацій і в економіці, і в політиці, і в екології, і в тех&
нологіях, і в сім’ї.
Суть полягає не в тому, щоб жінки брали на себе чоловічі функ&
ції, а в тому, щоб усі механізми життєвлаштування та життєдіяль&
ності спрацьовували на засадах чоловічого й жіночого бачення
світу. Важливою є не пріоритетність чоловічого і жіночого, а їхня
цілісність. Розвиток індивідуальності кожної людини незалежно
від статі через зростання самосвідомості, розкриття творчого.
В певні періоди історії відмінність між чоловічою та жіночою пра&
цею, статусом чоловіка й жінки в суспільстві була вельми помітною,
особливо, коли у виробництві використовувалася фізична праця. Але
мірою впровадження техніки, а потім і технологій, чоловік і жінка
стали посідати практично рівнозначні місця в суспільстві. І все&таки
пріоритетність чоловічої праці лишалася завжди.
Заслуга теоретиків фемінізму в тому, що їм вдалося розкрити
патріархатний, маскулінний характер більшості сучасних
суспільств. Маскулізм як ідеологія, що виправдовує чоловіче
домінування, властивий не тільки для західних суспільств, ще яск&
равіше він виявлений у країнах, що сповідують іслам.
«Сильний» чоловік стверджується на тлі й за рахунок «слабкої»
жінки, визнання його сили можливе тільки через приниження й
поневолення її особистості. Але в такій ситуації нема переможців:
володар і раб завжди залежать один від одного; поневолюючи, не&
можливо стати вільним.
Можна виділити такі характерні риси чоловіка: сильний, схиль&
ний до занять спортом; мало стурбований своєю зовнішністю; ви&
конує роль годувальника сім’ї; має досвід сексуального життя; не&
емоційний, стійкий; логічний, раціональний, об’єктивний, має
розвинутий інтелект; прагне до влади, лідерства; незалежний, віль&
ний, активний; прагне успіху, честолюбний.
Характерні риси жінки: слабка, несхильна до занять спортом,
стурбована своєю зовнішністю; виявляє прив’язаність до сім’ї доб&
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рочесність; емоційна, ніжна, легковажна, нелогічна, їй властива
інтуїція; поступається; залежна, великою мірою потребує захисту;
пасивна, несмілива, сором’язлива.
Якщо звернемось де власного життєвого досвіду, зрозуміємо, що
зовсім (і далеко) не всі жінки та чоловіки відповідають цим стереоти&
пам. Конкретні дослідження також довели, що варіації в рисах харак&
теру й здібностях значно помітніші всередині кожної статевої групи,
ніж між ними. Психологи встановили також, що взагалі не існує «су&
то» чоловічої та «суто» жіночої особистості. Всім, як чоловікам, так і
жінкам, властиві активність і пасивність, самостійність і залежність
тощо. Кожна особистість є поєднанням, синтезом цих рис характеру.
Унаслідок тиску цих стереотипів створюється парадоксальна
ситуація: щоб не набути репутації нежіночних, розумні та здібні до
навчання дівчата намагаються, іноді несвідомо, здаватися нетяму&
щими й безпорадними, щоб бути «жіночнішими». Це явище діста&
ло назву «правило бути на два кроки позаду чоловіка».
Заслуга фемінізму передусім у тому, що його засновники поча&
ли боротьбу з стереотипами, які призводять врешті&решт до диск&
римінації жінок.
Найкраща теорія, що претендує на назву загальної, має бути
спроможною пояснити поведінку не тільки чоловіків, а й жінок. Не
можна вважати нормативною чоловічу модель і з нею порівнювати
поведінку жінок. Потрібно уніфікувати ці моделі і зробити їх за&
гальнолюдськими.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ОСІБ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Кошель О.
магістр соціальної роботи, ЖЕГІ ВНЗ
Проблема соціальної інтеграції осіб з обмеженими можливостями
є на сьогоднішній день одним з найбільш актуальних і пріоритетних
напрямків державної політики в соціальній сфері, оскільки сьогодні
приблизно кожен 10&й житель Землі відноситься до даної категорії,
при цьому, як відзначається в спеціальних дослідженнях, троє з них —
діти й молодь. Прогноз на найближче десятиліття досить невтіш&
ний — тільки 10% людей будуть вважатися відносно здоровими.
337

Секція 8

Фахівець з соціальної роботи —

В історії людської цивілізації ставлення суспільства до людей
з особливими потребами виражалося у формі, манері звертання до
них й у характері визначених соціальних моделей, що нерідко влас&
тиві поглядам і уявленням сучасних людей. Найбільш розповсю&
дженими є наступні моделі:
Соціальна інтеграція прямо пов’язана з функціонуванням
соціальних інститутів родини й освіти. У контексті інтеграції осо&
бистості в суспільство освіта розглядається як провідний чинник.
Завдяки навчанню і вихованню, що є її складовими частинами,
відбувається оволодіння молодою людиною ієрархією культурних
цінностей, норм, ідеалів того суспільства, до якого вона належить;
здійснюється подолання того критичного моменту в житті будь&
якої людини, коли вона усвідомлює, що відрізняється від інших (за
соціальним становищем, своїм психофізичним станом, за етнічною
приналежністю тощо), і суб’єктивно починає передбачати наслідки
цих розходжень, формувати власний прогноз. Це значно залежить
від того, як особу сприймають інші люди, і від того, наскільки вона
інтегрована в їх структуру.
Причинами невдач у процесі інтеграції в суспільство, неефек&
тивності соціально&інтеграційних технологій, розвитку практик
соціальної інтеграції особистості по девіантному або делінквентно&
му шляхах можуть виступати як зовнішні, так і внутрішні фактори.
До них можна віднести: кардинальні трансформації структурних
елементів соціальної системи в масштабах усього суспільства;
комплекс соціально&економічних проблем родини індивіда; відсут&
ність або неякісність систем соціально&психологічної підтримки;
неприйняття індивіда соціальним середовищем, куди він інтег&
рується; наявність в індивіда порушень психофізичного розвитку,
що ускладнює процес його інтеграції в суспільство; хронічна недос&
тача матеріальних засобів.
Інтеграція ґрунтується на концепції «нормалізації», в основу
якої покладена ідея про те, що життя і побут людей з обмеженими
можливостями повинні бути як можна більш наближеними до умов
і стилю життя суспільства, у якому вони живуть.
Загалом, успіх процесів соціальної інтеграції прямо пов’язаний
з особливостями соціального макро& і мікросередовища, що є для
індивіда джерелом його соціального і психофізичного розвитку.
Завдяки функціонуванню інститутів родини й освіти можливим
є досягнення індивідом соціально&інтеграційного стандарту і со&
ціалізаціонної норми.
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ВИЗНАЧЕННЯ І ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МЕДИКОСОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
Крючкова Б. В.,
VI курс, спеціальність «Соціальна робота»,
Університету «Україна», тел.: (097) 712#40#80; doloriel@ukr.net
Циба В. Т.,
д.ф.н., професор, науковий керівник
Метою медико&соціальної роботи з людьми похилого віку є до&
сягнення оптимального рівня здоров’я, функціонування й адапта&
ції осіб похилого віку. Основним її стратегічним завданням є збере&
ження і поліпшення якості життя літніх людей.
Мета дослідження — визначити та врахувати особливості надан&
ня медико&соціальних послуг людям похилого віку в роботі соціа&
льних служб.
Дослідження проводилося на базі Державного Закладу «Україн&
ський спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»
диспансерно&оздоровчого типу, що надає послуги в поліклінічному
та стаціонарному порядку клієнтам різних вікових груп, в тому
числі людям похилого віку.
Шляхом анкетного опитування фахівців, які надають медико&
соціальні послуги (опитано 43 особи), та представників літніх людей
(опитано 61 особу) було визначено і конкретизовано особливості
медико&соціальної роботи з людьми похилого віку в організації та
здійсненні обслуговування даної категорії людей:
Соціально3економічні: обмеженість фінансових можливостей
літніх громадян, відсутність грошей на оплату приватних медичних
та медико&соціальних послуг, недостатній обсяг державного фінан&
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сування, необхідність благодійницької допомоги (висловилось
90,7% опитаних);
Соціальні: відсутність у людей похилого віку рідних і близьких
знайомих, які піклуються про них, надають їм підтримку, та недоступ&
ність медико&соціальних послуг для самотніх важкохворих, прикутих
до ліжка та інвалідів похилого віку (висловилось 72,1% опитаних).
Соціально3психологічні: бажання людей похилого віку спілкува&
тися, отримувати медико&соціальні послуги колективно (вислови&
лось 86,0% опитаних).
Медичні: тривалість, комплексність, переважно терапевтичний
характер медичних послуг, які надаються літнім людям (вислови&
лось 86,0% опитаних);
Психологічні: емоційний стан, специфіка характеру, конфлікт&
ність, стан органів чуття, вікові особливості сприймання, пам’яті та
інших когнітивних процесів у людини похилого віку (висловилось
95,3% опитаних);
Дослідження показало, що найбільш значущим для опитаних
літніх людей є врахування соціально&економічних чинників (серед&
ній бал оцінки за 3&х бальною шкалою — 2,7), а вже потім соціаль&
них (2,4), соціально&психологічних (2,3), медичних (2,0) та психо&
логічних (1,7) особливостей цієї роботи. Найпоширенішою
причиною потреби в медико&соціальній допомозі серед опитаних
людей похилого віку є проблема інвалідності та хронічних захворю&
вань (висловилось відповідно 29,5% і 26,2% опитаних), далі йдуть
такі причини, як складні травми (висловилось 21,3% опитаних),
вікові зміни (висловилось 14,8% опитаних) та інші.
Вивчення наукової і науково&методичної літератури з теми та
аналіз результатів емпіричного дослідження дали змогу розробити
практичні рекомендації фахівцям соціальних служб та закладів охо&
рони здоров’я з врахування особливостей медико&соціальної робо&
ти з людьми похилого віку.
Отже, фахівцям необхідно враховувати: а) обмежені фінансові
можливості людей похилого віку, шукати спонсорів, залучати кошти
з інших джерел; б) факт відсутності у клієнта похилого віку рідних
або знайомих, які піклувалися б про нього та надавали б підтримку;
організовувати доступ до послуг важкохворих людей похилого віку,
прикутих до ліжка, та інвалідів похилого віку; в) соціально&психо&
логічні характеристики клієнтів похилого віку: їхнє бажання
спілкуватися з іншими клієнтами в процесі медико&соціального
обслуговування, отримувати послуги колективно; інформувати,
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наснажувати, організовувати змістовне дозвілля клієнтів; г) три&
валість і виснажливість лікувального процесу для людей похилого
віку, використовувати кожну можливість для продуктивної участі
в комплексі соціально&медичного обслуговування, бути партнером
лікаря; д) зважати на емоційний стан, риси характеру, стан органів
відчуття, особливості вікових змін психічних процесів (сприймання
і пам’яті) клієнта похилого віку. Подані рекомендації складають стра&
тегію розвитку медико&соціальної допомоги людям похилого віку як
професійної діяльності та напрямку соціальної роботи в Україні.

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Ксендзова С. В.,
6 курс, спеціальність «Соціальна робота», Університет «Україна»
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., доц., науковий керівник
Надання соціальних послуг в Україні традиційно належало дер&
жаві. Однак не залишається поза увагою існування недержавних
організацій, які і здатні, і здебільшого забезпечують попит на соціаль&
ні послуги у громаді.
Сьогодні великою проблемою щодо розгортання соціальної ро&
боти громадських організацій є те, що вони нараховують невелику
кількість і є не досить численними. У своїй роботі громадські ор&
ганізації керуються очікуваннями та інтересами своїх клієнтів, ма&
ють великий досвід допомоги їм. Завдяки безпосередній наближе&
ності до клієнтів вони можуть виконувати специфічні функції, які
держава або не може виконувати або їх організація буде вимагати
значних адміністративних і фінансових ресурсів.
Спектр послуг громадських організацій охоплює такі соціальні
сфери: робота з дітьми та молоддю, профілактика негативних явищ
серед молоді, розв’язання проблем інвалідності, допомога сім’ям
дітей&інвалідів, протидія епідемії ВІЛ/СНІДу, робота з бездомними
та безпритульними, захист психічного здоров’я і т. і.
Громадські організації використовують ресурси: волонтерська праця,
ініціативність та активність членів організації, психологічна підтримка
на засадах принципу «рівний&рівному», альтернативні матеріальні ресур&
си у вигляді пожертв, грантів, членських внесків, спрямовувати доходи
від власної підприємницької діяльності на розвиток соціальних послуг.
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Кожна громадська організація має свій специфічний об’єкт
соціальної допомоги форми роботи з ним. Враховуючи, що
соціальна допомога членам громадських організацій здійснюється
на волонтерських засадах, вона надається безкоштовно, що дуже
важливо в умовах економічної кризи. З іншого боку, участь самого
населення у діяльності громадських організацій є незаперечним ви&
ховним фактором для кожного члена організації.
Багато громадських організацій основний акцент у своїй діяль&
ності роблять на матеріальній підтримці окремих осіб, груп гумані&
тарної допомоги, підтримці матеріально незабезпеченої частини на&
селення продуктами харчування та організації дозвілля. Діяльність
громадських організацій монофункціональна: вони працюють, як
правило, з певною категорією населення і надають певні послуги, не
підкріплюється примусом в характерному для державного уп&
равління обсязі, а її рисою є морально&організаційний характер.
З множини різних підходів до управління в громадських організа&
ціях, найбільш притаманним є підхід, який базується на партисипатор&
ності, тобто активній участі всіх членів організації в її управлінні.
В громадських соціальних службах, як правило, достатньо швид&
ко формується командний дух, атмосфера довірливих стосунків.
Оскільки завданням управління є цілеспрямований вплив на
керований об’єкт для забезпечення досягнення поставлених цілей,
ефективність управління може бути оцінена за ступенем досягнен&
ня цих цілей.
На ефективність управління впливають безліч чинників. Струк&
тура організації є істотним чинником якості управління, який не&
обхідно приймати до уваги, так як правильно підібрана і чітко
функціонуюча структура істотно полегшує процес управління та
підвищує його ефективність. Наявні в розпорядженні організації
ресурси, їх кількість і якість є значним чинником якості уп&
равління. На можливості успішної діяльності організації впливають
як матеріальні, так і духовні ресурси. Але головним фактором
підвищення ефективності управління є лояльність працівників.
Керівник повинен будувати свою роботу з кадрами таким чином,
щоб сприяти розвитку позитивних результатів поведінки та діяль&
ності кожної окремої людини і намагатися усувати негативні
наслідки його дій. Мотивований персонал — це запорука успішної
роботи і поступального руху для реалізації її стратегії і зміцнення по&
ложення. Але більшою мірою ефективність і якість управління зале&
жать від особистості самого керівника, його здібностей, якостей,
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вміння знайти спільну мову з підлеглими і організувати роботу.
Керівник повинен мати високий ступінь різнорідності використову&
ваних прийомів і методів управління, управлінських умінь. Керівник
має правильно організувати роботу організації, налагодити цирку&
ляцію інформації та комунікаційний процес, знайти способи забезпе&
чити організацію необхідними ресурсами і технологіями [4, с. 34–35].
Дослідження дозволяє зробити висновок, що існуючі громадські
організації можуть розглядатися в якості рівноправного з державою
суб’єкта соціальної роботи. На жаль, керівники громадських організа&
цій продовжують проводити свою роботу пов’язану з наданням пере&
дусім матеріальної допомоги. Багато в чому це пояснюється тим, що їм
властива деяка інертність мислення, а переорієнтація людини з позиції
пасивного прохача на активного учасника процесу допомоги вимагає
певного професійного рівня, навичок і рис вдачі. І тільки деякі з керів&
ників відмітили, що вони прагнуть «до викорінювання утриманства»,
намагаються «формувати громадську думку» і вважають, що більшість
тих, що потребують допомоги «можуть самі вирішити проблеми».
Відсутність або недолік професіоналізму в діяльності громадських ор&
ганізацій може нарощуватися за рахунок взаємодії з професійними
соціальними працівниками. Сьогодні важливо визнати величезне зна&
чення сильного і незалежного громадського руху і встановити рівнова&
гу між державним і громадським секторами соціальної роботи.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ
ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Лавриненко Д. Г.,
науковий кореспондент лабораторії вікової психофізіології
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
ст. викладач кафедри педагогіки та психології КНЕУ ім.В.Гетьмана
та кафедри соціальної роботи ВМУРоЛ «Україна»
Важливим соціально&психологічним чинником динаміки профе&
сійної спрямованості може виступати оцінювання її мотиваційного
компоненту, що проявляється у якості навчальної діяльності студента.
Оцінювання мотивації студентів в процесі контролю якості ви&
конання ними відповідних завдань з боку викладача пов’язане
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з урахуванням великої кількості прямих та опосередкованих моти&
ваційних компонентів. При оцінюванні цих компонентів необхідно
враховувати ряд соціально&психологічних особливостей. Вважаємо
за доцільне коротко описати зазначені компоненти та особливості.
Емоційний відгук при отриманні завдання. Наприклад, раптове
вербальне та невербальне вираження студентом зацікавленості
змістом, процесом та результатом виконання завдання буде вказу&
вати або на інтерес до специфіки завдання, або на особистісну іден&
тифікацію з його змістом, що в свою чергу може позитивно впли&
нути на ступінь прояву інших, нижчеописаних компонентів.
Конструктивність та ефективність індивідуальних консультацій
студента з викладачем у момент отримання завдання та в ході його
виконання. При цьому має значення лише якість звернення сту&
дента за консультацією (доречні, виважені та глибокі запитання,
запит на розширення/конкретизацію контексту завдання та ін.),
а не кількість цих звернень. За умови самостійного виконання сту&
дентом поставленого завдання, даний компонент може бути відсут&
нім, і відповідно, не підлягає оцінюванню.
Термін виконання завдання. Завчасно виконане завдання
доцільно оцінити дещо вищою кількістю балів/оцінкою (підви&
щення має бути незначним з метою збереження балансу системи
оцінювання та соціально&психологічного клімату в групі), вчасно
виконане — передбаченою, невчасно виконане — дещо нижчою
або не оцінювати (в залежності від часу протермінування).
Спосіб представлення виконаного завдання. Наприклад, до
письмового завдання, яке окремими студентами було виконане ус&
но, але на належному рівні (часто навіть вищому по відношенню до
інших) доцільно застосувати єдині критерії оцінювання.
Емоційний фон презентації завдання. Наприклад, подібно до
першого компоненту, яскраво виражена захопленість студента
змістовим наповненням презентованого завдання буде вказувати
або на інтерес до тематики завдання, або на особистісну іден&
тифікацію з його змістом, які в свою чергу позитивно вплинуть на
успішність засвоєння знань та оволодіння уміннями.
Наявність посилань на особистісний досвід в змісті виконаного
завдання. Наприклад, в ході презентації завдання студент наводить
велику кількість прикладів, що пов’язані з життєвими ситуаціями,
учасником яких він виступав. Таким чином, теоретична основа зав&
дання може бути актуалізована у моменти звернення до осо&
бистісного досвіду, що певним чином забезпечує якість засвоєння
знань та оволодіння уміннями.
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Тривалість презентації завдання. При цьому, необхідно зазначи&
ти, що тривалість повинна корелювати зі змістовністю виконаного
завдання та кількістю студентів, яких необхідно оцінити.
Рівень креативності змісту виконаного завдання. Наприклад, замість
відкритої відповіді на поставлене запитання студент написав і презенту&
вав наукову роботу, яка дає відповідь на дане запитання. Звичайно ж,
таку роботу доцільно оцінити дещо вищою кількістю балів/оцінкою
(підвищення має бути виваженим з метою збереження балансу системи
оцінювання та соціально&психологічного клімату в групі).
Співвідношення кількісно&якісних показників інформаційних
джерел, що забезпечили виконання завдання. Наприклад, дві пись&
мові роботи студентів з рівною кількістю посилань на джерела
Інтернет в одній, та на наукову літературу в іншій, доцільно оціни&
ти в однаково високу кількість балів за умови якості самих джерел,
етичності посилань, точності оформлення бібліографічних описів,
актуальності публікацій тощо.
Рівень прагнення до виконання подібних завдань у майбутньо&
му. Наприклад, бажання студента взяти участь у науковій конфе&
ренції за тематикою виконаного завдання також має бути складо&
вою, що підлягає оцінюванню.
Отже, мотивація навчальної діяльності студентів виступає од&
ним із компонентів структури їх професійної спрямованості, в про&
цесі оцінювання якого необхідно враховувати вище описані
соціально&психологічні особливості.

ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА/СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
В НАВЧАЛЬНИХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
Лимар Г. І.,
5 курс, ЗСР#51/07, спеціальність «Соціальна робота»,
Кириленко В. Г.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Професія соціального працівника спрямована на соціальну
спеціалізовану діяльність, об’єктивно необхідну для функціонування
державних і громадських систем соціальної допомоги різним кате&
горіям населення, для реалізації життєвих, потенційно закладених
у кожній людині сил для самозабезпечення і саморозвитку.
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Професія соціального працівника передбачає конкретну діяль&
ність, яка реалізується у визначеній функціонуючій системі
соціальної роботи, в конкретній соціальній службі чи окремому
спеціалізованому центрі.
Структура професійних обов’язків соціального працівника до&
сить складна і різноманітна, а обсяг знань, умінь і навичок цього
спеціаліста не може обмежуватись характеристиками, які закла&
дені у посадових інструкціях. Вона постійно розвивається і вдос&
коналюється, що передбачає постійний розвиток особистості
соціального працівника, його перепідготовку і підвищення квалі&
фікації.
Соціально педагогічна діяльність є досить складним видом про&
фесійної діяльності, а тому майбутній соціальний педагог повинен
володіти ґрунтовними знаннями, що виступатиме запорукою висо&
кої професійної кваліфікації, та конкурентноспроможностфі
фахівців на ринку праці.
У процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педа&
гогів вагоме місце посідає активне впровадження у навчально&
виховний процес сучасних інноваційних технологій навчання та
активізація пізнавальної діяльності майбутніх соціальних педа&
гогів.
Освіта фахівця із соціальної роботи — безперервний процес,
причому базову (інститутське) повинна розглядатись як відправ&
ний пункт, найважливіша мета якого — формування установки на
самоосвіту, виховання умінь і навичок самостійної роботи над со&
бою. Таким чином, в інституті майбутньому фахівцю повинні дати
не тільки певну суму знань, а, перш за все, сформувати потребу
вчитися, навчити вчитися. У наш стрімкий час професійні знання
потребують постійного оновлення.
Необхідними умовами безперервної освіти, а, отже, і самоосві&
ти виступають:
– Вироблення особистої установки на самоосвіту;
– Наявність «соціальної ситуації розвитку», тобто такій ситу&
ації, за якої суспільство вимагає від фахівця постійної роботи над
собою, з метою розширення та поглиблення професійного знання.
Самоосвіта є засобом збереження професійної компетентності,
найважливішою умовою функціонування людини як діяльної осо&
бистості. Воно повинно тривати стільки, скільки триває професій&
на діяльність. У процесі професійного самоосвіти важливо зберег&
ти і розвинути ті навички, які були придбані в роки навчання
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в інституті. Починається цей процес із визначення тієї теми чи
проблеми, яку треба вивчити фахівця. Потім слід зробити відбір ос&
новної та додаткової літератури, намітити основні напрямки роз&
робки теми. Дуже важливо стежити за періодикою, читати газети та
журнали, наприклад, «Соціальний захист», «Соціальна робота», де
публікуються законодавчі та нормативні документи, аналізується
досвід соціальних служб і соціальних працівників, розповідається
про нові методи роботи в соціальній сфері. Істотне значення має
аналіз літератури з позиції свого досвіду практичної роботи і зво&
ротний процес: аналіз свого досвіду з точки зору того, що опубліко&
вано в літературі та періодичній пресі. Під час роботи з літерату&
рою доцільно скласти картотеку з найбільш важливими
положеннями і висловами з даної проблеми, з описом ефектив&
них прийомів роботи і т.п. важливо виробити в себе навички
раціонального читання, а при можливості, і швидкочитання, ко&
ристуватися при читанні різними видами записів (від виписок
і анотацій до рефератів).
Найважливішим критерієм ефективності самоосвіти слід вва&
жати реальне впровадження у професійну діяльність прогресив&
них теоретичних положень і практичних рекомендацій; усвідом&
лення позитивних і негативних сторін власної діяльності
і особистості у світлі вивчених ідей і концепцій у сфері соціальної
роботи.
Таким чином, ефективність самоосвіти пов’язана з визначен&
ням кожним фахівцем конкретного змісту самостійної роботи з са&
мовдосконалення своєї особистості, з творчим засвоєнням нової
наукової інформації та передового досвіду, з втіленням набутих
знань і умінь у практичну діяльність.
Література
1. Безпалько О.В. Зміст та напрями професійної діяльності соціально&
го педагога в загальноосвітніх закладах / Проблеми педагогічних тех&
нологій. Випуск 2. — Луцьк, 2002.
2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних
закладів. — К.: Видавничий центр «Академія». 2002. — 576с. (Альма&
матер).
3. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та мо&
лоддю. — К., 2001.
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НАУКОВОМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Медвечук Л. Д.,
I курс, група ПІ#11 спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано#Франківська філія Університету «Україна»
Саган Н. З. ,
викладач, науковий керівник
Процес формування високого ступеня професійної компетенції
фахівця набуває великої актуальності. У цьому контексті одним із
пріоритетних напрямів — вдосконалення освітнього процесу при
навчанні студентів з особливими потребами. Визначальним чинни&
ком у досягненні якості освіти необхідно в певному обсязі використо&
вування сучасних технічних засобів. Тому треба прагнути до того, щоб
кращі традиції були збережені і одержали свій подальший розвиток.
Такі ж тенденції спостерігаються і у вищій школі в усьому світі. Тому
багато положень Болонської декларації набувають актуальності.
Зокрема, процес навчання фізико&математичним дисциплінам
повинен бути інтегрованим у єдиний, включаючи ексклюзивний,
освітній простір по широті охоплення проблем і по методикам ос&
воєння проблематики. При цьому цикли дисциплін, а також освітні
модулі повинні бути сплановані таким чином, щоб здійснювалася
можливість навчання студентів денної і особливо дистанційної
форми. Регіональні освітні мережі інтегруються в єдиний освітній
простір, що взаємодіє із всесвітніми освітніми ресурсами. Система
освіти дозволяє здійснювати зв’язок у системі інтегрованого нав&
чання на всіх рівнях.
При вивченні теоретичного матеріалу обов’язково необхідно
використовувати мультимедійні засоби. Проте повністю подавати
матеріал в електронному варіанті також не можна. Так як студенти
тоді сприймають його як природничий науково&пізнавальний
фільм. Така подача матеріалу буде менш ефективна, ніж класичне
викладання матеріалу на дошці. Необхідно знаходити, як кажуть,
«золоту середину» і в процесі класичного викладу матеріалу
підключати електронні засоби навчання. Тривалість, по часу, також
повинна бути різна — це залежить від самого теоретичного ма&
теріалу. Але слід відмітити одну особливість, при дистанційній
формі навчання виникає необхідність подавати матеріал повність
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в електронному варіанті. Після викладу можна провести дис&
танційну дискусію із студентом, щодо пояснення матеріалу. Це ду&
же необхідно при навчанні студентів з особливими потребами.
Частково у вигляді невеликого тестування 5–10 питань, виявити
рівень засвоєння матеріалу.
Оцінювати таку роботу бажано за 10&бальною шкалою, врахову&
ючи усі види роботи: теоретичну підготовку, роботу з приладами,
навики комп’ютерної обробки результатів, в тому числі й графічні,
уміння аналізувати одержанні результати, робити висновки. Викла&
дачі фізико&математичних дисциплін ВНЗ здійснюють консуль&
таційні й координаційні заняття зі студентом. При цьому врахо&
вується те, що фізичні дисципліни (загальні й спеціалізовані курси
по суміжних дисциплінах) базуються на знанні фізики і математи&
ки в розширеному об’ємі. Хоча при цьому необхідно враховувати
специфічні особливості організації вітчизняної освіти. Необхідно
не забувати важливу роль підготовки тем рефератів,контрольних
завдань і інтерактивних семінарів у такий спосіб відбувається злит&
тя методів навчання денного і заочного.
На жаль не завжди можна провести лабораторні або експери&
ментальні роботи на реальному обладнанні в аудиторії. До певної
міри їх можуть замінити віртуальні роботи в режимі «он&лайн». При
дистанційному навчанні у студента в такому випадку з’являється до&
даткова мотивація вивчення даного розділу. Для підвищення моти&
вації студент може звернутися до каталогів провідних світових фірм
(Інтернет). Формування інтегрованого інформаційно&освітнього
середовища дозволяє:
– Якісно змінити процес викладання дисципліни.
– Активізувати процес створення наукових і навчальних ресурсів.
– Дає студентам більше можливостей працювати з навчальни&
ми матеріалами через Інтернет.
– Розширити можливості навчання з використанням попе&
реднього досвіду робота у високотехнологічній сфері.
– Забезпечити можливість обміну інформацією.
Вказані теоретичні положення та їх реалізація на нашу думку
дадуть змогу спрямувати систему навчання на головне: забезпечити
високий професійний і особистий розвиток при навчанні студентів
з особливими потребами.
За даної схеми роботи студента звільняється час для кращого
засвоєння матеріалу та аналізу одержаних результатів і передба&
чається робота в режимі самопідготовки і самоконтролю.
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ В СОЦІАЛЬНІЙ
РОБОТІ З ДІТЬМИ
Наумець Д.В.,
VІ курсу, група СР#61/11, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій Університет «Україна»
тел. (093)#812#47#11
Іванова І. Б.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
На сьогоднішній день дуже важливим завданням є формування
особистості, яка володіє широким творчим потенціалом; моральною
стійкістю та психологічною гнучкістю; цілісністю, психологічним здо&
ров’ям та високою культурою спілкування з людьми. У зв’язку з цим
перед педагогічною та психологічною науками постало завдання роз&
робки, обґрунтування та впровадження найбільш ефективних методів
навчання та розвитку особистості підростаючої особистості, дитини.
На думку більшості психологів та соціальних педагогів, що зай&
маються проблемами розвитку дітей, гра є найбільш ефективною
технікою дитячого віку, тому що вона наближена до реальності
і потреби дитини в грі. Дорослі можуть виразити свої проблеми і
переживання в словесній формі. Діти ж більш повно і більш безпо&
середньо виражають себе в грі, ніж у словах, тому що на цьому рівні
розвитку в дитини не вистачає когнітивних, вербальних засобів для
вираження того, що вона почуває.
У грі дитина може вільно виразити себе, звільнитися від напру&
ги повсякденного життя. Почуття, які дитина, можливо, боїться ви&
разити відкрито, вона може, нічого не побоюючись, спроектувати
на обрану за власним бажанням іграшку або ситуацію. Програючи
в символічній формі життєві проблеми, дитина поступово нав&
чається справлятися з ними.
Дослідники гри відзначили її багатовекторний вплив на дитину —
зв’язок з фізичним розвитком, удосконаленням психічної сфери, ви&
хованням і навчанням, підготовкою підростаючого покоління до май&
бутньої трудової діяльності тощо. Універсальність, всеосяжність гри
сприяє гармонійному розвитку дитини. Колективна гра є доступною
для дітей формою соціального життя, природним способом орієнтації
у моральних ставленнях і засвоєння норм моральної поведінки.
На думку Т.Завгородньої, гра може бути використана для рі&
шення як мінімум трьох послідовних завдань:
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– навчити дітей жити в ігровому просторі, цілком занурювати&
ся в ігровий світ та ігрові відносини;
– навчити бути вільним в ігровому просторі, усвідомлювати
свої особливості й вибудовувати відносини з іншими людьми;
– навчити осмислювати ігровий досвід, використовувати гру як
інструмент самопізнання й життєвих експерименті.
Вибір гри також залежить від часу її проведення, природно&
кліматичних умов, довжини часу, світлового дня й місяця її прове&
дення, від наявності ігрових аксесуарів, від конкретної ситуації, що
склалася в дитячому колективі.
Мета гри перебуває за межами ігрової ситуації, і результат гри
може виражатися у вигляді зовнішніх предметів і всіляких виробів
(моделі, макети, іграшки, конструктори, ляльки тощо), «продуктів»
художньої творчості, нових знань. Гра здатна виступати засобом от&
римання чогось, хоча джерелом її активності є завдання, добровіль&
но взяті на себе особистістю, ігрова творчість і дух змагання.
Використання ігрових форм роботи педагога з дітьми значно
впливає на їх творчий та особистісний розвиток, що і є головним
завданням педагогічної науки. Вважаємо, що залучення ігрових за&
нять у навчально&виховному процесі дітей молодшого шкільного
віку сприяють їх розвитку та соціалізації.
Також важливо підкреслити, що як немає двох однакових ігро&
вих занять, так і двох однакових дітей. Тому ігрові рішення проб&
лемних ситуацій у більшій мірі засновані на творчій імпровізації
соціального педагога, а не на припасуванні дитини під заздалегідь
складений сценарій.

ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПРИЙНЯТТЯ
БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Новицька Т. А.,
6 курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
тел. (098)783#85#46
Мирян А. М. ,
доцент кафедри, науковий керівник
У кожній сім’ї, яка має дитину з особливими потребами, існують
свої особливості, свій психологічний клімат, який так чи інакше
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впливає на дитину, або сприяє її реабілітації, або, навпаки,
гальмує її.
Такий фактор, як зацікавленість батьків у вихованні дитини
з особливими потребами, значно впливає на її психологічне само&
почуття. Внаслідок відсутності зацікавленості батьків у вихованні,
а також у силу інших причин, діти з особливими потребами часто
відчувають дискомфорт в сімейних стосунках. Дитина з особливи&
ми потребами в таких сім’ях відчуває подвійне навантаження: неп&
рийняття суспільством і схильність до феномену відчуження
у власній родині. Сім’ї дітей з особливими потребами мають бути
готові до того, що їх стадії розвитку не подібні до звичайних сімей.
Діти з обмеженими можливостями повільно досягають певних
життєвих етапів, а іноді і зовсім не досягають. Такі сім’ї прагнуть до
підтримки контактів з родинами, які мають дітей зі схожими захво&
рюваннями. Така позиція батьків значно розширює кругозір і мож&
ливість допомоги своїм дітям. Часто батьки створюють громадські
організації, які вирішують проблеми дітей з особливими потребами
по тому чи іншому захворюванню.
Прийняття ситуації життя з хворою дитиною, влаштування
сімейного добробуту, планування часу роботи й відпочинку, ре&
алізація або відмова від кар’єри — ці та багато інших питань поста&
ють як нагальні. Вони потребують вчасного конкретизування, пе&
реживання, вербалізації та певного вирішення. Саме в цьому
і є важливою допомога психолога.
У сім’ях, які виховують дітей з відхиленнями у розвитку, форму&
ються неадекватні міжособистісні стосунки в силу різних причин.
До факторів, що порушують сімейну атмосферу, що впливають на
розвиток неконструктивних моделей дитячо&батьківських і бать&
ківсько&дитячих взаємин і типів виховання дітей з відхиленнями
у розвитку, можна віднести наступні:
• характер і ступінь вираженості порушень у дитини, їх незво&
ротність, тривалість і зовнішні прояви психофізичної недостат&
ності (наприклад, при розумовій відсталості, дитячому церебраль&
ному паралічі, ранньому дитячому аутизмі тощо);
• особистісні особливості батьків (осіб, які їх заміщують), які за&
гострюються в травмуючих психіку ситуаціях (прояв тенденцій до
розвитку акцентуацій або аномалій характеру);
• ціннісні орієнтації батьків (осіб, які їх заміщують) і спе&
цифічний характер впливу батьківських установок на процес вихо&
вання, їх залежність від сімейних, національно&етнічних традицій,
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соціально&культурного рівня і освіченості батьків як вихователів;
при цьому важливе значення у виборі батьками моделі виховання
мають їх психологічні особливості (авторитарний, невротичний,
психосоматичний типи);
• соціальне середовище та умови, які перешкоджають реалізації
батьками своїх виховних завдань..
Підводячи підсумок можна виділити такі соціально&психо&
логічні особливості сімей з дітьми з особливими потребами.
По&перше, хвора дитина потребує більше матеріальних, духов&
них і фізичних затрат, ніж здорова.
По&друге, батьки дітей з особливими потребами дуже часто вда&
ються до надмірного опікування, що гальмує розвиток дитячої ак&
тивності, самостійності, впевненості в собі.
По&третє, стадії розвитку сімей дітей з особливими потребами
не подібні до стадій розвитку звичайних сімей. Діти з обмеженими
можливостями повільно досягають певних життєвих етапів, а іноді
і зовсім не досягають.
Також можна сказати, що ставлення батьків до дітей з особли&
вими потребами відіграє першорядну роль у подальшому станов&
ленні таких дітей у суспільстві. Тут важливе значення має такий
фактор, як ставлення батьків до дітей з особливими потребами,
а також прийняття або неприйняття батьками дитини.

ДИТЯЧЕ СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО
ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Новіков О. А. ,
VІ курс, група С#61, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(0512)#37#61#47
Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Дитинство, як стадія життєвого циклу людини, пов’язане з роз&
витком організму, становленням і розвитком особистості, оволо&
дінням системою знань, норм, цінностей, соціальних ролей, що
дозволяє дитині у майбутньому стати повноцінним членом суспіль&
ства. Дитинство — це й ще особливе соціальне явище, що визначає
майбутнє суспільства. На жаль, ідеальні уявлення про дитинство не
завжди відповідають реальному положенню дітей.
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Гостра соціальна криза, яка охопила країну на початку 90&х
років минулого століття, відобразилась не тільки на моральному
добробуті, але й на моральному здоров’ї сім’ї, що як головна при&
родна система соціального та біологічного захисту дитини опини&
лася у кризовій ситуації. Помітною тенденцією останніх років
є відокремлення сім’ї від батьківства. Офіційна державна статисти&
ка України щороку фіксує збільшення чисельності дітей&сиріт та ді&
тей, позбавлених батьківського піклування. За деякими офіційни&
ми оцінками, реальна кількість біологічних та соціальних сиріт
становить близько 300 тисяч.
Соціальне сирітство характеризується положенням в суспіль&
стві не тільки «неблагополучних» дітей, в традиційному розумінні
«неблагополуччя», але і тих, яких прийнято вважати «благополуч&
ними». Дане поняття використовується стосовно дітей, що залиша&
ються при живих батьках без необхідної опіки і виховання, без
емоційної та психологічної підтримки і участі незалежно від офі&
ційно визнаного статусу сім’ї. Запропоноване соціологічне тракту&
вання феномена «соціальне сирітство», характеризується ослаблен&
ням поля соціального контролю з боку базисних соціальних
інститутів (сім’ї, школи), порушенням процесу міжпоколінної та
міжособистісної комунікації, обмеженням доступу до необхідних
духовних і матеріальних ресурсів і можливостей індивідуального
розвитку.
Порівняльний аналіз життєвих орієнтацій і стратегій сучасних
дітей різних категорій (дітей, що виховуються в сім’ї, інтернаті, при&
тулку, на вулиці) показує, що життєві пріоритети різних категорій
дітей схожі за своїм змістом. Так, сім’я, як цінність займає приблиз&
но однакове положення в представленнях дітей всіх категорій.
Різниця полягає у визначенні характеру цінності сім’ї. Випускники
звичайних шкіл представляють сім’ю як одну з життєвих цілей, ви&
пускники інтернатів сприймають свою майбутню сім’ю у вигляді за&
собу на шляху досягнення ними певного соціального статусу.
Нами встановлено, що діти, що відносяться до різних категорій,
займають відносно однакову критичну позицію у відношенні до своїх
батьків і не хочуть, щоб їх майбутня сім’я була схожа на сім’ю батьків.
Вивчення діяльності різних державних і суспільних організацій,
а також знайомство із законами і програмами, які цю діяльність
регламентують, показало, що в цілому відсутня єдина система
і стратегія в роботі по подоланню явища соціального сирітства.
Існує неспівпадання інтересів структур, що мають відношення до
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дітей&сиріт і що знаходиться в різних відомствах і на різних рівнях
управління.
Необхідно створити єдину стратегію виховання, в якій різні ви&
ховні інститути були б взаємодоповнюваними і діяльність яких би бу&
ла спрямована на соціалізацію всіх категорій дітей. Подібна
діяльність здатна виховати повноцінних громадян суспільства, які бу&
дуть здатні зберегти, передати і примножити ту культурну спадщину,
яка призначена для розвитку і процвітання українського суспільства.
З нашої точки зору необхідна наявність свого роду симбіозу, скла&
дових функціональні елементи якого (сім’я, школа, інтернат, педагоги,
вихователі, державні організації, урядовці, суспільні організації,
соціальні працівники) повинні не перекладати відповідальність і задачі
один на одного, а працювати в співпраці на одну мету в одному напря&
мі — виховання і соціалізація дітей, творців майбутнього нашої країни.

ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Овчаренко Е. В.,
6 курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Дитяча безпритульність — наслідок сучасної соціально&еко&
номічної і духовно&моральної ситуації в Україні, яка характери&
зується наростанням соціального неблагополуччя сімей, падінням
їх морального рівня, дистанціюванням школи від дітей з важкою
долею, криміналізацією середовища, зростанням злочинності се&
ред дорослих. Все це породжує небезпечні для підростаючого по&
коління і суспільства в цілому тенденції.
Охорона дитинства повинна бути одним із стратегічних загаль&
нонаціональних пріоритетів державної політики в Україні.
У відношенні безпритульних дітей, найбільш ефективними ви&
знаються заходи, що мають комплексний і профілактичний характер.
Від того, в яких умовах знаходиться підростаюче покоління сьо&
годні, прямо залежить майбутнє. Конкурентоспроможна дитина —
це дитина, яка реалізує свій потенціал як особистість і майбутній
член суспільства. Відповідно, дитина неконкурентоспроможна
тоді, коли перебуває в умовах, що ставлять її на межу виживання.
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Проблема дитячої безпритульності — віддзеркалення негараздів
проблем сім’ї. Дві третини цих дітей мають батьків, яким байдуже,
де знаходяться їхні діти і чим вони займаються. Відсутність нор&
мальних умов життя і розуміння соціальної норми формує у свідо&
мості таких дітей викривлене уявлення про життєві цінності.
Проблемам безпритульності дітей присвячені роботи багатьох
вчених, таких як Дармодехін С. В., Пудовочкін Ю. Є., Мустаєва
Ф. А., Бакаєв О. О., Іващенко Г. М. та ін.
Мета дослідження — вивчення умов життя та соціально&психо&
логічних рис безпритульних дітей та розробка рекомендацій, спря&
мованих на сприяння соціальній адаптації таких дітей.
В ході дослідження встановлено, що основними причинами
безпритульності дітей є: злидні в сім’ї, нездатність батьків забезпечи&
ти дитину повноцінним і регулярним харчуванням, одягом, шкіль&
ним приладдям, сімейні конфлікти, байдуже ставлення до дитини,
жорстоке поводження з дітьми, прояви морального, фізичного,
а іноді й сексуального насилля, втрата житла тощо.
В межах нашої держави діє певна система соціального захисту
і підтримки безпритульних дітей. Проблемами безпритульності
в наш час займається ряд державних і благодійних організацій. Од&
нак на даний момент проблема безпритульності дітей вирішується
не на достатньому рівні. Про це свідчить факт перебування на ву&
лиці (часто — тривалий час) величезної кількості дітей&бродяг. Це
пояснюється тим, що дана проблема є новою в українському
суспільстві. Тому слід привернути увагу держави, вчених, науковців
до цього питання. Корисним, на наш погляд, було б створення
інформаційного банку даних на кожну дитину, що дало б змогу
спостерігати і контролювати становище дітей, сприяти отриманню
ними необхідної освіти, наданню, в разі необхідності, якісної
і своєчасної медичної допомоги, здійснювати моніторинг загаль&
ного стану здоров’я дітей.
Також важливо вдосконалювати і поліпшувати існуючу систему
державних закладів та установ для дітей, які позбавлені домівки та
батьківської опіки. Для здійснення запропонованих заходів необ&
хідно залучити до цієї справи благодійні фонди та організації,
що могли б надати фінансову і матеріальну допомогу.
Крім цього, не треба забувати, що корені даної проблеми вихо&
дять саме з інституту родини, з рівня морального і духовного роз&
витку батьків, культури народження та виховання дітей. В соціоло&
гічній літературі питання дитячої безпритульності розглядаються
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через призму внутрішньо сімейних відносин, на які, в свою чергу,
впливають загальнодержавні фактори. Тому для поліпшення ситу&
ації необхідно приділяти увагу соціальному, матеріальному, мораль&
ному становищу сучасної сім’ї, пропагувати засобами масової
інформації здоровий спосіб життя, повноцінну родину, яка свідомо
і серйозно ставиться до питання народження дитини і здатна її ви&
ховувати і забезпечувати.

ФОРМУВАННЯ МОЛОДОЇ СІМ’Ї
В НОВИХ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ
Олексюк Л. Ю.,
магістр соціальної роботи, ЖЕГІ ВНЗ
В Україні соціальна модернізація привела до трансформації
змісту соціальних стосунків і зв’язків в суспільстві, до змін соціаль&
них структур, а також ламання постійних соціальних інститутів.
Інститут сім’ї, зміни також не обійшли. Сьогодні під дією сукуп&
ності ендогенних і екзогенних чинників в Україні чітко проявляєть&
ся дезорганізація сімейних ролей, трансформації в колишній системі
цінностей, порушення в традиційних функціях сім’ї. Такі негативні
явища, як збільшення рівня розлучень, орієнтація на малодітність,
збільшення віку «молодят», супроводжують зміни в інституті сім’ї.
Сім’я виступає активним елементом соціальних відносин та має
найбільший вплив не тільки на психологічне, а й на фізичне здо&
ров’я, благополуччя та щастя її членів, виховання дітей, які у сім’ї от&
римують перші найстабільніші уявлення про всі сторони приватного
та суспільного життя, моделі поведінки, моральні цінності, тощо.
Тенденція руйнації традиційних сімейних цінностей відбуваєть&
ся у всіх розвинених країнах західної культури. Чинниками цього,
насамперед, виступає пропаганда споживацького та егоїстичного
способу життя, свобода сексуальних стосунків, небажання все біль&
шої кількості людей вступати не тільки в шлюб за церковним обря&
дом, але й світським. Молоді люди визначають своїми пріоритета&
ми навчання, кар’єру та матеріальне забезпечення, а важливість
інституту сім’ї піддають сумніву.
В більшості випадків пари живуть разом не легалізуючи стосун&
ки та легко переходять з одного союзу до іншого. Найчастіше молоді
пари живуть разом без легалізації стосунків та легко переходять
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з одного союзу до іншого. Якщо в цілому громадянські шлюби не
засуджують, то в загальному люди критично ставляться до зведення їх
на рівень норми, замість усталених, традиційних узаконених союзів.
Кількість шлюбів в Україні у 2–3 рази перевищує кількість роз&
лучень. Так, у 2010 році було зареєстровано 352 992 шлюбів та 189
836 розлучень [1]. В Західній Україні найміцніші сім’ї, там звичаї,
традиції та релігія значнішою мірою зберігають своє значення.
Варто звернути увагу, що найбільш поширеними розлучення се&
ред молоді відзначаються у перші роки шлюбу. А це вказує на те, що
сімейним цінностям треба навчати, їх треба виховувати. Тим більше,
що значна частина молодих людей виховувалися в неповних сім’ях.
Процес модернізації українська сім’я переживає в умовах
трансформації українського суспільства та глобальних змін соціа&
льної дійсності. В умовах глибокої соціально&економічної і духов&
ної кризи, що уразила суспільство, торкнулася усіх соціальних
інститутів, відбувається активне руйнування колишніх стереотипів
свідомості і поведінки: йде переосмислення соціальної рівності
і права на працю, падає довіра до структур влади, змінюються уяв&
лення про власність, збільшується доля населення, яка вважає, що
розраховувати потрібно тільки на себе.
Сучасна теоретична соціологія, вбачаючи тісний зв’язок між
культурною і соціальною системами, піднімала неодноразово пи&
тання про той вплив, який робить трансформація сімейних ціннос&
тей на основні норми функціонування інституту сім’ї.
Так, сьогодні мало хто сумнівається, в твердженні, що соціаль&
на дія агентів сімейних стосунків мотивується не тільки структурою
їх споживчих диспозицій, а також не останню роль відіграють їх
очікування, їх уявлення про те, що в суспільстві може бути розціне&
но позитивно, а що негативно. Однак проблема взаємної узгодже&
ності сімейних цінностей і соціальних практик в області сімейних
стосунків й досі не отримала свого теоретичного рішення і мето&
дичного забезпечення.
Одною з важливих стадій вирішення цієї проблеми, може стати
аналіз умов формування сімейних цінностей у молодих людей, які
перебувають у фазі створення нової сім’ї.
Література
1. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українсько&
му суспільстві // Український соціум — 2002. — №1.
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3. Боришевський М. Й. Сімейне виховання як гарант морального ста&
новлення особистості // Рідна школа. — № 4. — 1995. — С. 4.
4. Мини Г., Чечетина И. Молодежь в зеркале социологии — Рига: «ЛИ&
ЕСМА», 1980.
5. Оссовский В. А. Ценности профессиональной деятельности: опыт
социологического исследования — К.: Наук. думка, 1986.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ВІЛ/СНІДУ
СЕРЕД МАТЕРІВ ТА ЇХ ДІТЕЙ
Онісімова Н. В.,
ЖЕГІ ВНЗ, магістр соціальної роботи
У напрямку подолання в Україні епідемії СНІДу прийнято декіль&
ка документів щодо моніторингу: розпорядження КМУ «Про моніто&
ринг і оцінку ефективності заходів, що забезпечують контроль стану
епідемії ВІЛ&інфекції/СНІДу за національними показниками»; наказ
МОЗ України «Про затвердження Інструкції щодо визначення
національних показників в моніторингу й оцінки ефективності за&
ходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ&інфекції/СНІДу»;
постанову КМУ «Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду,
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ&інфекції/СНІДу, на
період до 2010 року та Національної програми забезпечення профілак&
тики ВІЛ&інфекції, допомоги та лікування ВІЛ&інфікованих і хворих
на СНІД на 2004&2008 роки», в якій зазначається необхідність забезпе&
чити вдосконалення системи обліку та звітності з питань ВІЛ&
інфекції/СНІДу відповідно до міжнародних стандартів; запроваджено
проводити моніторинг ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки
різних категорій населення. Показників моніторингу прав ВІЛ+ дітей
в нормативно&законодавчих актах країни не визначено.
Окрім загальних прав і свобод, ВІЛ#інфіковані діти мають право на:
відшкодування збитку, пов’язаного з обмеженням їхніх прав, що ма&
ло місце в результаті поширення інформації про факт зараження цих
осіб ВІЛ; безкоштовне забезпечення ліками, необхідними для ліку&
вання будь&якого наявного в них захворювання, засобами особистої
профілактики і на психосоціальну підтримку; безкоштовний проїзд
до місця лікування й у зворотному напрямку за рахунок лікувальної
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установи, яка видала направлення на лікування; користування
ізольованою жилою кімнатою. Батьки дітей, інфікованих ВІЛ, та
особи, які їх замінюють, мають право на: спільне перебування в
стаціонарах із дітьми віком до 14 років зі звільненням на цей час від
роботи з виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності
у зв’язку з доглядом за хворою дитиною; збереження за одним із
батьків у разі звільнення його з роботи у зв’язку з доглядом за дити&
ною&інвалідом віком до 16 років безперервного трудового стажу для
нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за умови
влаштування на роботу до досягнення дитиною зазначеного віку.
Також, згідно з діючим законодавством ВІЛ+ дитина має статус ди#
тини інваліда і на неї розповсюджуються норми законодавства щодо
дітей&інвалідів. Діти&інваліди мають право на безоплатне матеріаль&
не, соціально&побутове і медичне забезпечення, а також забезпечен&
ня медикаментами, технічними й іншими засобами індивідуальної
корекції відповідно до законодавства. Відповідно до законодавства
медичні заклади забезпечують для ВІЛ+ дітей: організацію надання
невідкладної медичної допомоги в усіх лікувально&профілактичних
закладах; забезпечення дітей, народжених ВІЛ&позитивними мате&
рями, адаптивними молочними сумішами; щорічне санаторно&ку&
рортне лікування ВІЛ+ дітей на базі місцевих санаторіїв.
Таким чином, на ВІЛ+ дитину розповсюджуються норми зако&
нодавства на дітей&інвалідів, зокрема право на отримання держав&
ної соціальної допомоги на дітей&інвалідів у віці до 16 років.
Слід зазначити, що, Національне законодавство України не перед#
бачає обов’язкового ВІЛ,скринінгу — тобто обов’язкового обстеження
на ВІЛ та подання інформації про хворобу в різні організації,
підприємства, установи, в тому числі і в дитячі садки та школи, будь&
якої форми власності. Це означає також, що наявність ВІЛ&інфекції
не є підставою, на якій дитині може бути відмовлено в прийомі до
навчальних закладів. Такий скринінг обов’язків лише стосовно до&
норів крові та донорів тканини та органів людини (ст. 10 ЗУ «Про за&
побігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення»).
Крім того, забороняється вимагати та подавати за місцем навчання
інформації про діагноз та методи лікування фізичної особи (ч. 2 ст.
286 Цивільного Кодексу України). Таким чином, повідомляти чи ні в
школі або дитячому садку про те, що дитина ВІЛ&інфікована, є пра&
вом, а не обов’язком батьків. Відповідно до наказу МОЗ України №
448 від 29.11.2002 р. «Про затвердження методичних рекомендацій
«Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ&інфікованими
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дітьми у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах» знати
про діагноз «ВІЛ&інфекція» повинні тільки ті особи, яким це не&
обхідно для виконання своїх професійних обов’язків.
Державний захист дітей з ВІЛ у державних закладах та дитячих
колективах регулюється наказом МОЗ України «Про затвердження
методичних рекомендацій «Організація медичної допомоги та до&
гляду за ВІЛ&інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах» та Інструкцією про перебування в організо&
ваних дитячих колективах дітей та підлітків з ВІЛ&інфекцією.
Отже, суспільство потребує комплексного підходу та цілого ря&
ду цілеспрямованих заходів для забезпечення належного догляду,
виховання і підтримки ВІЛ+ дітей та сімей, в яких вони виховують&
ся, у розв’язанні зазначених вище проблем мають брати активну
участь як державні органи, так і всі, хто за специфікою своєї про&
фесійної діяльності чи за обставинами, що склалися, причетні до
догляду та вихованню ВІЛ&інфікованих дітей.
Література
1. Бедрій Я.І. та ін. Охорона праці: Навч. посібник / Я.І. Бедрій,
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Савенко Л. А. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 336 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Остапенко А. В.,
6 курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»,
Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Сучасна Україна все більше має потребу в чіткій системі
взаємних зобов’язань бізнесу, влади й суспільства, створити яку
здатні тільки міжнародні нормативи корпоративної соціальної
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відповідальності. Постійний і рівноправний діалог учасників процесу
формування й впровадження цих норм в Україні є однією з найваж&
ливіших умов стабільності держави сьогодні, адже тільки так можуть бути
створені ефективні механізми партнерства бізнесу, влади й суспільства.
Останні двадцять п’ять років характеризуються помітною ак&
тивізацією уваги з боку глобального ділового співтовариства, третьо&
го сектора і дослідників до вивчення й впровадження корпоративної
соціальної відповідальності. Проблематика корпоративної соціальної
відповідальності під впливом ряду факторів стала частиною бізнес&
стратегії й операційної діяльності ряду впливових компаній у світі.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних
аспектів соціальної відповідальності, узагальнення кращого вітчизня&
ного і зарубіжного досвіду корпоративної соціальної відповідальності,
розробка практичних рекомендацій щодо впровадження соціальної
відповідальності в бізнесову і операційну діяльність організації.
За результатами проведеного дослідження можна зробити нас&
тупні висновки:
1. У розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Ук&
раїні можна виділити ряд подій: приєднання України до розробки
міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000;
розширення мережі Глобального Договору в Україні, збільшення
кількості підписантів Глобального Договору; створення сайту ме&
режі Глобального Договору, а також керівних органів і робочих
груп; видання довідників соціально відповідальних компаній Ук&
раїни; проведення щорічного конкурсу «Добродійник року» і зас&
нування Дня добродійника Президентом України; щорічне (почи&
наючи з 2007 р.) проведення Конференції журналу «Експерт»
з корпоративної соціальної відповідальності та ін.
2. Існує ряд проблем стосовно розуміння корпоративної соціа&
льної відповідальності різними групами стейкхолдерів (соціальни&
ми групами, на які впливає бізнес і які, у свою чергу, можуть впли&
нути на його успіх):
– державні структури розуміють корпоративну соціальну
відповідальність (КСВ) в благодійному аспекті, ототожнюють зі
спрямованістю діяльності організації, а не з діяльністю усередині
організації (внутрішня КСВ);
– представники бізнес&організацій розуміють КСВ як інфор&
маційний привід, як складову частину реклами та PR;
– представники профспілкових організацій розуміють соціаль&
ну відповідальність як соціальну відповідальність бізнес&ор&
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ганізацій, ототожнюють компоненти «права людини» й «трудові
практики»;
– представники громадських організацій не розглядають
соціальну відповідальність із погляду самої організації (внутрішня
корпоративна соціальна відповідальності), а розуміють її як вплив
діяльності своїх організацій на навколишнє середовище;
– представники організацій споживачів розуміють соціальну
відповідальність здебільшого як дотримання й захист прав людини
і дотримання законодавства.
3. В результаті аналізу всіх точок зору можна дійти висновку про
необхідність наступних дій в Україні:
• розробка національної стратегії з КСВ;
• визначення державної структури, відповідальної за питання
КСВ;
• розробка національного стандарту з КСВ, що дасть мож&
ливість уніфікувати дефініції шляхом консенсусу між всіма група&
ми стейкхолдерів;
• залучення ЗМІ й вищих навчальних закладів до питання роз&
витку КСВ;
• інформаційно&просвітницька кампанія за концепцією й пи&
таннями КСВ для всіх груп стейкхолдерів;
• формування культури відповідального споживання і прове&
дення рейтингу соціально відповідальних компаній.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСЛАБЛЕНИМ ЗДОРОВ’ЯМ
ТА З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Пальчук Б. М.,
група СР#51, Інститут соціальних технологій, Університет «Україна»
Кириленко В.Г.,
к. психол. н., науковий керівник
Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями
та ослабленим здоров’ям — це складний процес, що потребує пере&
орієнтації, і насамперед — у напрямі розробки методології і мето&
дики соціально&педагогічної та психологічної моделі соціальної ро&
боти. Специфіка такого підходу викликає необхідність суттєвих
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змін у ставленні до цієї групи дітей, які потребують належних умов
для актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей і по&
треб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленні.
Соціальна реабілітація учнів з ослабленим здоров’ям та з обме&
женими фізичними можливостями в навчальних закладах слід
розглядати в межах інклюзивного підходу: соціальна адаптація,
соціальна інтеграція такіх дітей в освітній простір, але і школа має
бути готова до роботи з такими учнями.
В підготовці навчального закладу до навчання дітей з фізични&
ми обмеженнями чи ослабленим здоров’м слід виділити декілька
складових: підготовка приміщення, підготовка педагогічного ко&
лективу, підготовка колективу учнів.
Слід зазначити, що вивченням групи учнів з ослабленим здо&
ров’ям в сучасній педагогіці мало хто з вчених займається, а це
значна кількість учнів, які мають проблеми в засвонні знань, орга&
нізації спілкування в класі в наслідок частих захворювань.
В нашій практиці використовувалась комплексна програма
«Здоров’я+», яка складається з 4&х етапів:
І. Діагностичний етап: проведення попередньої діагностичної
роботи (медична діагностика: визначення комплексного діагнозу
та складання висновків про рівень соматичної працездатності ди&
тини та психолого&педагогічна діагностика: аналіз стану розвитку
пізнавальних процесів; рівень соціалізації, особливості сімейного
виховання та міжособистісного спілкування.
ІІ. Аналітико&проективний етап: робочі засідання консиліуму
(засідання з обговорення стану здоров’я, визначення пси&
хофізіологічних можливостей та компенсаторних резервів дитини
та засідання з обговорення результатів психолого&педагогічних
спостережень і додаткових діагностичних досліджень щодо рівня
навчальних можливостей, соціальної адаптації та життєвої компе&
тентності вихованців; засідання зі складання індивідуальних про&
ектів загальнофізичної та педагогічної реабілітації вихованців.
ІІІ. Коригуючий етап: коригування індивідуальних проектів ре&
абілітації вихованців на робочих засіданнях консиліуму (за потребою).
ІV. Заключний етап: аналіз ефективності загальнофізичного ас&
пекту реабілітації щодо кожного вихованця та аналіз ефективності
психологічного аспекту реабілітації щодо кожного вихованця.
Ефективне здійснення психологічного супроводу педагогічного
процесу дає змогу планувати та відслідковувати результативність
корекційно&розвивальної роботи.
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Отже, зростання кількості дітей з ослабленим здоров’ям (ГРВІ,
ангіни, хронічний тонзиліт, алергічні захворювання, порушення
зору, функцій опорно&рухового апарату, шлунково&кишкові захво&
рювання, неврити, хвороби серцево&судинної системи і т.п.) при&
мушує навчальний заклад до пошуку таких шляхів соціально&педа&
гогічної роботи, які б забезпечили активний розвиток учня,
незважаючи на стан його здоров’я.

ДИСТАНЦІНЕ НАВЧАННЯ ДІТЕЙІНВАЛІДІВ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Паньків Л. І.,
II курс, група ПІ#21 спеціальність «Програмна інженерія»,
Івано#Франківська філія Університету «Україна»
Семанишин Л. М.,
викладач, науковий керівник
Проблеми освіти людей з особливими потребами завжди
посідали вагоме місце в нашому суспільстві.
Оголошуючи рівноправність в одержанні освіти в Україні, ми
маємо бути реалістами: в житті все набагато складніше. Плата за
навчання, наявні обмеження в здоров’ї , життєві, сімейні та інші
обставини для багатьох на сьогодні стають непереборними на шля&
ху до отримання повноцінної, якісної освіти. І однією з найбільш
вразливих категорій населення залишаються люди з особливими
потребами.
Проте нині у них з’явилася ще одна надія і можливість змінити
ситуацію на краще. Такий шанс дає запровадження дистанційного
навчання, яке не безпідставно називають освітою сучасності. Тому
вважаємо, що на сьогодні є гостра потреба в більш широкому зап&
ровадженні дистанційного навчання, як ще однієї перспективної і
рівноправної форми одержання повноцінної освіти інвалідами.
Якщо ж розглядати проблему запровадження дистанційної
освіти в практичній площині, то перед нами, причому в масштабі
держави, постає взаємопов’язаний комплекс складних проблем і,
найперше, в тому, що стосується його належного забезпечення:
нормативно&правового і організаційного, науково&методичного,
матеріально&технічного, кадрового, стандартизації дистанційного
навчання, моніторингу його якості тощо.
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Відзначалося, що за зручністю дистанційне навчання — це лідер
з&поміж сучасних форм навчання. У людини з’являється можливість
навчатися на роботі, вдома, Істотним чинником є й те, що за якістю
дистанційне навчання може наближатися до денної форми, а за ці&
ною бути в кілька разів дешевшим. І чи не найголовніше в соціально&
му плані — ця освіта об’єктивно найдоступніша для тих, хто хоче вчи&
тися, але з тих чи інших причин не може чи не бажає залишати місце
свого проживання. А це прямо стосується дітей&інвалідів складних
нозологій, хворих із наслідками ДЦП, глухих та незрячих людей.
У дитячих садках глуха дитина дактилем, тобте абеткою повто&
рює кожне слово. У два роки дитина може написати. Потім вона
втрачає ці навички через те, що вчителі не знають жестової мови,
вони не розмовляють мовою дитини. Тому, на мою думку, в школах
для глухих дітей комп’ютери мають стояти, а дистанційне навчання
для них — це нагальна потреба.
Вже перший досвід щодо організації навчання дітей — інвалідів,
які перебувають дома. Івано&Франківська філія Університету «Ук&
раїна» має обласну комплексну Програму «Освіта і наука студентів
з особливими потребами — регіональний розвиток» (2010–2015 ро&
ки), а також здійснюється програма дистанційного навчання сту&
дентів з особливими потребами на 2009–2011 роки згідно з рішен&
ням XVII сесії Івано&Франківської міської ради від 23.02.2010р.
Якісна освіта для людини з інвалідністю — це той рятівний круг,
який у спромозі відкрити їй шлях до потрібної професії, цікавої ро&
боти, матеріального достатку і самоутвердження та самореалізації
як особистості.

РОЛЬ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У НАДАННІ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ПОХИЛОГО ВІКУ
Партика Ю. П.,
VІ курс, група ЗСР#61, спеціальність «Соціальна робота»
Університет «Україна», к. тел. 0679061572,
Пірен М. І.,
д. соціол. н., професор, науковий керівник
Старіння населення призводить до виникнення цілої низки
соціальних проблем. Люди похилого віку є однією із тих категорій
населення України, які більш за все потребують допомоги та
366

професія чи покликання

Секція 8

підтримки. Здійснення соціальної допомоги, на сьогоднішній день,
не можливе без надання клієнтам певних соціальних послуг.
Розвиток і прогрес, який відбувається майже в усіх сферах суспіль&
ного життя, поки що не торкнувся системи соціального захисту.
Сталість існуючих механізмів її функціонування значно гальмує
адекватне реагування на зміни у структурі потреб громадян.
Проблеми соціальної роботи з людьми похилого віку в даний
час знаходяться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів,
соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення
прийнятного рівня життя літніх людей. В організації соціальної ро&
боти з людьми похилого віку необхідно враховувати всю специфіку
їхнього соціального статусу не тільки в цілому, але і кожної людини
окремо, їхнього нестатку, потреб, біологічних і соціальних можли&
востей, визначених регіональними й іншими особливостями
життєдіяльності.
Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні прирівнює&
ться до соціальної роботи на рівні помічника соціального праців&
ника в соціальних службах розвинених країн світу. За своїм харак&
тером соціальна робота є мало престижною і низькооплачуваною.
Робота із людьми пізнього віку дорослості завжди вважалась і вва&
жається, на думку спеціалістів соціальної сфери і науковців, однією
із найтяжчих як у фізичному, так і в психологічному плані. Нині
більшість співробітників соціальної сфери (лікарі, медичні сестри,
адміністрація, керівний та обслуговуючий персонал) вимушені
працювати зі старими людьми через певні життєві обставини, а не
внаслідок справжнього професійного покликання.
Фахівець із соціальної роботи з людьми похилого відповідає за
вирішення таких завдань:
• попередження причин, які породжують проблеми літніх людей;
• сприяння практичній реалізації прав і законних інтересів, за&
безпеченню можливостей самореалізації і самовиявлення людей
похилого віку і попередження соціальної ізоляції, відсторонення
від активного життя;
• додержання рівності та врахування можливостей літніх людей
при отриманні соціальної допомоги і послуг;
• диференціація підходів до розв’язання проблем різних груп
людей похилого віку на основі врахування факторів соціального
ризику, які впливають на їхній стан;
• виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в со&
ціальній допомозі та обслуговуванні;
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• адресність при наданні соціальних послуг з пріоритетом спри&
яння літнім людям в ситуаціях, які загрожують їхньому здоров’ю
і життю;
• використання нових технологій соціальної роботи, яка спря&
мована на задоволення потреб людей похилого віку;
• забезпечення інформованості престарілих громадян про мож&
ливості соціальної допомоги і послуг.
Головне для соціального працівника це перетворення людини
похилого віку з об’єкта (клієнта) соціальної роботи в її суб’єкта.
Переважна більшість старих людей має потребу в самому широ&
кому спектрі послуг і допомоги, що робиться їм сторонніми людь&
ми, будь то члени родини, сусіди, медичні, соціальні або благодійні
організації. У роботі з людьми похилого віку необхідно здійснюва&
ти індивідуальний підхід до людей на основі не тільки глибокого
вивчення особистих і професійно&ділових якостей, але й виявлен&
ня інтересів і потреб, створюючи умови для всілякого розвитку
творчих здібностей і максимальної трудової віддачі.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ
Поспєлова Я. В.,
VІ курс, група С#61, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Михайлик А. Г.,
кандидат педагогічних наук, професор, науковий керівник
Виокремлюють кілька підходів у дослідженні суті глобалізації.
В одних дослідженнях робиться акцент на економічних аспектах,
в інших — на формуванні єдиного інформаційного простору, на
проблемах культури, на питаннях, пов’язаних із розвитком загаль&
носвітових стандартів в усіх галузях суспільного життя тощо.
У західних дослідницьких роботах популярною є концепція вестер3
нізації або макдональдизації світу. Йдеться, насамперед, про поши&
рення у світі характерних для західної цивілізації культурих норм.
Європа, починаючи з XV–XVI ст., є домінуючим регіоном у світі.
Епоха Ренесансу і Реформації, а згодом індустріалізація призвели
до захоплення європейцями колоній на всіх континентах,
і внаслідок цього — до поширення європейської політичної моделі
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на весь світ. Саме тому думка про вестернізацію політичної системи
світу протягом останніх 500 років має право на існування. Чимало
дослідників є прихильниками концепції модернізації. Представники
цієї концепції виокремлюють два основних підходи: глобалізація
дорівнює процесу модернізації і є ширшою за вестернізацію
(Є. Гідденс, Р. Робертсон, М. Олброу, У. Коннолі, І. Василенко);
глобалізація є розширеною вестернізацією, а відтак — розповсюджен#
ням західного капіталу, інститутів і цінностей (С. Амін, JI. Бентон,
А. Каллінікос). Неоднорідність західної цивілізації не приводить до
універсалізації світу за типом плавильного котла, як американська
культура. Потужна економічна, політична, культурна і, останнім
часом, військова агресія Заходу породжує зворотний ефект девес&
тернізації. Як наслідок, в ісламській, конфуціанській, японській,
буддійській, індуській культурах базові західні цінності індивіду&
алізму, свободи, відділення церкви від держави, рівності, прав лю&
дини, лібералізму не сприймаються. Фактично, розвинені країни
стають об’єктом демографічної і культурно&релігійної експансії з
країн третього світу. Заслуговує на увагу вивчення проблем гло3
балізації як останньої фази розвитку капіталізму. З точки зору
Р. Харше, капіталізм, що є достатньо інтернаціональною систе&
мою, розглядається в довгостроковій перспективі як глобальне яви&
ще. Капіталізм і глобалізація в цьому аспекті дуже пов’язані між со&
бою, оскільки глобалізація, окрім всього іншого, передбачає
й формування світової свідомості в цілому. Неоднозначність в до&
слідженні й оцінці глобалізаціїкультури, зокрема, виявляється че&
рез інтерпретацію її прямих і опосередкованих наслідків. З одного
боку, глобалізація торує шлях до формування єдиного світу у формі
метадержави з єдиною світовою економікою, культурою та ін.
У цьому випадку глобалізація веде до втрати багатоманітності
світової культури, її гомогенізації та універсалізації. У рамках цієї
концепції ведуться дослідження проблем формування «глобально&
го села» або глобального уряду та вже згаданого вище підходу по так
званій вестернізації світу. З іншого боку, глобалізація культури роз&
глядається як формування цілісної системи самобутніх суб’єктів
світового порядку, зв’язки між якими є такими, що взаємно допов&
нюються, а не руйнують самі суб’єкти — частини системи. В іншо&
му ракурсі (з точки зору постмодернізму) розглядає глобалізацію
У.Андерсон, який говорить про ослаблення ролі ідеологій, просу&
вання до глобального відкритого суспільства та ін. У межах своєї
концепції глобальної «системи систем» автор стверджує, що система
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систем керує усіма світовими процесами. Марксистські погляди на
процеси глобалізації знайшли своє відображення в межах концепції
«Північ — Південь», яка передбачає вивчення і аналіз проблем гло&
балізації в рамках трьох основних підходів: теорії класичного еко&
номічного розвитку (неокласична теорія); неомарксизму (теорія за&
лежності); неореалізму (теорія меркантилізму). Нерівномірність
процесів розвитку глобального світу певною мірою детермінує і не&
однаковий ступінь вивчення цієї проблематики. З одного боку, еко&
номічні аспекти глобалізації опрацьовані досить ґрунтовно, в той
час як проблеми і наслідки глобалізації в інституціональній,
соціальній, духовній, етнонаціональній сферах, на думку російсь&
кого дослідника Т. Тимофєєва, проаналізовані значно меншою
мірою. Звичайно, коло дослідників проблем глобалізації не обме&
жується вказаними вище особами, але перелік напрямків їх
дослідження в цілому дає уяву про те, як вони бачать глобалізацію
як таку і якими методами намагаються її досліджувати.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
СЕРЕД БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ (ЦЗ)
Рижикова Л. В.,
5 курс, спеціальність «Соціальна робота»,
Інститут соціальних технологій
Пірен М. І.,
д. соц. н., проф., науковий керівник
Існують різноманітні методи боротьби з безробіттям. Часто во&
ни випливають з тієї концепції, якої ті або інші сучасні економісти
дотримуються при пояснення причин безробіття.
Монетаристи пропонують зменшення державного бюджетно&
го дефіциту, ухилення від планування соціальних програм, при&
боркання інфляції і створення здорового ринкового середовища,
в якому обов’язково буде присутнє розорення неефективних під&
приємств і висування на передній план сильних, адаптованих то&
варовиробників. Зокрема монетаристи пропонують не знижува&
ти, а підвищувати облікову ставку процента. Вони вважають, що
ефективно діючий ринок викличе зростання виробництва, і, як
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наслідок — зростання попиту на робочу силу. Платою суспільства
за монетарний шлях розвитку ринку є жебрацтво, злодійство
і соціальна напруга в суспільстві. Досвід України, яка використо&
вувала монетарні важелі розвитку економіки — наочний тому
приклад.
У ході дослідження були виявлені ряд передумов для реалізації
даної проблеми:
По&перше: в даний час на ринку праці все більше число моло&
дих людей звертаються за допомогою при працевлаштуванні до
служби зайнятості і часто поповнюють ряди безробітних, не знай&
шовши відповідної вакансії. Ця обставина викликала необхідність
створення спеціалізованих установ — молодіжних бірж праці, які,
як показує практика, більш ефективно справляються з проблемами
працевлаштування молоді.
По&друге: громадяни у віці від 14 до 29 років (підлітки та мо&
лодь) відносяться до соціально незахищеної групи населення в си&
лу деяких обставин, головним з яких є відсутність спеціальності або
брак досвіду роботи.
В умовах ринкової економіки, яка ще не до кінця пройшла
стадію формування, молодим людям дуже важко знайти своє місце
в житті суспільства і вони стикаються з серйозними проблемами
при працевлаштуванні. У зв’язку з цим держава зобов’язана ефек&
тивно вирішувати проблеми зайнятості молоді, адже молодь — це
майбутнє країни.
Проблеми безробіття вимагають від державної служби зайня&
тості підвищення ефективності її діяльності, чіткої організації ро&
боти. Сьогодні більшість стикається з матеріальними нестатками,
несвоєчасною виплатою заробітної плати, низьким рівнем
пенсійного забезпечення, безробіттям. Вирішення цих проблем не
може чекати.
У цій роботі було вивчено ефективність правових засад ор&
ганізації та проведення соціальної роботи в центрі зайнятості серед
безробітної молоді. Ми розглянули надання соціальних послуг
клієнтам центрів зайнятості, спрямованих на активізацію їх зусиль,
щодо вирішення проблем власної трудової зайнятості, дослідили
види і методи правової та психологічної допомоги безробітній мо&
лоді.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
НОРМАТИВНОПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Сенько Т. В.,
VI курс, спеціальність «Соціальна робота»,
Університет «Україна», т. 0975209650
Кольченко К. О.,
к. т. н., доцент, науковий керівник
Ефективне функціонування системи соціального захисту,
соціального обслуговування населення вимагає належного норма&
тивно&правового забезпечення надання соціальних послуг насе&
ленню, створення відповідної бази правових актів. Від ефектив&
ності функціонування, якості та доступності соціальних послуг, які
надаються населенню, залежить соціальне і життєве благополуччя
багатьох людей, розвиток та соціальна стабільність суспільства.
Ефективність — це одне з важливих понять сучасної науки, один
з головних критеріїв оцінювання діяльності соціальних служб і фа&
хівців соціальної роботи. Ефективність застосування нормативно&
правового забезпечення соціального обслуговування населення ми
можемо визначити як співвідношення між його цілями та результа&
тами, досягнутими в ході його реалізації.
Проблема ефективності застосування нормативно&правового
забезпечення соціального обслуговування населення є однією
з найважливіших для оптимальної організації продуктивного
надання соціальних послуг громадянам України. Від ефективності
застосування нормативно&правової бази (відповідності результатів
застосування нормативно&правових актів їхній меті) залежить
якість надання соціальних послуг, вирішення життєвих і соціаль&
них проблем клієнтів вітчизняних служб соціальної роботи.
На нашу думку можна виділити чотири критерії ефективності
застосування нормативно&правового забезпечення соціального
обслуговування населення: гуманістичний, показниками якого
є відповідність потребам громадян, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та
відповідність людським і професійним потребам фахівців соціаль&
ної роботи, які причетні до надання соціальних послуг; соціально&
регулятивний, показником якого є забезпечення соціального впли&
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ву, який дає змогу вирішувати соціальні та життєві проблеми
клієнтів; організаційно&управлінський, показниками якого є забез&
печення якості організації соціального обслуговування відповідно
запитам клієнтів соціальних служб та забезпечення правових умов
належного управління соціальним обслуговуванням населення;
інформаційний, який визначають такі показники як доступність
і зрозумілість населенню нормативно&правового забезпечення
соціального обслуговування, а також однозначність і несупереч&
ливість застосування нормативно&правового забезпечення соціаль&
ного обслуговування населення. Визначення та обґрунтування
гуманістичного, соціально&регулятивного, організаційно&управ&
лінського та інформаційного критеріїв, пов’язаних з ними показ&
ників та індикаторів дало нам змогу розробити програму та інстру&
ментарій дослідження з обґрунтування ефективності застосування
нормативно&правового забезпечення соціального обслуговування
населення.
Під час проведення дослідження було опитано 149 осіб, з яких:
95 є клієнтами соціальних служб, а 54 є фахівцями соціальних
служб. Результати опитування показали, що більшість опитаних
клієнтів соціальних служб дали досить низьку оцінку ефективності
застосування нормативно&правового забезпечення соціального
обслуговування населення в Україні. Опитування клієнтів&респон&
дентів підтверджує ефективність застосування нормативно&право&
вого забезпечення соціального обслуговування населення в Україні
лише за єдиним критерієм, гуманістичним, але не обґрунтовує йо&
го за інформаційним, організаційно&управлінським і соціально&ре&
гулятивним критеріями. Опитування фахівців соціальних служб,
які надають соціальні послуги підтверджує ефективність застосу&
вання нормативно&правового забезпечення соціального обслугову&
вання населення в Україні за всіма чотирма критеріями. Такий ре&
зультат ми можемо пояснити кращою обізнаністю в законодавстві
та активною, діяльною позицією в процесі надання соціальних
послуг. В цілому ж слід зазначити, що застосування нормативно&
правового забезпечення соціального обслуговування населення в
Україні на сьогоднішній день, на жаль, ще не є достатньо ефектив&
ним.
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ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ,
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
Скуртул О. А.,
VІ курс, група С#61, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(0512)#37#61#47
Мірошкіна Н. В.,
кандидат філософських наук, доцент, науковий керівник
Нові інформаційні технології роблять весь більший вплив на сус&
пільний розвиток. Зростає кількість людей, які мають можливість
використовувати блага інформаційно комунікаційних технологій.
У діяльності державних органів велику роль грає прозорість держави
для суспільства. Таким чином, йде мова про становлення сучасного
державного управління, яке називається електронним урядом. На
рівні соціальних систем проблема електронного уряду полягає в не&
обхідності вирішення таких аспектів як: розкриття інформації про
діяльність владних структур, налагодження двосторонньої ко&
мунікації між владою і громадянами, створення інтерактивних
сервісів для громадян, що представляються органами влади на всіх
рівнях, — державному, регіональному, рівні місцевої самоврядності.
Дослідники визначають електронний уряд як концепцію
здійснення державного управління, яка властива інформаційному
суспільству. Впровадження концепції «електронного уряду» є час&
тиною плану інноваційного розвитку суспільства, що передбачає
побудову інформаційного суспільства. Концепція «електронного
уряду» була розроблена на початку 1990&х років. Поняття «Елект&
ронний уряд» було введене в політичний і науковий дискурс
дослідницькими організаціями, що займаються проблемами впро&
вадження інформаційно&комунікаційних технологій в системи
життєдіяльності суспільства і державного управління.
Процес становлення системи «електронного уряду» можна умовно
розділити на три основні напрями: «публічність», «участь», і «онлайн&
транзакції». Публічність означає використання новітніх ко&
мунікаційних технологій для розширення доступу громадян і інститутів
цивільного суспільства до інформації органів державної влади і місцевої
самоврядності, що цікавить їх. Участь має на увазі розширення можли&
востей участі громадян в управлінні державними і суспільними справа&
ми на всіх рівнях влади і впродовж циклу підготовки і ухвалення
політичного рішення. Вона передбачає публікацію на відповідних сай&
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тах державних і муніципальних структур контактних адрес електронної
пошти, а також форм для зворотного зв’язку. Онлайн&транзакції забез&
печують надання послуг державних і муніципальних установ через
інтернет — оплату комунальних платежів, заповнення податкових дек&
ларацій і збір податків, реєстрацію суспільних об’єднань.
Головні цілі електронного уряду визначаються як: зниження
державних витрат, забезпечення сприятливого клімату для розвит&
ку національної економіки і підвищення її конкурентоспромож&
ності, поліпшення якості державних рішень, вдосконалення дер&
жавної служби при обмеженні витрат на вміст апарату, розширення
діапазону і підвищення якості послуг держави громадянам, суспіль&
ству і приватному сектору, зміцнення довіри до влади з їх боку.
Традиційно виділяють три рівні електронного правління: елект&
ронне інформування громадян державними органами, електронна
взаємодія громадян і державних органів, електронне обслуговуван&
ня громадян державними органами.
Експерти, аналізуючи можливі варіанти створення електронних
урядів в країнах Європи, звертають увагу на три групи проблем:
серйозні протиріччя між політичними цілями, перевагами, що дося&
гаються за допомогою електронного уряду, і можливостями надання
цих переваг всім членам суспільства; трансформація, в першу чергу,
традиційних взаємин уряд — громадяни; необхідність розробки но&
вих підходів до архітектури підтримки онлайнових взаємин, до кад&
рового і інформаційного забезпечення, до питань планування.

ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
У СУСПІЛЬСТВО
Сухова Ю. Р.,
VI курс, група СРЗ#61, спеціальність «Соціальна робота»,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
т. 098#955#47#61
Пірен М. І.,
д. соц. н., професор, науковий керівник
Дана робота представляє собою продовження дослідження
соціально&психологічних засад інтеграції у суспільство молоді
з обмеженими функціональними можливостями [1]. Відповідно до
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визначених перспектив дослідження проведено аналіз прийнятих
за останній рік змін щодо проблеми інвалідності у законодавстві
України; виявлено додаткові джерела сприяння інтеграції молоді
з обмеженими функціональними можливостями в сучасне україн&
ське суспільство (застосування технічних засобів адаптації; більш
широке задіяння можливостей громадських організацій інвалідів,
зокрема й для формування громадської думки; самозайнятість
інвалідів); з метою визначення відношення до стану дотримання
прав людей з інвалідністю проведено соціологічне опитування.
За час проведення дослідження в українському законодавстві
відбулися певні позитивні зміни у відношенні до проблеми інвалід&
ності, зокрема Законом «Про внесення змін до деяких законів що&
до прав інвалідів» [2] уточнено поняття «інвалідність», виходячи із
соціальної, а не з медичної концепції. Останньому практично і бу&
ло присвячене попереднє дослідження.
Соціологічне анкетування мало на меті визначити відношення
опитуваних до стану дотримання прав людей з інвалідністю у су&
часній Україні. Опитування проводилось на базі Міжрегіонального
центру соціально&трудової, професійної та медичної реабілітації
інвалідів (м. Львів, вул.Хуторівка, 38).
Якісний аналіз отриманих результатів показав, що, не зважаю&
чи на різний рівень «контакту» з проблемою інвалідності, респон&
денти досить категорично (88%) усвідомлюють відношення до
інвалідності в Україні як до проблеми, яку намагаються вирішити
соціальним захистом. Всі респонденти зіштовхувалися з порушен&
ням прав інвалідів, більшість із них (88%) вважають, що по відно&
шенню до інвалідів існує дискримінація. Дуже низькою є кількість
респондентів, які вважають першочерговим для вирішення проб&
лем інвалідів участь у політичному житті (4%).
Зміна ставлення суспільства до інвалідів є вкрай необхідна і роз&
почати її необхідно із соціальної реклами, яка переорієнтовуватиме
суспільну думку від принципів матеріальної допомоги інвалідам чи
їх соціального забезпечення на принципи рівноправного співжиття
з ними та активного залучення їх до суспільно&корисної діяльності.
При цьому важливим є також більш широке задіяння можливостей
громадських організацій інвалідів. Наступним кроком повинно
стати впровадження в освітні програми (починаючи з початкової
школи або навіть з дошкільних навчально&виховних закладів)
принципів поводження та комунікації з особами, які мають
функціональні обмеження. Основним кроком, який відкриє ре&
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альні можливості інтеграції молоді з інвалідністю у освітнє середо&
вище, стане підготовка педагогів та вихователів до роботи в умовах
інклюзії та врахування особливостей дітей та молоді з функціональ&
ними обмеженнями у навчальних програмах освітніх закладів. За&
вершальним кроком інтеграції повинно стати створення безпереш&
кодного матеріального оточення (у т.ч. робочих місць), а також
сприяння самозайнятості молодих інвалідів. На цьому етапі важли&
вим буде й забезпечення інвалідів технічними засобами адаптації.
Розглянутий у дослідженні комплексний підхід дозволяє вияв&
ляти нові ресурси сприяння інтеграції молоді з обмеженими
функціональними можливостями в сучасне українське суспільство
та пропонувати відповідні зміни в українське законодавство. У ць&
ому напрямку й плануються подальші дослідження.
Література
1. Пірен М.І., Сухова Ю.Р. Соціально&психологічні засади інтеграції
молоді з обмеженими функціональними можливостями у суспіль&
ство. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрова&
ному освітньому середовищі: Одинадцята міжнародна науково&
практична конференція: тези доповідей. — К.: Університет
«Україна», 2011. — С. 232–234.
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
прав інвалідів» N 4213&VI від 22 грудня 2011 року //
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4213&6.

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ
В УКРАЇНІ
Федорова Н. Ю.,
6 курс, група С#52, спеціальність «Соціологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини «Україна», тел. (0512) 24#11#06
Шевчук О. С.,
к. пед. н., доцент, науковий керівник
Розвиток будь&якого суспільства, його майбутнє вирішальною
мірою залежить від тієї ролі, яку відіграє у соціальних процесах мо&
лодь. Питома вага молодих людей віком 16&28 років щодо всього
населення України нині складає приблизно п’яту частину. Однак
кількісний показник займає тут підпорядковане місце, адже
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найбільше значення має такий чинник, як енергія, рушійна сила
молодого покоління. І від того, у якому напрямку діє ця сила,
залежить її характер: чи буде вона творчою, або ж, навпаки, — руй&
нівною.
Отже соціальні проблеми молоді повинні розглядатися не тільки
ситуативно, як такі, що потребують негайного вирішення, а, здебіль&
шого, через призму майбутнього розвитку країни. А відтак відсте&
ження означених проблем є важливою складовою формування дер&
жавної молодіжної політики, регіональних молодіжних програм.
Метою нашого дослідження було виявити найбільш актуальні
соціальні проблеми молоді у різних сферах життєдіяльності: вироб&
ничій, навчальній, сімейній. Поряд із цим поставлено завдання
вивчити соціально&політичні та економічні орієнтації, а також
участь молоді в культурному житті суспільства (відвідування зак&
ладів культури, діяльність у сфері дозвілля тощо). Вибіркова су&
купність налічувала 400 осіб (міська та сільська молодь віком від 18
до 28 років), що представляли працівників основних галузей народ&
ного господарства області: суднобудівну та легку промисловість,
сферу послуг і торгівлю, культуру та освіту. Головним методом
дослідження було опитування у формі анкети, яка містила питання
з тих соціальних проблем, що підлягали вивченню.
Підбиваючи підсумки опитування можна зробити наступні
висновки.
Серед молодих людей збільшується число невдоволених своїм
становищем у суспільстві, що спричиняє зростання соціальної нап&
руги серед цієї категорії населення. Про це свідчить також і те, що
значна частка опитаних песимістично оцінює розвиток подій в Ук&
раїні, не має надії на покрашення життя у найближчі 3–5 років.
Серед багатьох проблем найбільше значення для молоді мають
матеріально&фінансові труднощі, невдоволеність роботою, житлові
труднощі, страх безробіття, стосунки з іншими людьми (з адміні&
страцією на підприємстві, з викладачами — у вищих навчальних
закладах, з батьками та рідними — у сім’ї).
Відчутно збільшилась частка тих, хто хотів би організувати
власне підприємство, фірму з виробництва товарів, з надання по&
слуг населенню, а також тих, хто має наміри працювати у приват&
ному секторі. Взагалі, тими чи іншими видами трудової діяльності
у недержавному секторі зорієнтовані займатись 78% опитуваних.
Даний факт свідчить про соціально&психологічну готовність молоді
до рішучого проведення економічних реформ.
378

професія чи покликання

Секція 8

Основним джерелом матеріального забезпечення для молоді за&
лишається заробітна платня / стипендія та традиційна для нашого
суспільства допомога молодим з боку батьків. Приблизно п’ята час&
тина молодих людей мають інші матеріально&фінансові джерела:
приватну торгівлю, роботу за сумісництвом тощо.
Духовне життя молоді характеризується своєрідною релігієза&
цією, коли переважна більшість юнаків та дівчат вважають себе ві&
руючими, але не мають глибоких релігійних переконань. Це підтвер&
джується, зокрема, тим фактом, що лише 4,4% респондентів
систематично (не менш 6 разів на рік) відвідують церкву. В основ&
ному молоді люди притримуються православної християнської
орієнтації. До інших релігій та конфесій відносять себе лише 6%
опитуваних.
Участь молоді у культурному житті характеризується тим, що
значна частина цієї категорії населення з різних причин залишаєть&
ся поза процесом культурного розвитку. Від 40% до 70% молодих
людей зовсім не відвідують такі заклади культури, як бібліотека
(42%), театр (72,8%), музей (67,8%). Лише 22% юнаків та дівчат
систематично відвідують спортивний зал чи басейн.

МЕТОДИ АРТТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
З МОЛОДДЮ
Франчук І. В.,
кафедра соціальної роботи ВМУРОЛ «Україна»
Іванова І. Б.,
к. пед. н., науковий керівник
У нинішній суспільний період через ускладнення соціальних
взаємин, техногенне навантаження на людину, розмитість духовно&
моральних орієнтирів зростає рівень дезадаптації, девіантності,
психічних розладів у підлітково&молодіжній соціальній групі. Тому
важливою є робота з надання соціально&терапевтичної допомоги
молодому поколінню та здійснення цілеспрямованої профілактичної
соціально&педагогічної діяльності. Серед засобів соціальної профі&
лактики та терапії вагомим потенціалом володіє арт&терапія — те&
рапії мистецтвом.
Особливості використання методів арт&терапії в соціальній ро&
боті з молоддю хвилює багатьох вчених.
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Сучасні дослідники В. Коропуліна, М. Смірнова, Н. Гордєєва
визначають арт&терапію як засіб та технологію реабілітації дітей із
проблемами у розвитку за допомогою мистецтва та художньо&твор&
чої діяльності.
Психологічний аспект сутності арт&терапії вивчали такі російські
вчені, як О. Копитін, О. Свистовська, О. Кузьміна, вчені узагальнили
основні принципи і прийоми використання арт&терапії в роботі з під&
літками як засіб розвитку певних особистісних якостей і вмінь.
Соціально&педагогічний аспект арт&терапії досліджували
Є. Мєдвєдєва, І. Левченко, Л. Комісарова, Т. Добровольська, вони
описують можливості і форми використання арт&терапевтичних
методів в спеціальних освітніх установах.
Методологічну основу даного дослідження становлять ідеї
представників гуманістичного підходу до особистості К. Роджерса
та Н. Роджерс, корекційні можливості арт&терапії пов’язані з на&
данням клієнту практично необмежених можливостей для самови&
раження і самореалізації в продуктах творчості.
Методи та види арт&терапії, які застосовують у соціальній робо&
ті відповідають існуючим видам мистецтв. Виділяють музикотера&
пію, малюнкотерапію, драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію,
маскотерапію, лялько&терапію, колаж та піскову терапію.
Методи арт&терапії універсальні і застосовуються для вирішен&
ня різних завдань, починаючи від вирішення проблем соціальної
і психологічної дезадаптації і закінчуючи розвитком людського по&
тенціалу, підвищенням психічного і духовного здоров’я; вони засно&
вані, також, на використанні клієнтом різних форм образотворчої
діяльності з метою виразу свого психічного стану.
Характерні риси арт&терапії привабливі для її використання в ро&
боті з молоддю. Свої почуття і переживання підлітки більш точно мо&
жуть виразити в образотворчій діяльності, ніж за допомогою слів.
Арт&терапія надає можливість виразити свої почуття — кольором,
формою, малюнком, звуком або рухом; усвідомити свій потенціал,
підвищити самооцінку, набути психічної стійкості та активності.
Заняття з арт&терапії, як в пасивній (споглядання, переживання
феноменів мистецтва), так і в активній формі (створення художніх
творів), допомагають збудувати адекватну систему психологічного
захисту. Образотворча діяльність надає можливість, молодій лю&
дині, відчути себе творцем, навчитися компенсувати засобами мис&
тецтва негативні переживання, моделювати комунікативний про&
цес, відчути свою значимість.
380

професія чи покликання

Секція 8

Сприйняття витворів мистецтва може приносити приємні вра
ження і сприяє перетворенню негативних емоцій в позитивні.
Терапія мистецтвом дає можливість раннього виявлення серед
молоді, «груп ризику» розвитку емоційних і поведінкових відхилень,
і застосування програм раннього втручання, а також підвищення ефек
тивності лікувальнореабілітаційних заходів в лікувальних і освітніх ус
тановах, в центрах соціальнопсихологічної допомоги населенню.
Застосування методів арттерапії в соціальній роботі з молоддю,
направлено на формування здатності особистості до творчого мис
лення, знаходження різноманітних варіантів вирішення складних
життєвих завдань, розкриває приховані й невідомі раніше творчі
здібності, допомагає легше пережити неприємні моменти життя,
набути безцінного досвіду вирішення проблем.

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
НА АДАПТИВНІСТЬ ЖІНКИ ДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
Фролова І. В.,
кафедра соціальної роботи, Університет «Україна»
Ільєнко М. М.,
д. біол. н., професор, науковий керівник
Сім’я, як елементарна одиниця суспільства на сучасному етапі
розвитку України досить часто уже через короткий період після її
створення вступає в протиріччя та завершується розлученням. Це,
звичайно, пов’язано перш за все з переходом нашої держави до ін
шої форми суспільних відносин, з погіршенням житлових та інших
умов існування. Проте, враховуючи той факт, що тенденція розпаду
сімей властива навіть і для деяких набагато заможніших держав, це
вимагає додаткового вивчення причин та наслідків даної проблеми.
В процесі виконання дипломної та магістерської робіт щодо
ролі жінки в сімейних стосунках ми звернули увагу не лише на ста
теві відміни між чоловіком та жінкою але і на гендерні їх особли
вості. Аналіз матеріалу призвів до необхідності розрізняти поняття
статі та гендеру. Стать — анатомофізіологічне поняття. Гендер оз
начає, по суті, і складний соціокультурний процес конструювання
суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, поведінці,
ментальних і емоційних характеристиках, і сам результат —
соціальний конструкт гендеру.
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Аналізуючи типові гендерні властивості, дослідники стверджу&
ють, що в уявленнях молодого покоління, психологія чоловіка ли&
шається орієнтації переважно на виконання професійних, соціаль&
них ролей, тобто на предметно&інструментальну діяльність у колі
людських контактів, а жінки — на сімейні, побутові ролі, на емо&
ційно&регулюючу діяльність.
На наш погляд, цю проблему слід розглядати більш глибоко.
Відомо, що природний добір призвів до конструкції жіночої статі,
яка більш тісно повязана не лише з народженням дитини а і з вихо&
ванням. Так, жінка на відміну від чоловіка має більш широкий кут
зору, вона здатна чітко реагувати на два голоси одночасно, під час
сну у жінки залишається активним так званий сторожовий центр
в головному мозку і т. п. Це безумовно, пов’язано з прив’язкою її
уваги до дитини. Жінки — особлива соціально&демографічна група.
Соціальна робота з жінками є важливим напрямком соціальної ро&
боти, специфіка та особливості якого визначаються не лише тра&
диційною роллю жінки&матері, жінки&берегині. але і тим, що су&
часна жінка — активний учасник громадського і суспільного життя.
У продовж всього свого життя жінки стикаються з різними пробле&
мами, такими як: вибір професії, пошук місця роботи, вибір по&
тенційного партнера, створення сім’ї, народження дітей, вибір між
роботою та сім’єю та інші. Отже, не лише інформаційно, а і фізич&
но жінка повинна бути більш адаптованою щоб нормалізувати сто&
сунки з чоловіком, уміти гасити конфліктні ситуації. і разом з тим
зберегти здоров’я уберегти себе від емоційного «вигорання», розпа&
ду сім’ї.
Шлюб — це історично обумовлена, санкціонована і регульова&
на суспільством форма відносин, між чоловіком і жінкою, що вста&
новлює їх права і обов’язки по відношенню один до одного і до
дітей, своєму потомству.
Проблема вивчення та діагностики сімейних відносин — пред&
мет вивчення психологів, соціальних працівників,бо має не лише
теоретичне а і суто практичне значення.
Адаптаційний період, пора пристосування один до одного —
обов’язковий етап становлення сім’ї. Він може бути і коротким,
а може тривати роками. Дуже багато чого залежить від обопільного
бажання, від готовності та вміння йти назустріч один одному.
Структуру адаптації особистості в сфері шлюбно&сімейних
відносин можна поділити наступним чином:
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– адаптація фізіологічна, в тому числі сексуальна, полягає в до&
сягненні морально&психологічного і фізіологічного задоволення
один одним;
– розподіл сімейних ролей, до обов’язків і прав в шлюбному союзі;
– адаптація до потреб, інтересів, звичок, шлюбного партнера;
– адаптація до побутових умов.
Отже, адаптаційний період жінок до подружнього життя важли&
вий етап становлення нової сім’ї.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ ФАХІВЦЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ З СІМ’ЯМИ МІГРАНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ
Цевельова Л. В.,
VІ курс, група ЗСР#61, спеціальність «Соціальна робота»
Університет «Україна», к. тел. (067)4056948,
Пірен М. І.,
д. соціол. н. професор, науковий керівник
Мета професії «соціальна робота», це — внесення соціальних
змін до суспільства в цілому і в індивідуальній роботі з людьми.
Як відомо, об’єкт соціальної роботи — людина, його особис&
тість, індивідуальність. З метою супроводу і зміни різних внутріш&
ньоособистісних процесів і поведінки людини, соціальний праців&
ник входить у внутрішній світ клієнта, що пред’являє до
професійної компетентності фахівця високі вимоги.
З розвитком суспільно&політичних змін в Україні і країнах Ближ&
нього Зарубіжжя з’явилася нова категорія населення — мігранти та
біженці, що потребують соціально&педагогічної, психологічної під&
тримки і допомоги фахівців вузької спеціалізації (соціальної роботи).
Соціальні працівники по роботі з сім’ями мігрантів та біженців,
що працюють в мікрорайонах, установах додаткової освіти, недер&
жавних благодійних організаціях покликані вирішувати низку
завдань:
– організація соціально&педагогічної допомоги і психологічної
підтримки клієнтам зі встановленням необхідних комунікацій
в соціумі;
– соціально&педагогічний супровід клієнта в період адаптації
в новому соціокультурному середовищі;
– соціальний захист вимушених мігрантів та біженців;
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– мотивація клієнта на розвиток внутрішніх ресурсів для вклю&
чення в активне соціальне життя;
– створення умов для успішної асиміляції мігрантів та біженців
і їх сімей в новому этнокультурному середовищі;
– створення позитивного фону, формування громадської думки
для комфортнішої адаптації мігрантів і біженців та членам їх сімей
такої категорії;
– дієвий вплив на місцеві органи самоврядування з метою
підвищення якості обслуговування клієнтів (мігрантів та біженців)
і їх соціального захисту;
– організація соціального виховання та координація діяльності
структур соціуму;
– організація вільного часу і дозвілля сімей мігрантів та
біженців тощо.
Професійна діяльність соціального працівника по роботі з мігран&
тами та біженцями є спеціально орієнтованою і націлена на адаптацію
клієнтів і членів їх сімей до нового соціокультурного середовища, що
припускає включення в активне соціальне життя, забезпечення пси&
хологічної комфортності в новому этнокультурному соціумі, налагод&
ження зовнішніх комунікацій. Адаптація сімей мігрантів та біженців
здійснюється в контексті теоретично розробленої і практично реалізо&
ваної моделі соціальної роботи з мігрантами та біженцями.
На сьогодні в Україні професія соціальний працівник є актуаль&
ною та затребуваною, особливо в роботі з такою категорією клієнтів,
як мігранти та біженці, бо є потреба у вихованні толерантності та
соціалізації в новий етнопростір.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З СІМЕЙ АЛКОГОЛІКІВ
Циктор М. І.,
V курс, група С#51, спеціальність «Соціальна робота»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Мирян А. М.,
заслужений діяч культури України, доцент кафедри, науковий керівник
На сучасному етапі проблема сімейного алкоголізму викликає
особливу увагу і тривогу. Від зловживання дорослих спиртними на&
поями в першу чергу страждають діти. Прийом алкоголю матір’ю
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під час вагітності приводить до різноманітних дефектів розвитку
багатьох органів і систем організму дитини. Вживання алкоголю
негативно впливає на центральну нервову систему. Нерідко при
сімейному алкоголізмі розумова відсталість у дитини поєднується
з важкими порушеннями уваги, пам’яті, емоційно&вольової сфери.
Несприятливий вплив алкоголізму батьків на дітей не вичер&
пується відхиленнями на біологічному рівні. Сімейний алкоголізм
формує комплекс негативних макросоціальних впливів на дитину.
Зі всією гостротою встає проблема соціальної дезадаптації таких
дітей, навіть у разі, коли дозрівання організу вібувається благопо&
лучно. Відхилення у дітей, набуті в результаті неправильного вихо&
вання, утруднюють формування нормальних міжособистісних
відносин і соціальну адаптацію в цілому.
Соціальна дезадаптація є могутнім несприятливим фактором,
що спричинює особистісні і поведінкові порушення. Вона сприяє
формуванню асоціальних форм поведінки, стійких психопатичних
станів. Особливої важливості набуває своєчасна і цілеспрямована
робота з такими дітьми. Досвід показує, що педагоги як масових
шкіл, так і спеціалізованих, на жаль, недостатньо обізнані про спе&
цифічні труднощі виховання і навчання дітей з сімей алкоголіків.
В зв’язку з цим необхідно дітальніше вивчати характерні порушен&
ня психічного і особистісного розвитку дітей з сімей алкоголіків
з метою подальшого використання одержаних результатів для удос&
коналення методів корекції і виховання таких дітей. В першу чергу це
має втілитися у створені сукупності методик, методів, засобів, форм
і контролю соціально&педагогічної та реабілітаційної діяльності.
Сьогодні виявляється чітко виражена тенденція до «виключен&
ня» неблагополучних сімей із загального пристосовного контексту,
який набуває особливого змісту в умовах економічної нестабіль&
ності, дезінтеграції соціальних інститутів і систем. Наявну ситуацію
можна пояснити зростанням числа таких сімей, незадовільним
функціонуванням системи їх соціального захисту і підтримки. Вва&
жають за краще до сімей алкоголіків застосовувати адміністративні
дії, або покладатися на правоохоронні органи, журналістів гро&
мадськість. Робота з такими сім’ями і їх дітьми носить в кращому
разі епізодичний, не систематичний характер і виражається у виг&
ляді рейдів, перевірок, показових добродійних акцій.
Важливим поняттям соціально&реабілітаційної роботи з такими
дітьми, є поняття з психолого&соціальної корекції спрямованої на
реалізацію їх здібностей до дій, поведінки, спілкування
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в суспільстві, яке відповідало б очікуванням цього суспільства. Три&
валий і кваліфікований реабілітаційний процес здатен повернути
дітям алкоголіків соціальну гідність. Особливістю соціально&ре&
абілітаційної роботи з дітьми є те, що найефективнішими напряма&
ми будуть ті, які припускають активну діяльність самої дитини. Гра,
малювання, ліплення, спів, і інші форми роботи дитини дозволя&
ють їй винести в зовні об’єкти самопізнання. Окрім цього, наголос
необхідно робити на задоволення сенсорної спраги дитини і роз&
витку її мови. Однією з найважливіших соціальних задач успішно&
го розвитку дитини з неблагополучної сім’ї, є створення оптималь&
них умов для її виховання.
Сьогодні вітчизняна практика соціально&реабілітаційної робо&
ти з дітьми алкоголіків використовує комплексний підхід. Співпра&
цюючи з різними антиалкогольними фондами, суспільними і цер&
ковними організаціями, державні соціальні служби здійснюють
спеціалізовані соціально&психологічні реабілітаційні та адаптацій&
ні програми. Процес гуманізації суспільних відносин, що намітив&
ся в нашій країні, повинен визначити нові, самостійні напрями
соціальної допомоги і підтримки сімей, що знаходяться у скрутно&
му становищі, небезпечному в першу чергу для дітей, що народжені
або виховуються в таких складних умовах, а також для самої сім’ї
і для суспільства в цілому. На жаль, ефективність цієї адаптації на&
пряму залежить від матеріальної оснащеності центру соціальної ре&
абілітації, що є значною проблемою в умовах хронічного недофі&
нансування подібних центрів.

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ПОСТАНОВКИ
ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ У МОЛОДОМУ ВІЦІ
Цукур О. Г.,
аспірантка Інституту соціальної та політичної психології
Кочубейник О. М.,
д. психол. н., старший науковий співробітник лабораторії
соціальної психології особистості, науковий керівник
Завдання психологічного чи соціального змісту вирішують всі
люди, хоча б через взаємодію з оточуючими в процесі життєдіяль&
ності. Життєві завдання можна розглядати як спосіб чи особливий
план вибудовування теперішнього та здійснення себе в майбутньо&
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му. Активна життєва позиція молодої людини передбачає, що вона
є творцем свого життя.
Готовність особистості до здійснення свідомого вибору багато в чо&
му залежить від її здатності акумулювати власні знання. Спираючись на
попередній досвід і враховуючи теперішній, особистість прогнозує роз&
гортання власного життєвого сценарію. Молода людина, аналізуючи
сукупність зовнішніх і внутрішніх ресурсів, визначає ті, що необхідні
для продуктивної побудови власного життя. Такими ресурсами можуть
бути: наявність або відсутність підтримки та допомоги, готовність до
змін у власному житті, окреслення актуальних життєвих завдань.
У молодому віці серед актуальних завдань є вибір супутника
життя, створення сім’ї, виховання дітей, початок професійної
діяльності, прийняття соціальної відповідальності, знаходження
референтної соціальної групи. Як бачимо, ці життєві завдання
є формами взаємодії, способами особистісної реалізації в соціумі.
Характерною рисою молодої особистості є побудова життєвих
планів, які формуються, з одного боку, у результаті узагальнення ці&
лей, що особистість ставить перед собою, з іншого — за наявності
безпосередньої активності особистості у сукупності її взаємозв’язків.
Крім того, для продуктивної постановки життєвих завдань
потрібен достатній когнітивний ресурс. За його наявності завдання
особистості будуть більш самостійними, позбавленими надмірного
впливу значущого оточення, враховуватимуть достатньою мірою як
її власні обмеження та переваги, так і середовищні. Організація
ментального досвіду відповідає за те, як людина сприймає, розуміє,
пояснює та прогнозує своє майбутнє, які рішення на базі цього
фундаменту приймає і наскільки ефективно їх втілює у життя.
Оточення (зокрема сім’я) володіє значними потенційними
можливостями для формування й модифікації поведінки особис&
тості, хоча важливими у цьому випадку є й процеси її саморегуляції.
Тому становлення особистісних якостей та життєвої перспективи
молодої людини може відбуватись як під впливом взаємин у сім’ї,
так і завдяки процесу саморегуляції. Люди формують когнітивний
образ певної поведінкової реакції через спостереження за поведін&
кою моделі. У подальшому ця закодована інформація постає орієн&
тиром у їхніх діях. Досить часто прототипом моделі виступають
особливості соціально — психологічної взаємодії батьків. Такий
підхід до висвітлення аналізованої проблеми враховує наявність як
суб’єктного (активного) ставлення особистості до життя, так і про&
яви пасивних тенденцій у побудові власного життєвого сценарію.
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Постановка особистістю життєвих завдань є важливим етапом її
розвитку. Особливо це необхідно у молоді роки, коли відбувається
формування планів, визначення цілей. Активне моделювання май&
бутнього передбачає оцінку молодою людиною власних ресурсів,
які, за певних умов, сприятимуть її ефективному самоздійсненню.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ
СІМ’ЯМИ
Чайковська О. С.,
ІІ курс, група СР#21, спеціальність «Соціальна робота»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Болкун Т. А., науковий керівник
Сім’я — це соціально&педагогічний інститут та особлива соціа&
льна система, яка є підсистемою суспільства і включає до себе інші
підсистеми (членів сім’ї), це мала соціальна група первинний кон&
тактний колектив.
Сім’я в усі часи була основою суспільства, осередком форму&
вання особистості. На тому етапі розвитку суспільства, коли ще не
було шкіл, системи громадського виховання, батьки несли відпові&
дальність за виховання дітей. І ця відповідальність була не лише пе&
ред особою, а й перед громадою, суспільством. Тому в народі
найбільше цінували людей, які виховали порядних дітей. Соціаль&
не здоров’я суспільства, держави в цілому залежало передусім від
виховної діяльності сім’ї [1].
Питання впливу сімейного неблагополуччя на дітей стали сфе&
рою інтересів таких науковців: С. Арзуманяна, С. Бєлічєвої, М. Бу&
янова, А. Єлізарова, Т. Міньковського, А. Мудрика. Серед сучасних
українських вчених вище згадана проблематика привернула увагу
А. Бесєдіна, Н. Лавріненка, В. Пилипенка, Р. Пріми, Т. Перепелиці,
Ю. Якубової.
Сімейне неблагополуччя негативно позначається на форму&
ванні особистості дитини. Дитяче виховання в умовах негативного
емоційно&психологічного сімейного мікроклімату визначається
ранньою втратою потреби у спілкуванні з батьками, егоїзмом,
замкненістю, конфліктністю, упертістю, неадекватною самооцін&
кою, озлобленістю, невпевненістю у власних силах, недисципліно&
ваністю, утечами з дому тощо. Усе це свідчить про те, що діти з неб&
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лагополучних сімей мають більше причин для поповнення рядів
важковиховуваних і правопорушників [2].
На сучасному етапі розвитку держави особливого значення на&
буває проблема розвитку та зміцнення сім’ї, як основного осередку
виховання підростаючого покоління, оскільки за офіційними да&
ними в Україні розпадається кожна друга сім’я, кількість розлучень
по країні в цілому сягає 60%.
Так, як соціальна робота здійснюється соціальним працівни&
ком, то саме від компетентності та особистісних характеристик за&
лежить не тільки налагодження стосунків, позитивного мікроклі&
мату та благополуччі сім’ї, а в деяких випадків і життя клієнтів
здатні до скоєння суїциду.
Неблагополучна сім’я формує неблагополучних дітей. Батьки
потребують конкретної кваліфікованої методичної допомоги з ура&
хуванням особливостей виховання дитини в кожній неблагопо&
лучній сім’ї її потенціальних виховних можливостей, індивідуаль&
но&психологічних особливостей дитини. Цього можна досягти,
якщо взаємостосунки соціальних працівників з батьками будують&
ся на основі співробітництва, взаємодопомоги взаєморозуміння.
Цьому сприяє зміцнення контактів з сім’єю розуміння складних
процесів, що відбуваються в сучасній сім’ї, використання її пози&
тивного виховного потенціалу, пропаганда кращого досвіду сімей&
ного виховання та народної педагогіки [3].
Так, як проблему утворення неблагополучних сімей одноразо&
вою допомогою вирішити не можливо, то краще працювати над
тим, щоб такі сім’ї не виникали взагалі, над чим працює ряд вче&
них, психологів, соціальних педагогів, вчителів, вихователів почи&
наючих з дошкільних закладів, що допоможе сформувати у дітей,
які потім будуть створювати сім’ї, позитивне ставлення до членів
сім’ї і навчити самостійно вирішувати проблеми, не допускаючи їх
ускладнення.
Література
1. Трубавіна І.М. Соціально&педагогічна робота з неблагополучною
сім’єю : навч. посіб. — К.:ДЦССМ., 2003. — 132 с.
2. Бессонова Т. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье
// Практичная психология та социальная работа. — 2002. — № 1.
3. Мушинський В. Неблагополучна сім’я як фактор дисгармонійного
розвитку дитини // Психолог. — 2005. — № 10.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ —
СОЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СУСПІЛЬСТВА
ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Чернєцова Т. М.,
магістр соціальної роботи, ЖЕГІ ВНЗ
Найбільша цінність — здоров’я. Здоров’я нації — універсальний
критерій правильності і успішності соціально&економічного роз&
витку та демографічної політики будь&якої держави. Чим цивілізо&
ваніше суспільство, тим більше уваги воно приділяє забезпеченню
високого рівня життя і соціального добробуту своїх громадян.
Численні наукові дослідження як вітчизняних, так і закордон&
них вчених дозволили встановити, що ризик розвитку захворювань
збільшують наступні фактори: забруднення навколишнього сере&
довища, низький рівень життя більшої частини населення, зрос&
тання стрессогеності сучасного способу життя та інші.
Поняття здорового способу життя є різнобічним і поки не існує
єдиної думки щодо даного терміну. Представники філософсько&
соціологічного напряму досліджують здоровий спосіб життя як гло&
бальну соціальну проблему, складовий елемент життя соціуму в цілому.
Існують й інші точки зору: психолого&педагогічна, медико&біологічна.
Однак різкої розбіжності між ними немає, так як всі вони направленні
на вирішення однієї проблеми — зміцнення здоров’я людини.
На думку вітчизняних вчених у сучасному складному світі вмін&
ня бути здоровим багато в чому залежить від активної участі насе&
лення у збереженні здоров’я, в організації здорового способу жит&
тя. Темп сучасного життя призводить до того, що нервово&емоційне
напруження і повсякденний стрес буквально з’їдають наше здо&
ров’я і скорочують життя.
Здоров’я студентської молоді є також одним з визначальних фак&
торів забезпечення національної безпеки країни. З жалем доводить&
ся констатувати, що численні дослідження вчених свідчать про несп&
риятливі зміни в стані здоров’я української студентської молоді. При
цьому з кожним роком показники їхнього здоров’я погіршуються.
Головною причиною значних порушень у стані здоров’я сту&
дентів є ігнорування основних елементів здорового способу життя.
Дослідження українських науковців свідчить про те, що вони
знайомі з основами здорового способу життя, але не завжди їх дот&
римуються у своєму житті.
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Формування потреби студентів вузу в здоровому способі життя
необхідно для того, щоб майбутній фахівець став не тільки про&
фесіоналом у своїй галузі знань, а й людиною, який би мав різного
роду вміннями та навичками відновлення організму після напруже&
ної роботи. Тому вже сьогодні необхідно вжити невідкладних за&
ходів щодо формування здорового способу життя студентської мо&
лоді, які позитивно позначаться на всьому суспільстві. Серед
провідних напрямків щодо формування здорового способу життя
української студентської молоді можна виділити наступні:
• проведення молодіжних заходів, спрямованих на збереження
здоров’я, забезпечення студентів доступним і якісним харчуван&
ням; раціональна організація робочого дня студентів;
• створення умов для занять спортом та змістовного дозвілля;
• активна пропаганда і популяризація здорового способу життя
в ЗМІ, створення «моди» на здоров’я;
• посилення уваги системи охорони здоров’я до молоді як най&
більш ризикованої вікової групи.
На нашу думку, держава зобов’язана створити матеріальну та
інтелектуальну базу культури здоров’я студентської молоді, а вища
школа повинна стати основним агентом конструювання здорового
способу життя підростаючого покоління.
Література
1. Бондин В. И. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего
педагогического образования // Теория и практика физической
культуры и спорта. — 2004. — №10. — С. 15–18.
2. Бояркина Ю. В. Культура здоровья как фактор развития социально&
демографической ситуации в современном российском обществе /
Ю. В. Бояркина // Вопросы культурологи. — 2007. — № 7. — С. 29–33.

ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ —
ОСНОВНА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Шарамко М. П.,
IV курс, група СР#41, Університету «Україна»
Цукур О. Г., старший викладач, науковий керівник
Сьогодні соціальна робота є однією з професій системи «людина&
людина», але загострення глобальних проблем людства, безпрецедентне
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зростання можливостей медицини та комп’ютерних технологій,
висуває на перший план проблему становлення професійних
цінностей фахівців соціальної сфери.
Цінності фахівців соціальної сфери — це ідеї (ідеали), переконан&
ня на які спиратися фахівець при прийнятті рішень. Їх неможливо
оцінити жодними об’єктивними критеріями, вони є цілком суб’єк&
тивними і можуть змінюватися із часом та відрізнятися в різних
культурних середовищах [2].
Спроба визначити професійні цінності, показати їхню природу
і основну суть була зроблена багатьма авторами, цінності намагали&
ся визначити з точки зору різних підстав, розглядаючи то одну, то
іншу їх властивість. Усі численні визначення, утворюють сукуп&
ність трьох базових підходів, а саме:
1. Цінність як значущість.
2. Цінність як вибір.
3. Цінність як феномен, що характеризується певними ознаками.
Найбільш типове вираження до підходу цінностей, а саме
цінностей як значущості, належить Г. Ріккерту: «сутність цінностей
полягає в їх значущості, а не їх фактичності, вони виступають як
ідеальна загальна норма, що надає реальності сенс» » [3].
Уявлення про професійні цінності як про вибір поділяли такі авто&
ри, як К. Клахон, C. В. Лур’є , Дж. Роттер, К. Роджерс. Так, К. Клахон
вважає, що «цінності — це усвідомлене чи неусвідомлене, характерне
для індивіда або для групи індивідів уявлення про бажане, яке визна&
чає вибір цілей з урахуванням можливих засобів і способів дії» [1].
Пояснення цінностей, як феномену, що характеризується певни&
ми ознаками робили різні дослідники, в тому числі і зазначені вище,
при розгляді інших підходів до визначення цінностей. Так, Д. А. Ле&
онтьєв вважає: «Цінності фахівця соціальної сфери характеризуються
такими основними ознаками як: загальне число цінностей, що є осно&
вою професійної діяльності фахівця, порівняно невелике; всі фахівці
володіють одними і тими ж цінностями; витоки цінностей простежу&
ються в культурі, суспільстві та його інститутах й особистості [4].
Різні автори надають цінностям, різні смисли і властивості. Так,
Д. А. Леонтьєв вважає, що професійні цінності можуть бути тільки
усвідомленими, багато хто, як наприклад М. Рокич, намагаються
побудувати універсальні шкали найбільш значущих професійних
цінностей, інші намагаються розділити цінності з різних сфер, будь
то біологічні, соціальні чи якісь інші (C. Шварц, В. Білскі ). Треті
говорять про те, що цінності мають властивість повинності різної
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сили (Н. С. Розов) четверті відзначають універсальний характер
життєвих цінностей (В. Франкл).
З огляду на результати аналізу літературних джерел, ми дійшли
висновку, що професійні цінності фахівців соціальної сфери фор&
муються не тільки в процесі становлення особистості фахівця, як
професіонала, а в процесі розвитку самої особистості фахівця, та
цілком і повністю залежать від його власних моральних переко&
нань, незалежно від професійної діяльності.
Тому, професійні цінності фахівців соціальної сфери існують пере&
важно у формі принципів та моральних якостей, якими повинен во&
лодіти і яких повинен дотримуватися фахівець, незалежно від ситуації.
До основних професійних цінностей фахівця соціальної сфери,
що становлять основу успішної етичної діяльності, ми віднесли
наступні цінності:
Чесність — фахівець соціальної сфери повинен говорити правду
про становище клієнта, про можливість вирішити його проблеми,
про ті труднощі, які зустрічаються в роботі, про скоєні помилки.
Терпимість — фахівець соціальної сфери повинен бути терпи&
мим, якщо прагне досягти угоди зі своїм клієнтом.
Витримка — стикаючись у своїй діяльності з клієнтами, які пе&
ребувають у важкій життєвій ситуації, фахівець соціальної сфери
завжди повинен враховувати емоційний статус таких індивідів.
Доброта — заснована на гуманізмі і любові до людей і має спе&
цифічний зміст: вона втілюється в турботі про людину, створенні
сприятливих умов для її життєдіяльності, позитивного емоційного
настрою.
Емпатія — розуміння емоційного стану, проникнення в пере&
живання іншої людини. Здатність до емпатії у формі співпережи&
вання і співчуття є необхідною рисою особистості фахівців соціаль&
ної сфери і багато в чому визначається їх вмінням ставити себе на
місце клієнта.
Отже, професійні цінності фахівців соціальної сфери станов&
лять певну систему цінностей, яка визначає якість та успішність
повноцінної взаємодії фахівця з клієнтами і являються необхідною
умовою формування фахівців як професіоналів.
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МОРАЛЬНОЕТИЧНА КУЛЬТУРА
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Шталінберг І. П.,
ІV курс, група ГМІ 412, спеціальність «Соціальна робота»
Національний авіаційний університет,
тел. (067)#971#59#59
Блінов О. А.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Моральна норма — форма моральних вимог, які регулюють по&
ведінку людей через загальні приписи і заборони, які поширюють&
ся на однотипні вчинки. У соціальній роботи моральною нормою
є загальна змістовна вимога до поведінки та діяльності соціального
працівника у його відношенні до суб’єктів соціальної роботи (в то&
му числі і до клієнтів), справедлива в усіх ситуаціях та обставинах.
Відповідно до проекту «Професійно&етичного кодексу соціального
працівника України» «моральна норма — усталена вимога до по&
ведінки й діяльності соціальних працівників стосовно суб’єктів та
об’єктів соціальної роботи». Норми професійної моралі в соціаль&
ній роботі це не лише інструмент для досягнення мети, але й засіб
регуляції поведінки спеціаліста.
Норми професійної моралі це імперативи, об’єктивно обумов&
лені взаємодією соціальних, групових та особистісних інтересів та
такі, що вимагають від спеціаліста певної, соціальне необхідної та
професійно обумовленої поведінки. Норма професійної моралі мо&
же мати різний ступінь узагальнення, у зв’язку з чим можна
розрізняти загальні та окремі (специфічні) норми професійної мо&
ралі соціального працівника.
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Моральні знання існують у формі відображення об’єктивного
світу в свідомості людини через поняття, судження, теорії тощо.
Знання виступають керівництвом до дії за умови перетворення їх на
переконання, що передбачає поєднання інформативної сторони із
спрямованістю, стимулом до дії. Моральні знання отримуються
у процесі навчання через ознайомлення із суттю моральності, її
змістом, функціонуванням у суспільстві, системою її вимог та
санкцій за відхилення від встановлених норм. Моральні знання
дозволяють соціальному працівнику порівнювати власні моральні
нормативи з професійними, соціально значущими та відповідно
коректувати свою моральну позицію.
Моральні переконання — основна моральна настанова, яка
визначає мету і напрям вчинків людини, тверда впевненість у і чо&
мусь, заснована на певній ідеї та світогляді. Є вищою ступінню роз&
витку особистості спеціаліста, його свідомості, оскільки в їх основі
лежить глибока і багатостороння оцінка особистістю відомих їй мо&
ральних норм, перевірка їх соціальною практикою, життєвим і про&
фесійним досвідом.
Високий рівень розвитку моральної, етичної свідомості та мо&
ральних якостей соціального працівника дають йому моральне пра&
во займати провідне становище соціального працівника у стосун&
ках із клієнтом.
Вимір відповідності моральної свідомості соціального працівника
моральним уявленням та ціннісним орієнтаціям масових етичних
суджень виступає рівень моральності професіонала. Рівень мораль&
ності соціального працівника повинен бути вище середнього, оскіль&
ки тільки це дає йому право спілкуватися з людиною, що потрапила у
біду. Високий рівень моральності людини передбачає здатність ро&
зуміти іншу людину, допомагати тактовно, без докорів та моралізації.
Моральні знання, які стали уже моральними переконаннями
соціального працівника, формують моральну потребу. Потреба — стан
людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що ви&
ражає необхідність у чомусь і є рушійною силою їхньої активності.
Моральна поведінка соціального працівника визначається пев&
ними моральними і душевними якостями соціального працівника.
Їх формування відбувається шляхом засвоєння духовних цінностей
суспільства та професії, перетворення у процесі діяльності в пере&
конання і потреби. Наявність відповідної моральної поведінки та
моральних якостей сприяють підвищенню рівня суспільної мо&
ральності і, таким чином, вирішенню ряду соціальних проблем.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НА РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Якимчук В. А.,
II курс, група МРУ#204, спеціальність «Управління персоналом»
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
Лавриненко Д. Г.,
ст. викладач, науковий керівник
Проблема підтримки і розвитку мотивації персоналу (МП) є од&
нією з ключових для кожної організації протягом всього її життєвого
циклу. У свою чергу, корпоративна культура (КК) зі спонтанно скла&
деної характеристики організації трансформується в інструмент
цілеспрямованого управління персоналом. Виходячи з цього,
інтерес до КК як до нематеріального фактору стимулювання моти&
вації зростає, чим, власне, і обумовлена актуальність нашого
дослідження.
Велика кількість вітчизняних (М. Д. Ронзіна, В. О. Макєєв,
Т. О. Лапіна, М. Ю. Козлов, В. П. Сладкевич, Н. В. Самоукіна та
ін.) та зарубіжних (Ж. Нюттен, К. Камерон, Р.Куінн та ін.) вчених
приділяє належну увагу КК в своїх роботах на тему МП в організа&
ції. Вони вважають, що КК — це «один з найефективніших засобів
залучення та мотивації співробітників». (В. Макеев «Структура
корпоративной культуры организации»).
Враховуючи погляди вчених, ми зупинимося на вивченні пси&
хологічних особливостей КК, які впливають на розвиток МП.
Наукові дискусії виникають в розумінні КК як атрибуту, яким
володіють організації, або метафори, яка використовується для
опису того, що собою являє організація. Це питання розглядають
К. Камерон та Р. Куінн в роботі «Діагностика та зміна організацій&
ної культури». У використанні терміна «КК» виникає ряд розбіж&
ностей: наприклад, одні вчені ототожнюють поняття організацій&
ної культури з філософією організації (Г.Л.Хаєт), інші ж —
з діловим кредо (Н.В.Самоукіна). На наш погляд, обидві згадані
позиції не можуть претендувати на грунтовність, адже вони біль&
шою мірою відображають окремі компоненти КК, а не її цілісну
структуру.
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На наш погляд, КК — це специфічний для даної організації
набір ціннісних орієнтацій, норм, правил поведінки та інших еле&
ментів, які виражаються в поведінці співробітників, а також сим&
воліка, продукція, гасла які характеризують діяльність компанії.
Багато вчених в своїх роботах також використовують поняття «ор&
ганізаційна культура». Важливо розуміти, що КК існує в кожній ор&
ганізації, незалежно від її цілеспрямованого формування або прос&
то усвідомлення її наявності.
Паралельно з визначенням КК, ми повинні розглянути поняття
мотивації. В широкому розумінні, мотивація — «це сукупність
рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій».
У контексті ж управління персоналом, мотивація — «це функція
керівництва, яка полягає у формуванні у працівників стимулів до
праці» (В. П. Сладкевич «Мотивационный менеджмент»).
КК має ряд компонентів, які в цілому і є джерелом нематеріаль&
ної мотивації працівників. Її структуру складає безліч компонентів,
головними з яких, на наш погляд, є ціннісні орієнтири, філософія
організації, особливий стиль організації, ритуали організації, її
історія та ін. Взаємозв’язок КК і МП об’єктивно визначається їх
загальною цільовою спрямованістю на створення певної трудової
поведінки, що сприяє особистісному і організаційному розвитку. На
жаль, в сучасній науці ще не обгрунтовано конкретизовані підстави,
які дозволяють інтегрувати структури КК і МП в цілісну систему.
Виходячи з вищеописаного, нами заплановано проведення
емпіричного дослідження, в якому візьмуть участь співробітники
організації «The London School of English» (Лондонська школа
англійської мови). Для досягнення результатів нами був відібраний
та обгрунтований наступний дослідницький інструментарій: ав&
торська анкета, методика OCAI (інструмент оцінки організаційної
культури), опитувальник Хофштеде&Боллінже, методика МУН
А. Реана, а також авторський опитувальник для виявлення ключо&
вих компонентів структури КК.
Наше завдання полягало у визначенні спрямованості МП і типу
КК, домінуючих в організації, а також в аналізі взаємозв’язку між
типом КК і рівнем МП. Ключова гіпотеза заснована на отриманні
достовірних результатів, в рамках яких орієнтовно буде визначено
клановий тип КК, МП буде спрямована на досягнення успіху, а її
рівень виявиться вище середнього. Спроба прогнозування в цьому
напрямі була зроблена під час обходу організації (один з інстру&
ментів діагностики КК).
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Таким чином, проаналізувавши сутність КК, ми можемо з упев&
неністю сказати, що вона є невід’ємним атрибутом організації,
а також має як позитивний, так і негативний вплив на МП. Нема&
теріальні компоненти КК, такі, як цінності, норми, філософія ком&
панії формують усвідомлення співробітниками їх ролі в організації,
певну поведінку і атмосферу в колективі, а головне — впливають на
рівень їх мотивації. Форма одягу, символіка та продукція (нема&
теріальні компоненти КК) детермінують створення певного вра&
ження споживачів/клієнтів про організацію.
Перспективним напрямком подальшого дослідження є конк&
ретне вивчення основних компонентів КК і форми їх впливу на
МП, а також виявлення певних субкультур, що існують в організа&
ції та особливостей їх взаємодії.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Базиленко А. К.,
здобувач кафедри психології, Університет «Україна»,
тел. (096)7666836
Бондарчук О. І.,
д. психол. н., професор, зав. каф. психології управління ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти», науковий керівник
Cучасна соціально політична ситуація в Україні вимагає актив
ної участі громадськості у суспільному житті. Соціальна активність
студентської молоді сьогодні зустрічається значно рідше за па
сивність, яка проявляється в безініціативності, відсутності праг
нення до самовдосконалення, самореалізації, прагненні діяти лише
в своїх інтересах. Саме тому наразі є актуальною проблема форму
вання соціальної активності студентської молоді. З огляду на ок
реслену проблему актуальним є вивчення феномену соціальної ак
тивності студентів та її структури.
Соціальна активність студентської молоді — це комплексна ха
рактеристика студента, який володіє світоглядом як системою
знань і переконань, має власну позицію, свідомо здійснює соціаль
но корисну діяльність, що зумовлена внутрішніми потребами осо
бистості студента і характеризується інтенсивністю, якістю, змісто
вим наповненням [6, С.37; 7].
Для розуміння сутності феномену соціальної активності студент
ської молоді дуже важливим є визначення її структурних компо
нентів. Ми виділяємо такі сім компонентів: мотиваційний,
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ціннісний, емоційно&вольовий, пізнавальний, діяльнісний, ко&
мунікативний [8].
Мотиваційний компонент передбачає наявність у психологіч&
ній структурі особистості просоціальних мотивів діяльності [4,
С. 21], які свідчать про ідентифікацію індивіда з групою, перейман&
ня її проблемами, інтересами та цілями [9, С. 77].
Під ціннісним компонентом соціальної активності студентсь&
кої молоді ми розуміємо інтерес до соціально значущої діяльності,
розуміння важливої ролі соціальної складової у майбутній про&
фесійній діяльності та в процесі навчання, прагнення до високих
стандартів виконання соціальних ролей [5, С. 27–32], приорітети
цінностей активного та продуктивного життя, добробуту інших,
відповідальності, чесності, сміливості.
Емоційно&вольовий компонент соціальної активності студент&
ської молоді передбачає наявність у структурі особистості відчуття
відповідальності, емпатії, довіри, впевненості у собі і справі,
ініціативності, наполегливості, самовіддачі, організованості, само&
стійності, чесності, ретельності тощо [2].
Пізнавальний компонент — прагнення до отримання нової
інформації, постійний пошук шляхів саморозвитку, самовихован&
ня, самореалізації.
Діяльнісний компонент передбачає: прагнення до самостійності
у виконанні соціально значущої діяльності; звільнення особистості
студента від пасивно&споживацького ставлення до життя, яке транс&
формується у таку властивість особистості, як суб’єктність (людина
має стійкі переконання, смілива, має сильний характер і вольові
якості, цілком відповідальна за можливі наслідки своєї діяльності)
[3, С. 57]; вміння та навички у здійсненні соціально важливої діяль&
ності, які призводять до набуття власного життєвого досвіду.
Комунікативний — найбільше проявляється у культурно&про&
світницькій сфері студентського життя, в якій формуються міжосо&
бистісні взаємини та найчастіше спостерігається соціальна ак&
тивність студентів [7].
Література
1. Гусєва А. В. Психологічні чинники готовності особистості до гро&
мадської активності: Автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня
к. псих. н. — Одеса. — 2009.
2. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР,
1996. — 544 с.
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3. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. Посіб. — К.: Либідь, 2002. —
304 с., С. 21.
4. Зарубінська І.Б. Дослідження сформованості мотиваційної складо&
вої соціальної компетентності студентів ВНЗ / Соціальна педагогіка:
теорія і практика. — №1. — 2009.
5. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції / О. В.
Киричук. — К. : Рад. шк., 1983. — 261 с.
6. Косовець В.І. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціо&
культурного середовища села. Автореф. канд. пед. наук. — К. 2009.
7. Романовська Г.О. Проблеми формування активної життєвої і соціа&
льної позиції особистості у дитячих громадських організаціях /
Соціальна педагогіка: теорія і практика. — №2. — 2010.
8. Цветкова Р.И. Мотивационная сфера личности студента: условия и
средства ее формирования // Психол. Наука и образование. — М.,
2006. — № 4.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ІНДИВІДА
ТА ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Білоус С. С.,
V курс, група ПР#51, спеціальність «Правознавство»,
Хмельницький інститут соціальних технологій, тел. (0382) 70#45#56
Білоус А. М., науковий керівник
Соціалізація як поняття нерозривно пов’язане з уявленнями
про особистість та про характер її зв’язків із суспільством і має
більш як столітню історію існування.
Проблема соціалізації дискутувалась А. Валлоном і Ж. Піаже.
У самому широкому значенні поняття соціалізації тлумачиться як
процес і результат соціального розвитку людини. На думку І.С. Ко&
на, соціалізація є сукупністю всіх соціальних і психологічних про&
цесів, за допомогою яких індивід засвоює систему знань, норм
і цінностей, що дають йому змогу функціонувати як повнокровно&
му члену суспільства [3]. Цілеспрямованість процесів впливу на
особистість реалізується насамперед у вихованні та навчанні.
Стихійний, спонтанний вплив здійснюється через численні аспек&
ти життя, свідком яких є людина, це зокрема, засоби масової ко&
мунікації соціальні ситуації реального життя тощо. Двобічність
соціалізації виявляється також у єдності її внутрішнього та зов&
нішнього змісту. Зовнішній процес — це сукупність всіх соціальних
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впливів на людину, які регулюють виникнення властивих суб’єкту
імпульсів і потягів. Внутрішній процес — процес формування
цілісної особистості. Соціалізація може вивчатися в філогенетич&
ному та онтогенетичному планах [1].
У соціальній психології та соціології поняття «соціалізація»
є досить поширеним. Ще Г. Тард використовував його для позна&
чення процесу входження індивіда до нації, народу, суспільства
шляхом універсального засобу — наслідування.
Так, Т. Шибутані розглядає соціалізацію як безперервну адапта&
цію живого організму до його оточення, як формування здатності
передбачати реакції інших людей і пристосовуватися до них. Осо&
бистість соціалізована тоді, коли вона здатна брати участь в узго&
джених діях на основі конвеціних норм.
Соціалізація — це результат взаємодії численних обставин. Са&
ме їх сукупний вплив вимагає від людини певної поведінки і актив&
ності [4].
На мою думку успішною соціалізацією може вважатися ефек&
тивна адаптація людини до суспільства і водночас здатність певною
мірою протистояти суспільству, тобто всьому тому, що заважає її са&
морозвитку і самоствердженню. Таким чином, в самому процесі
соціалізації закладено внутрішній конфлікт між мірою іден&
тифікації людини з суспільством і мірою уособлення її в суспільстві.
При порушенні цього балансу можливі два варіанти «жертв соціалі&
зації»: конформіст і правопорушник, девіант. З точки зору соціалі&
зації конформістом можна вважати людину, яка повністю адаптова&
на в суспільстві і не здатна протистояти йому. Протилежним
представником даної позиції можна вважати людину, не адаптова&
ну в суспільстві, яка протистоїть суспільству.
Отже, соціалізація — процес тривалий, характеризується інди&
відуальним аспектом і пов’язаний з певними циклами у сфері
фізичного,анатомо&фізіологічного, сенсорного, емоційного, пізна&
вального і соціального розвитку особистості. Стадійність соціаліза&
ції пояснюється співвідношенням розвитку людини і специфікою
соціальної ситуації, в яку вона потрапляє в різні періоди життя.
Соціалізація, будучи складним, діалектичним цілісним проце&
сом розвитку і саморозвитку, постає як єдність двох суперечливих
сторін. Не засвоївши умов середовища, не утвердивши себе в ньо&
му, не можна активно впливати на нього. Разом з тим засвоєння
соціального досвіду неможливе без індивідуальної активності самої
людини у різних сферах діяльності.
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Людина як особистість сама створює суспільні відносини, але
перш ніж вона стане особистістю, їй доводиться пройти шлях
соціалізації в різних групах. Залежно від ролі та місця, яке вона
посідає в них, формуються певних тип особистості та її структура.
Література
1. Андриенко Е. В. Социальна психология // Под ред. В. А. Сластени&
на. — М.: 2001.
2. Галинский Я. И. Стадии социализации индивида // Человек и обще&
ство. — Вып.9. — 1971.
3. Кон И. С. Социология личности. — М.: 1967.
4. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н.// Соціальна психологія. — К.: 2006.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ
У ФУНКЦІОНУВАННІ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ
ВІЛІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ
Бражник А. В.,
V курс, група ПЛ#51, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, к. тел. (063) 416#42#48
Капосльоз Г. В., науковий керівник
Актуальність теми. Когнітивна сфера є невід’ємною частиною
особистості. Саме в дошкільному віці починається розвиток таких
процесів як пам’ять, увага, мислення. В міру їх розвитку дитина на&
буває знання про навколишній світ. Інтерес та зацікавленість акти&
вує процеси пам’яті, зосередженість формує процеси уваги, розви&
ток розумового кругозору стимулює формування мислення.
Високий рівень тривожності дитини можна розглядати як чинник
несприятливого розвитку її особистості.
На нашу думку саме ВІЛ&інфіковані діти є високо тривожними.
Кожний день таких дітей пов’язаний з хвилюваннями, проблема&
ми, тривогою, все це негативно впливає на їх життєву позицію, яка
дуже часто є пасивною та не сприяє розвитку та самореалізації.
ВІЛ&інфіковані діти почуваються безпомічними, мають незначний
досвід спілкування порівняно з однолітками та мають занижену са&
мооцінку.
Актуальність теми визначається тим, що практично немає до&
сліджень впливу тривожності викликаної хворобою (ВІЛ&інфекція)
на прояв когнітивних процесів, що і зумовило вибір нашої теми
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дослідження: «Особливості прояву тривожності у функціонуванні
когнітивної сфери ВІЛ&інфікованих дітей».
Мета роботи полягала у доведенні, що особливості прояву
психічних процесів обумовлені високим рівнем прояву тривож&
ності у ВІЛ&інфікованих дітей.
Об’єкт дослідження — когнітивна сфера ВІЛ&інфікованих дітей
дошкільного віку.
Предмет дослідження — особливості прояву тривожності
у функціонуванні мислення, пам’яті та уваги у ВІЛ&інфікованих ді&
тей дошкільного віку.
Вихідна гіпотеза дослідження — пізнавальна сфера дітей
дошкільного віку досить розвинена та багатогранна. Внаслідок пев&
них невдач, неприємностей на проблемних ситуацій, які характе&
ризують життя ВІЛ&інфікованих дітей спостерігаються різні прояви
тривожності. Як наслідок — рівень розвитку когнітивної сфери
дітей знижується.
Методи дослідження. Використовували наступні тести: 1) тест
запам’ятовування 10 слів, який дозволяє оцінювати стан слухової
пам’яті; 2) методика «Запам’ятовування чисел», яка спрямована на
з’ясування стану хорової пам’яті; 3) тест «Коректурні проби Бурдо&
на», який спрямований на дослідження ступеня концентрації
і стійкості уваги та швидкість виконання завдань; 4) методика «Об&
веди контур», призначена для діагностики рівня розвитку наочно&
дієвого мислення; 5) Методика «Об’єднання слів однією назвою»,
призначена для перевірки рівня вміння узагальнювати; 6) Тест три&
вожності (Р. Теммпл, В. Амен, М. Доркі), спрямована для визна&
чення рівня тривожності дитини.
Статистичний аналіз результатів дослідження проводили за до&
помогою критерію t&Ст’юдента та коефіцієнт кореляції Пірсона (rxy).
Результати. Всього досліджено 38 здорових дітей у віці 5&6 років,
20 пацієнтів з хворобою ВІЛ&інфекці у віці 5&6 років та 16 дітей з
відділення неврології.
За результатами дослідження було доведено, що в здорових дітей
тривожність не впливає на прояв когнітивних процесів, на відміну
від них у ВІЛ&інфікованих дітей спостерігається залежність між
рівнем тривожності та зоровою пам’яттю і вмінням узагальнювати.
Висновки. Наша гіпотеза підтвердилась частково. Результати дослі&
дження показали, що в дітей з відділення неврології за кореляційними
показниками зв’язку не спостерігається так як і в здорових дітей, що
дає нам змогу сказати, що результати є достатньо вірогідними.
404

студентської молоді

Секція 9

Часткове підтвердження може бути пов’язане з маленька
вибіркою, недостатньою кількістю методик чи виявлення зв’язку
не з всіма психічними процесами на які може впливати три&
вожність, що дає нам поштовх до роботи для виявлення додаткової
інформації та результатів за даною темою.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бутенко А.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Назаров О. А.,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри, науковий керівник
Діяльність — динамічна система активної взаємодії суб’єкта
з зовнішнім світом, під час якої суб’єкт активно впливає на об’єкт,
за рахунок чого задовольняє свої потреби, відбувається поява і вті&
лення в об’єкті психологічного образу та реалізація опосередкова&
них ним відношень в предметній діяльності.
Проблема будови індивідуальної діяльності має важливе теоре&
тичне і практичне значення. Перші спроби аналізу діяльності були
пов’язані з уявленням про їх елементи, зокрема, діяльність пропо&
нували описувати як послідовність елементів. Пізніше з’явився ал&
горитмічний образ діяльності. Такий опис є зручним, лаконічним,
але при ньому розкривається лише зовнішня, формальна картина
діяльності.
Психологічний аналіз діяльності передбачає розгляд її як склад&
ного, багатомірного і багаторівневого, динамічного явища. На су&
часному етапі важливим завданням є розробка принципів і методів
системного аналізу, які б дозволили розкрити діяльність в її основ&
них рисах, зв’язках і відношеннях, виявити її структуру і механізми
регуляції.
На основі аналізу існуючих концепцій можна як основні «скла&
дові» діяльності виділити такі: мотив, ціль, планування діяльності,
обробка поточної інформації, оперативний образ, прийняття
рішення, дії, перевірка результатів, корекція дій та ін.
Вивчення індивідуальної діяльності на сучасному етапі відбу&
вається в двох основних напрямках: особистісному (формування
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і розвиток мотивів, процеси цілепокладання) та процесуальному
(вивчення динаміки сенсомоторних, перцептивних, мнемічних,
інтелектуальних та інших психологічних процесів в реальній діяль&
ності). В цьому напрямку вектор «мотив — ціль» виступає як де&
термінанта вибірковості сприймання, уваги, особливостей мислен&
ня, визначає динаміку станів.
Велике значення має вивчення динаміки психологічних про&
цесів у дослідженні структури динаміки індивідуальної діяльності:
прогнозування ходу подій, пов’язаних з її мотивами і цілями, фор&
мування концептуальних моделей і оперативних образів, прийнят&
тя рішень і корекції дій. Однією з ключових проблем психології
є питання про співвідношення психіки та діяльності.
Завдання полягає в тому, щоб розкрити реальну роль психіки
в індивідуальній діяльності. Роль психічних процесів у діяльності
полягає в тому, що вони є процесами відображення дійсності, за&
безпечують її регуляцію: її адекватність предмету засобам і умовам.
Завдання психологічного аналізу діяльності полягає у вивченні то&
го, як її предмет, умови і засоби відображаються в голові людини
і яким чином це відображення здійснює регулюючу функцію на
відношення до тих рухів органів тіла, за допомогою яких ця
діяльність виконується.
Вивчаючи діяльність, психологія розкриває форми, рівні та ди&
наміку суб’єктивного відображення дійсності й механізми психо&
логічної регуляції дійсності. Її завданням є також вивчення впливу
діяльності на розвиток психічних процесів, станів і властивостей,
на розвиток психічного складу особистості в цілому.
Разом з тим слід відзначити, то сучасні тенденції розвитку пси&
хології свідчать про певну обмеженість діяльнісного підходу до вив&
чення продуктів діяльності людини, зокрема творчості. Одним із
провідних положень діяльнісного підходу виступає відповідність
цілі отриманому результату. Творчість же навпаки, передбачає неуз&
годженість мети й результату, про що свідчать багато наукових
відкриттів, які були отримані саме всупереч необхідності дотри&
мання певної логіки дій. Психологія творчості — галузь психології,
де принципи діяльнісного підходу найбільш чітко виявляють свою
обмеженість. Методологічні труднощі виникають сьогодні при
зверненні до вивчення й інших традиційних видів діяльності, на&
самперед спілкування. У найбільш загальному визначенні категорія
індивідуальної діяльності розкриває відношення «суб’єкт&об’єкт»,
де враховується специфіка «суб’єкт&суб’єктних» відношень. Варто
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відзначити, що сьогодні вимагає нового осмислення і вивчення по&
няття «дія», яке є «більш психологічним» порівняно з категорією
діяльності, остання ж більше визначає спосіб існування людини
і є філософською категорією.

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО
ТРЕНІНГУ
Ведмедеря О. М.,
Інститут соціальних технологій,VI курс, група ПЛ#51/11,
спеціальність «Психологія», тел. 063 232 23 48
Купрєєва О. І.,
канд. психол. наук, доцент, науковий керівник
Актуальність теми — нові соціально&психологічні умови роз&
витку особистості, зумовили необхідність розвивати та формувати
комунікативну компетентність молодої особистості. Комунікатив&
на компетентність — одна з найважливіших якісних характеристик
особистості, що дозволяє реалізувати її потреби в соціальному виз&
нанні, повазі, самоактуалізації і що допомагає успішному процесу
соціалізації, але є найбільшою проблемою підготовки майбутніх
фахівців (студентів) для будь&якої професійної галузі.
У вітчизняній психології поняття «Комунікативна компе&
тентність» аналізувалося в роботах Л. А. Петровською (1982),
Ю. М. Жукова (1987), Ю. Н. Ємельянова (1983), В. Н. Куніциной
(2002), Є. В. Сидоренко (1996) та ін. Останнім часом з’явилося до&
сить багато робіт, присвячені комунікативній компетентності сту&
дентів (Т. С. Трофімова, 1990; А. Ш. Гусейнов, 1999).
Тож, основною метою дослідження є теоретично обґрунтувати
сутності комунікативної компетентності, а також емпірично пе&
ревірити ефективність соціально психологічного тренінгу, як засіб
розвитку комунікативної компетентності студентів. Згідно гіпотези —
оскільки комунікативна компетентність є поєднання комплексу
знань, умінь та навичок спілкування, аналізу та міркування. Тому,
можна припустити, що розвиток комунікативної компетентності
студентів 1 — 2 курсів, засобом соціально психологічним тренінгом
позитивно впливає на підвищення рівня їх підготовленості до май&
бутньої професійної діяльності.
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При визначенні «компетентності» завжди враховується особис&
тісна якість людини (І. А. Зимова, В. І. Байденко, Ю. Г. Татур,
В. Д. Шадріков). Про той, що склався (формований) пише А. Н. Да&
хин [1, с. 136] О. Л. Жук трактує, компетентність як виражену здат&
ність особистості застосовувати єдність знань і досвіду для вирі&
шення професійних, соціальних і особових проблем [3, с. 99–105].
Поєднання термінів «комунікативна компетентність» уперше було
Д. Хаймсом, та що використав в своїх працях, став А. А. Бодальов.
Кущів В. Н. виділив структурні складові комунікативній компете&
нтності: когнітивний, регулятивний, статусний для рефлексії, нор&
мативний компоненти [4, с. 17].
Розвиток, формування та становлення комунікативної компе&
тентності студентів позитивно впливає на професійний рівень май&
бутніх спеціалістів, їх творчу самореалізацію, удосконалення їх
діяльності. Вивчення основ комунікативної компетентності у ВНЗ
сприятиме осмислення майбутніми фахівцями її значущості для
професійної діяльності [5, с. 78–80].Необхідність вдосконалення
комунікативної компетентності при підготовці фахівців привела до
впровадження в освітні програми вузів спецкурсів[2, с. 10–11].
Розвиток комунікативної компетентності студентів припадає
на юнацькій вік (рання — старший шкільний вік (15–18 р.),
і пізня юність (18–23 р.) [6, с. 261–264].Одним із засобів розвитку
комунікативної компетентності є соціально психологічний тренінг.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АГРЕСИВНИХ ДОШКІЛЬНЯТ
Волнушкіна Г. В.,
Інститут соціальних технологій, викладач кафедри психології
Підвищена агресивність дітей є однією з найбільш гострих
проблем, не тільки для педагогів і психологів, а й для нашого су&
спільства в цілому. Наростаюча хвиля дитячої злочинності і збіль&
шення числа дітей, схильних до агресивних форм поведінки, вису&
ває на перший план завдання вивчення психологічних умов, що
викликають ці небезпечні явища.
В останні роки науковий інтерес до проблем дитячої агресив&
ності істотно зріс. Однак ключові питання, пов’язані з природою
і витоками агресивності залишаються відкритими. Ми спробували
виявити внутрішні, психологічні умови, що сприяють проявам аг&
ресивності у дітей дошкільного віку.
Проведене серед 45 дошкільнят дослідження показало наступні
результати. На основі отриманих даних ми розділили дошкільнят
на 2 групи — агресивних і неагресивних.
Найбільш часто у переважної більшості дітей спостерігалася
пряма і непряма вербальна агресія — від скарг і агресивних фантазій
(«Подзвоню міліціонеру і він тебе до в’язниці забере») до прямих
образ («Товстуха», «Дурень», «Ябеда і скиглій»). У деяких дітей були
зафіксовані випадки фізичної агресії — як опосередкованої (руйну&
вання продуктів діяльності іншого, поломка чужих іграшок), так і пря&
мої (діти били однолітків кулаком або палицею по голові, кусалися).
Особливим завданням було виявлення тих ситуацій, в яких
найбільш часто проявляється агресивна поведінка. Аналіз змісту
цих ситуацій і переживань дитини необхідний для розуміння спря&
мованості агресивної поведінки, її причин і цілей, що може проли&
ти світло на її мотивацію. Серед ситуацій, що провокують агре&
сивність дітей, найбільш розповсюдженими стали ситуації захисту
своїх інтересів і відстоювання своєї переваги, коли агресивні дії ви&
користовуються як засоби досягнення певної мети.
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За результатами діагностики самооцінки виявилося, що 40% аг&
ресивних дітей мають занижену самооцінку (16%), однак у 60%
самооцінка виявилася завищеною. Незважаючи на незначні від&
мінності в середніх показниках самооцінки (5,7 і 6,1 балів), з’ясува&
лося, що в агресивних дітей більш істотні розбіжності між їх само&
оцінкою та очікуваною оцінкою з боку однолітків: у дітей, які не
виявляють агресивних форм поведінки, даний показник склав
1,4 бали, в групі агресивних — 2,2 бали.
У 60% агресивних дошкільнят був зафіксований досить високий
соціальний інтелект. Показники розвитку довільності в групі агре&
сивних дітей в цілому були нижчими — у 56% був зафіксований
низький рівень довільності і лише у 12% високий.
Найбільш істотні відмінності між агресивними та неагресивни&
ми дошкільниками були виявлені за способом виходу з конфліктної
ситуації і по відношенню дитини до однолітків. Крім того, в усіх
дітей переважає пряма фізична агресія.
Ще більш істотні відмінності між агресивними та неагресивни&
ми дошкільниками спостерігаються в мотивації агресивної пове&
дінки, тобто в тих ситуаціях, де проявляється дитяча агресивність.
Так, у першій групі агресія найбільш часто використовується для
залучення уваги однолітків, у другій — для досягнення конкретної
мети (найчастіше — отримати бажаний предмет); в третій групі пе&
реважною мотивацією агресії є «безкорисливе» заподіяння шкоди
одноліткам (агресія як самоціль).
Таким чином, в основі дитячої агресивності може лежати різна
мотиваційна спрямованість: у першому випадку — спонтанна де&
монстрація себе, у другому — досягнення своїх практичних цілей,
в третьому — придушення і приниження іншого. Однак, незважаю&
чи на ці очевидні відмінності, всіх агресивних дітей об’єднує одна
загальна властивість — неувага до інших дітей, нездатність бачити
і розуміти іншого.
Можна вважати, що в дошкільному віці ще не пізно зробити
своєчасні заходи, для подолання цих тенденцій. Ми вважаємо, що
наша робота дає нові орієнтири для корекційної роботи з агресив&
ними дітьми. Побудова та апробація такої корекційної програми
становить подальшу завдання нашої роботи.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФРУСТРАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРЕДСТАВНИКІВ
РІЗНИХ ПРОФЕСІЙ
Герасименко А. В.,
VI курс, група ПЛ#51, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, тел. (096) 777#28#22
Кокун О. М.,
доктор психол. наук, професор, науковий керівник
Науково&технічний прогрес, як це не дивно, може відігравати і нега&
тивну роль у житті людини. Розвиток електроніки та механіки в останні
десятиліття залишає все менше місця для творчої реалізації в професій&
ній діяльності. Крім того, людина у пошуках більшої ефективності час&
то намагається свою діяльність автоматизувати, привести її у відповід&
ність до шаблону, згідно з яким і діє. Такий спосіб у певній мірі
є енергозберігаючим. Але на практиці видно, що рівень стресів та неза&
доволеності життям та, зокрема, роботою різко зріс в останні деся&
тиліття і продовжує набирати оберти. Тому необхідно задуматись над
проблемою застосування творчих здібностей у професійній діяльності.
Поняття «творчі здібності» в останній час витісняється понят&
тям «креативність». При цьому креативність розуміється не як
творчий потенціал у чистому вигляді, але й як його реалізація
у професійній діяльності чи повсякденному житті. Наявність же
творчих здібностей не обов’язково веде за собою їх застосування,
і може бути описана як «творчий потенціал».
Цей творчий потенціал часто не використовується людиною,
і причиною тому може бути соціальний фактор — засудження ото&
чуючими пошуків нових способів вирішення завдань, орієнтація на
традиції; чи особистісний — відсутність навиків застосування твор&
чого підходу в діяльності.
Творчий потенціал людини можна порівняти з механізмом, що
стоїть без роботи, і чим довше він стоїть, тим сильніше буде відчува&
тись несправність. В.С. Ротенберг, розглядаючи творчість перш за
все як пошукову активність, тобто активність, спрямовану на зміну
ситуації, у якій знаходиться суб’єкт, його становища або відношення
суб’єкта до себе при відсутньому прогнозі результатів такої актив&
ності. Проведені дослідження показали, що відмова від пошукової
активності — тобто, від творчої діяльності — у ситуації, що викликає
фрустрацію робить індивіда більш вразливим для будь&яких шкідливих
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впливів. При цьому пошукову активність можна описати як свого
роду «творчу потребу», або потребу в творчості, що ніколи не може
бути задоволена, бо мета її — у самому процесі пошуку.
Цілком логічно, що низький рівень творчого потенціалу озна&
чає і слабку вираженість потреби в пошуковій активності. Дійсно,
люди з низьким творчим потенціалом звичайно обирають для себе
вид діяльності, що не вимагає зусиль, пов’язаних з пошуковою ак&
тивністю і швидким вирішенням складних проблемних ситуацій
у нестереотипних умовах. З іншого боку, фрустрація внаслідок не&
можливості чи невміння реалізувати творчий потенціал буде
найбільш сильна саме у осіб з високим творчим потенціалом, а от&
же, негативно відобразиться на результатах професійної діяльності
таких осіб та на їх психологічному та психічному здоров’ї.
Сучасне суспільство не може повністю задовольнити потреби всіх
людей з високим творчим потенціалом, створивши для них робочі
місця, що повністю реалізували б їх потребу в пошуковій активності,
і часто ця потреба залишається незадоволеною. Розуміння ж зв’язку
між фрустрацією творчих осіб та реалізацією ними свого творчого по&
тенціалу допоможе розв’язати цілий комплекс проблем в сфері про&
фесійної діяльності, головним чином — незадоволеність своїм робо&
чим місцем, причиною чого часто є неможливість самореалізації в іі
межах, і що призводить до масового ставлення до професійної діяль&
ності як такої як до чогось неприємного та необхідного лише для задо&
волення первинних потреб. Таке відношення жодним чином не може
позитивно вплинути на психологічний клімат суспільства в цілому та
психологічне здоров’я індивіда. Тому пошук альтернативних шляхів
творчої реалізації в рамках будь&якої професії є необхідним для більш
ефективної і більш здорової життєдіяльності творчої особистості.

ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ
Готько Є. Ю.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Як філософська категорія діяльність означає спосіб існування
людини і суспільства, активне ставлення людини до світу, спрямо&
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ване на його пізнання і цілеспрямоване перетворення. Водночас
у діяльності створюється і сама особистість. Ця думка є загально&
прийнятою у вітчизняній психології.
Категорія діяльності в психології є методологічною, основою
сукупності пояснювальних психологічних принципів. Основні по&
ложення щодо вивчення складу діяльності сформульовані С. Л. Ру&
бінштейном, розвинуті в працях О. М. Леонтьєва, його учнів і по&
слідовників. З поширенням діяльнісного підходу виділились його
основні складові: мотив, ціль, дія. Нині існує значна кількість
різних підходів до вивчення складу діяльності, серед яких найпо&
ширенішими є аналітичний, алгоритмічно&структурний, структур&
но&функціональний, системно&операційний, системний. Для всіх
цих підходів спільним є виділення дій, операцій як складових
діяльності, відмінним — методологічні засади, які зумовлюють
особливості розгляду діяльності як складного, багаторівневого, ди&
намічного явища, а також виділення конкретних дій, операцій.
Психологічна теорія діяльності у вітчизняній психології відіграла
важливу роль у формуванні концепцій ігрової, навчальної, педа&
гогічної та інших видів діяльності, які спрямовувалися на створення
особистості. Разом з тим реалізація зазначеної теорії вимагає поглиб&
леного аналізу і вивчення її складових в практичній діяльності, зок&
рема проблем індивідуальної і групової діяльності, механізмів твор&
чості особистості тощо, які на сьогодні вивчені ще не достатньо. Слід
зазначити, що в окремих видах діяльності, діяльнісний підхід вияв&
ляє свою обмеженість, яка вимагає нового осмислення ключових по&
ложень психологічної теорії індивідуальної діяльності. За О. М. Ле&
онтьєвим, сукупність діяльностей складає основу особистості.
Психологію цікавить насамперед предмет, засоби й умови
індивідуальної діяльності. Усе це розглядається для того, щоб зро&
зуміти процеси, етапи і властивості суб’єкта. Нерідко психічні яви&
ща, які виникають і розвиваються в процесі виконання індивідом
діяльності, розглядаються як її продукт.
Діяльність — це реальний зв’язок суб’єкта з об’єктом, до якого
необхідним чином включена психіка. Виконуючи ту чи іншу
діяльність, індивід повинен сприймати, запам’ятовувати, думати
тощо. З цього випливає, що у дослідженні діяльності психологію
найперше цікавить суб’єктивний план діяльності: мотиви; цілепок&
ладання; воля, емоції; роль, функції і динаміка сенсорних, перцеп&
тивних, мнемічних та інших психологічних процесів, які включені
в реальну діяльність людини.
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В аналізі діяльності завдання психології полягає у вивченні за&
кономірностей формування й розвитку системи психологічного
відображення як «внутрішньої умови», як однієї з найважливіших
характеристик суб’єкта діяльності й як необхідної «складової»
діяльності.
Психологію цікавить, яку роль і місце відіграють системи про&
цесів суб’єктивного відображення дійсності в діяльності індивіда,
будь то діяльність виробнича, політична наукова тощо. З одного бо&
ку, вона розглядає діяльність як детермінанту системи психічних
процесів, станів і властивостей суб’єкта. З другого боку, вивчає
вплив цієї системи на ефективність і якість діяльності, тобто роз&
глядає психічне як фактор діяльності.
В психології інтенсивно досліджується роль пізнавальних пси&
хологічних процесів в індивідуальній діяльності, індивідуальні ста&
ни та властивості. Складніше з мотивами і цілями, оскільки в них
найбільш чітко проявляється системний характер психічного.
Поняттям мотиву і цілі належить у психологічному аналізі діяль&
ності найважливіше місце. Немотивованої і не цілеспрямованої
діяльності просто не може бути. Мотив і ціль утворюють «вектор»
діяльності, що визначає її напрям, а також величину зусиль, які док&
ладає суб’єкт для її виконання. Цей «вектор» виступає в ролі системо&
утворюючого фактора, який організовує всю систему психологічних
процесів і станів, які формуються і розгортаються під час діяльності.

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ
ДНЗ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Довгань Н. О.,
аспірант кафедри психології управління Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
ст. викладач кафедри соціальної роботи,
Інститут соціальних технологій, Університет «Україна», м. Київ.
Необхідність підвищення ефективності розвивальної взаємодії
вихователів ДНЗ з дошкільниками стимулює розвиток готовності
до роботи з обдарованими дітьми в процесі трансформації системи
виховання і навчання кожної дитини. Розвиток психологічної го&
товності вихователів стає можливим лише за умовою особистісної
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потреби оптимізації результативності в роботі з обдарованими діть&
ми, яка ґрунтується на процесі самоаналізу психологічних проблем
розвивальної взаємодії, вибору адекватних засобів і методик їх
вирішення. Це, в свою чергу стимулює необхідність розвитку моти&
ваційної складової готовності вихователів до роботи з обдаровани&
ми дітьми.
За результатами дослідження було встановлено відмінності вмо#
тивованості вихователів залежно від віку, статті, стажу виховної
діяльності, типу навчального закладу. Зокрема, за критерієм χ2 було
виявлено, що у вихователі дошкільних навчальних закладів тра&
диційного типу мають тенденцію до підвищення рівню моти&
ваційної готовності, ніж вихователі дошкільних навчальних зак&
ладів нового типу (р < 0,1). Крім того, за критерієм було
встановлено, що вихователі мають вікові особливості у проявах пси&
хологічної мотиваційної готовності: виший рівень її розвитку конс&
татовано у вихователів віком 21–34 роки, поступово з зростанням
віку мотиваційна готовність до роботи з обдарованими дітьми зни&
жується. Це може бути пояснено схильністю працівників освітньої
сфери до синдрому «емоційного вигорання», стану особистого вис&
наження, емоційного, фізичного, розумового. Як випливає за ре&
зультатами дослідження залежно від стажу роботи за критерієм χ2
мотиваційна готовність вихователів ДНЗ має тенденцію до знижен&
ня (р < 0,5) в залежності від зростання трудового стажу роботи в
ДНЗ, а саме якщо стаж не перевищує 15 років, мотивація до робо&
ти знаходиться на достатньо високому рівні, але з часом, за певни&
ми причинами, знижується.
За результати емпіричного дослідження констатовано недос&
татній рівень розвитку мотиваційної складової готовності вихова&
телів ДНЗ до роботи з обдарованими дітьми, а саме, високий рівень
мають 2,5% опитаних респондентів, середній рівень у 49,5%, і низь&
кий рівень 48%. При цьому встановлено взаємозв’язок рівня роз&
витку мотиваційної складової готовності вихователів та психо&
логічних і соціальних факторів, які впливають на ефективність
розвивальної взаємодії з обдарованими дітьми. Отримані результа&
ти свідчать про необхідність спеціального психологічного навчання
вихователів дошкільних навчальних закладів, спрямованого на роз&
виток їхньої психологічної готовності до роботи з обдарованими
дітьми, яке можна здійснити в системі післядипломної педагогічної
освіти.
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЖІНКИ
ДО МАТЕРИНСТВА
Доценко І. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Складна соціально&економічна ситуація, що склалася на сьо&
годні в Україні негативно вплинула на морально&психологічний
стан багатьох родин, а особливо — на внутрішню рівновагу та стан
здоров’я жінки — майбутньої матері. Протікання періодів зачаття,
виношування, народження та розвитку дитини значною мірою за&
лежить від фізичної та, особливо, психологічної готовності батьків
до проходження цих етапів.
Згідно з сучасними статистичними даними, показники здоров’я
жінок в Україні продовжують погіршуватись, що викликає загост&
рення тенденції до депопуляції. Так, 15% ембріонів людини гинуть
на початкових етапах ембріогенезу (самовільні викидні), 3% —
мертвонароджені, 2% — неонатальна смертність, 3% — летальність
до досягнення репродуктивного віку, 20% дорослих не беруть
шлюб, 10% шлюбів безплідні. Навіть серед практично здорових
жінок лише у 8% вагітність перебігає без ускладнень, а фізіологічні
пологи у цього контингенту відбуваються у 30% випадків.
Отже, необхідність теоретичної розробки і психологічного об&
ґрунтування засобів формування у жінки психофізичної готовності
до материнства обумовлена як практичними запитами і потребами
сім’ї та суспільства так і недостатньою комплексною науковою роз&
робкою проблеми на концептуальному рівні.
Психологічна готовність жінки до материнства може бути виз&
начена як певна спрямованість особистості жінки, яка у період ва&
гітності сприяє процесу поетапного формування низки відповідних
психологічних новоутворень вагітної.
Нами встановлена кореляція високого рівня особистісної три&
вожності із гестозами вагітних, кількістю операцій «кесарів роз&
тин», незадовільними характеристиками стану новонародженої ди&
тини. Поряд із цим вагітні жінки серед можливих стилів виховання
обирають зайву материнську концентрацію на дитині. Подібний
феномен можна пояснити наявністю здебільшого внутрішньоосо&
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бистісних конфліктів у психіці вагітних, в основі яких лежать не&
усвідомлювані вагітними конфлікти дитинства. Показники, що
контролюють психологічну готовність жінки до материнства, виок&
ремлюються у медичному, біологічному, психологічному аспектах.
На основі їх вивчення запропоновані такі критерії: рівень нервово
психічної стійкості, рівень особистісної тривожності, рівень осо&
бистісної зрілості, тип психологічного компоненту гестаційної
домінанти, обраний стиль виховання.
Визначено рівні психологічної готовності жінки до материн&
ства: високий (низький показник особистісної тривожності, перша
або друга група нервово психічної стійкості, оптимальний тип пси&
хологічного компоненту гестаційної домінанти, оптимальний тип
материнського ставлення); середній (помірний показник особис&
тісної тривожності, третя група нервово психічної стійкості, ейфо&
ричний, гіпогестогнозичний, тривожний типи психологічного
компоненту гестаційної домінанти, надмірне материнське дис&
танціювання від дитини); низький (високий показник особистісної
тривожності, четверта група нервово психічної стійкості, депресив&
ний тип психологічного компоненту гестаційної домінанти, зайва
материнська концентрація на дитині).
Встановлено, що фактори, які впливають на формування пси&
хологічної готовності жінки до материнства поділяються на:
біологічні (особливості стану процесів у центральній нервовій сис&
темі, рівень нервово психічної стійкості); родинні (досвід міжосо&
бистісного спілкування у дитинстві, особливо по жіночій лінії);
соціальні (економічно&культурний стан сім’ї, в якій виховувалася
вагітна, особливості шлюбних взаємин у батьківській та власній
сім’ї, а також матеріальне становище та освітньо&культурний рівень
вагітної); психологічні (рівень особистісної тривожності та рівень
особистісної зрілості); духовні (різні аспекти світського виховання,
пов’язані з прищепленням певних моральних якостей, розуміння
і привласнення таких моральних понять як честь, гідність, поряд&
ність, справедливість тощо).
На нашу думку, назріла необхідність впровадження у практику
програми підготовки до пологів. Програма має бути спрямована на
усвідомлення образу «Я» вагітної, формування таких психологічних
новоутворень вагітності, як: образи «Я&вагітна», «Я&мати» та «Я
і дитина».
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КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНФЛІКТ:
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
Дужа П. О.,
VI курс, група ПЛ#51, спеціальність «Психологія»
Іваннікова А. В.,
старший викладач, науковий керівник
Актуальність теми. В процесі спільної діяльності членам групи
чи колективу необхідно підтримувати контакти між собою для пе&
редачі інформації і координації своїх зусиль. Відсутність сумісності
в групі людей, які виконують суспільну або особистісно значиму
діяльність, при певних обставинах може обумовити конфлікт.
Конфлікт (від лат. зіткнення) — у психології — це «зіткнення про&
тилежно направлених, несумісних тенденцій у свідомості окремої
особи в міжособистісних відносинах у групі, пов’язане з гострими
негативними емоційними переживаннями». Існують різні визна&
чення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріч, які
приймають форму суперечності, коли мова іде про взаємодію лю&
дей. Особливою формою конфлікту є конкуренція (суперництво).
Поширена думка, що конфлікт завжди є небажаним явищем і його
необхідно уникати, негайно вирішувати, як тільки він виникне.
Конфлікт, що розуміється як конкуренція, заохочує творчість,
інновації і, кінець кінцем, сприяє прогресивному розвитку.
В даний час, коли саме колективні умови визначають успіхи на&
уки, техніки, виникає гостра необхідність у створенні сприятливо&
го соціально&психологічного клімату в колективі. Щоб успішно до&
лати руйнівні наслідки конфліктів, потрібно навчитися обходити
їх. Отже, надзвичайно актуальним є детальне вивчення причин, ди&
наміки, наслідків цього соціального явища та особливо — взаємодії
конкуренції та конфліктів.
Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити рівень
соціально&психологічного клімату в колективі 8&го класу і зістави&
ти його з рівнем конфліктності в даному колективі.
Об’єкт дослідження — соціально–психологічний клімат і рівень
конфліктності в колективі.
Предмет дослідження — особливості прояву конкурентних
відносин в шкільному колективі.
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Вихідна гіпотеза дослідження. Чим більш сприятливий соціаль&
но&психологічний клімат в колективі, тим нижче рівень конфлікт&
ності в ньому і тим більше можливостей для здорових конкурент&
них відносин.
Методи дослідження: 1) методика К. Н. Томаса «Оцінка способів
реагування в конфлікті»; 2) «Тест на оцінку рівня конфліктності
особистості»; 3) методика «Оцінка психологічного клімату в ко&
лективі».
Результати. Тест за методикою К. Н. Томаса «Оцінка способів
реагування в конфлікті» показав досить високу міру адаптації кож&
ного члена колективу до спільної діяльності. Найбільша кількість
учнів була схильна до суперництва в спільній діяльності, пристосу&
вання та компромісу при виникненні конфліктної ситуації. «Тест
на оцінку рівня конфліктності особистості» показав, що загальний
рівень конфліктності всього колективу був невисокий, його усеред&
нене значення можна оцінити як трохи нижче за середнє. Методи&
ка «Оцінка психологічного клімату в колективі» виявила, що рівень
соціально&психологічного клімату в шкільній групі більша частина
учнів (10 осіб, 50%) оцінила як сприятливий середнього ступеня,
і 15% (3 учня) — як сприятливий високого ступеня. Загалом, при
діагностиці рівня сформованості даної групи як колективу був
виділений коефіцієнт 13,90±1,74, що визначає міру сприятливості
колективу як середню. Кореляційний зв’язок між оцінкою соціаль&
но&психологічного клімату та ступенем конфліктності в колективі
за непараметричним методом Спірмена виявився достовірно нега&
тивним (rS = –0,46).
Висновки. Таким чином, висунута нами гіпотеза підтвердилася.
На підставі отриманих результатів дійсно виявилося, що в колек&
тиві, де сприятливі умови для роботи і самореалізації, і рівень
конфліктності нижче середнього. Дослідження впливу соціально&
психологічного клімату в шкільному колективі на рівень конфлікт&
ності в ньому, поряд з науковим значенням, представляє і великий
практичний інтерес, оскільки пов’язане з організацією ефективно&
го навчання і виховання дітей. Результати, отримані при розробці
даної проблеми, можуть допомогти вчителям краще орієнтуватися
при виникненні конфліктної ситуації в шкільному колективі.
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ПРОФІЛАКТИКА АДЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Дячук І. О.,
VI курс, група ПЛ#51/11, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальні технології, тел. (093) 142 08 87
Купрєєва О. І.,
канд. психол. наук, доцент, науковий керівник
Необхідність профілактики різних видів адективної поведінки
підлітків зумовлена ризиками їхнього психофізіологічного розвит&
ку та особливостями сучасної соціокультурної ситуації, яка сприяє
формуванню у них хімічних і нехімічних залежностей, соціальної
дезадаптації, зниженню відповідальності за власне здоров’я і харак&
тер взаємодії з іншими членами суспільства.
Різні види адективної поведінки молоді, особливості її прояву
досліджувалися А. Айвазовою, В. Ананьєвим, Н. Бочкаревою,
Г. Золотовою, Ц. Короленко, А. Котляровим, Н. Максимовою, В.
Менделевич, В.Оржеховською, Г. Старшенбаум, С. Толстоуховою,
І. Шишовою, В. Шабашною, А. Шайдуліною та ін. Питання профі&
лактики адективної поведінки на основі хімічних адикцій (нарко&
тичних, алкогольних, тютюнозалежностей) розглядалися у дисер&
таційних дослідженнях різними науковцями. Недостатньо
дослідженими залишаються нехімічні адикції, насамперед це:
комп’ютерна адикція молоді, в якій об’єктом захоплення є певний
вид діяльності, а не психоактивні речовини, а також спостерігаєть&
ся патологічна прив’язаність до віртуального світу.
Однак, проблема профілактики комп’ютерної адикції у підліт&
ків покищо не стала предметом спеціального наукового досліджен&
ня. Потреба в ньому визначається також постійним збільшенням
користувачів комп’ютером серед дітей, неконтрольованим часом
користування ним як у домашніх умовах, так і в комп’ютерних клу&
бах, а також особливим репертуаром ігор, встановленими фактами
жорстокої поведінки підлітків після комп’ютерних ігор, сюжети
яких побудовані на основі силового протистояння і різних пе&
реслідувань, битв, втечі від «ворогів» або їх знищення.
Метою нашого дослідження є: виявити схильність до адектив&
ної поведінки у підлітків, скласти програму з первинної профілак&
тики комп’ютерної адикції підлітків. Гіпотеза дослідження: Для
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підлітків, схильних до залежності від комп’ютерних ігор, найбільш
характерний гіпертимний, демонстративний і застрягаючий психо&
логічний тип акцентуації. Їм також властиві тривожність, емоційна
нестійкість, інфантилізм, і незадоволеність своїм становищем
у суспільстві. Завдання роботи: розглянути теоретичні підходи нау&
ковців до поняття і визначення адикції і адективної поведінки; оха&
рактеризувати види і прояви адективної поведінки; розглянути
вплив соціальних і психологічних чинників на формування адек&
тивної поведінки підлітків; детально проаналізувати вплив
комп’ютерних ігор на формування адективної поведінки підлітків;
визначити профілактичні заходи, спрямовані на подолання адек&
тивної поведінки.
Адикція — це недосконалий спосіб пристосування до занадто
складним для індивіда умовам діяльності і спілкування. Адективна
поведінка — одна з форм деструктивної поведінки, яка виражаєть&
ся у бажанні втекти від реальності шляхом зміни свого психічного
стану приймання деяких речовин чи фіксації підвищеної уваги на
окремих видах діяльності.
Сьогодні залежності від комп’ютерних ігор приділяється значна
увага. Низький показник вилікування від даного виду залежності
свідчить про надзвичайно важливу роль профілактики психічних
розладів і психічних змін у комп’ютерних адиктів, яка повинна ма&
ти у своєму арсеналі способи оцінювання ступеня захопленості
комп’ютерними іграми й методи виявлення початкової стадії фор&
мування залежності від комп’ютера.
Література
1. Иванов М. Влияние ролевых компьютерных игр на формирование
психологической зависимости человека от компьютера // Психоло&
гия зависимости: Хрестоматия. — Минск: Харвест, 2004. —
С. 152–174.
2. Короленко Ц. П. Адиктивное поведение. Общая характеристика и
закономерности развития // Обзор психиатрической и медицинской
психологии. — 1991. — №1. — С. 8–15.
3. Леонова Л. Г., Бочкарева Н. Л. Вопросы профилактики аддиктивно&
го поведения в подростковом возрасте // Психология зависимости:
Хрестоматия. — Минск: Харвест, 2004. — С. 449–548.
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ПЕРЕБУДОВА ЦІННІСНОІЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
Єрьоменко Л. М.,
V курс, група 5#П#1, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут, тел.(050)0420478
Бутиріна О. М.,
ст. викладач, науковий керівник
Ціннісна сфера людини викликає до себе величезний інтерес пси&
хологів, соціологів, керівників організацій тому, що саме в її супереч&
ливій різноманітності багатьом цілком слушно вбачаються причини
того, чому люди та людські суспільства дуже часто не в змозі гармо&
нійно співіснувати ані з самими собою, ані одне з одним, ані з приро&
дою, а організації, будь&то бізнесові, державні чи громадські, нерідко
потерпають від проблем, викликаних неефективним управлінням.
Очевидно, що ціннісні орієнтації можуть не збігатися зі структурою
цінностей, що функціонують у суспільній свідомості. Для окремої люди&
ни може бути вагомим та значущим зовсім не те, що є цінним і значу&
щим з точки зору суспільних інтересів і сталих норм, цінністю орієнтова&
ної суспільної свідомості. Ціннісна сфера особистості формується
у кожної людини в цілісному процесі її індивідуального розвитку.
На формування ціннісної сфери особистості впливають цінності
значущих для неї осіб (для учнів це батьки, однолітки, друзі, окремі учи&
телі та ін.). Істотним фактором є також сила традицій, звичаїв, забобонів.
Оскільки перелічені фактори мають не лише позитивну, а й негативну
дію, то виключно важливого значення набуває власне активне ставлен&
ня особистості до існуючих норм спілкування та взаємодії людей.
Структура ціннісних орієнтацій сучасної молодої людини характери&
зується значним посиленням ваги індивідуальних цінностей: сім’ї, здо&
ров’я, впевненості у собі, любові, особистого успіху, матеріального бла&
гополуччя тощо. Поряд з цим, вкрай низько оцінені: громадська
активність, патріотизм, національні традиції, пізнання. Є достатньо під&
став стверджувати, що така зміна орієнтацій носить стійкий характер.
Змінити ціннісні орієнтири дорослої людини складно. Фунда&
ментальні зміни цінностей, що відображають зміни у зовнішньому
середовищі, здійснюються поступово, у міру того, як на зміну стар&
шому поколінню приходить молоде.
Соціальний процес професійної адаптації завершується досяг&
ненням індивідом певного стану відносної професійно&трудової
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стабілізації. Педагогічні ж процеси на різних етапах професійної
адаптації повинні створити найбільш сприятливі умови для досяг&
нення такого стану.
Новачки приходять у колектив з більш чи менш стійкими уявлен&
нями про норми суспільного життя (у тому числі і життя трудового
колективу), ціннісними орієнтаціями, сформованими у процесі нав&
чання, під впливом родичів, друзів, на основі певного (хоч і невели&
кого) особистого досвіду. У колективі державних службовців ці уяв&
лення, цінності зіставляються з реальним життям і результати такого
зіставлення віддзеркалюються в суб’єктивних оцінках праці в цілому
та окремих її компонентів. Було б грубим спрощенням вважати, що
у процесі адаптації первісна група державних службовців завжди вис&
тупає тільки як «вихователь», а новачки — як пасивні учні. Характер
реальної взаємодії між ними залежить і від особистісних характерис&
тик новачка (ціннісні орієнтації, моральні якості тощо) і від мораль&
ної зрілості колективу. В одних випадках робоча група «підтягує» но&
вачка до середнього для своїх спеціалістів рівня не лише професійної
майстерності, але й основних моральних характеристик. В інших —
сам новачок вже в перші місяці своєї служби починає «виховувати»
колектив. Ці дуже різні за своїм змістом реальні стосунки нерідко
приховуються за зовні однаковими показниками суб’єктивного задо&
волення: працею, колективом (особливо якщо для виявлення таких
оцінок використовується анкетне опитування).
Загальновизнаним є твердження про те, що задоволення пра&
цею є необхідною передумовою її високої якості. Але сучасні кон&
цепції мотивації виходять з того, що сама задоволеність працею
є наслідком результативності професійної діяльності та її справед&
ливої винагороди.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ
Зирянова Р. С.,
V курс, група ПЛ#51, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, к. тел. (063) 416#42#48
Клименко В. В., науковий керівник
Актуальність теми. Вступаючи до вищого освітнього закладу,
студенти стикаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою
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психологічною готовністю до навчання у вищому освітньому зак&
ладі, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, зви&
чок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи і виробни&
чих колективів, утрати роками закріплених взаємин з колективом та
формуванням нових навичок, а також з невмінням здійснювати пси&
хологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Зі вступом
до вищого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові,
незвичні для них умови, що неминуче спричиняє ламання ди&
намічного стереотипу і пов’язаних з ним емоційних переживань.
Тому важливо розглянути і дослідити проблему психічних
станів під час адаптації до навчання до у вищому закладі освіти.
Дослідження цієї проблеми допоможе напрацювати психологічні
методи підвищення успішності у навчанні.
Мета роботи полягала у дослідженні особливостей психічного ста&
ну студентів в період адаптації до навчання. На нашу думку найбільш
показовими психічними станами є тривожність і емоційність, тому са&
ме ці показники ми вивчаємо у своєму дослідженні.
Об’єкт дослідження — психічна сфера студента.
Предмет дослідження — особливості психічного стану студентів
в період адаптації до навчання.
Вихідна гіпотеза дослідження. Припущення, що рівень тривож&
ності та емоційної збудливості впливають на успішність адаптації
студентів в період навчання.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у
дослідженні було використано такі методи: теоретичні — аналіз,
синтез, систематизація, узагальнення, порівняння; емпіричні —
методики: «Методика діагностики соціально — психологічної адап&
тації К. Роджерса та Р. Даймонда» «Емоційна збудливість — врівно&
важеність» Б. Н. Смирнова, Тест Спілбергера&Ханіна.
Результати. Таким чином, у ході проведення методик, ми очікуємо
отримати такі результати: чим вищі будуть показники емоційної збуд&
ливості і тривожності, тим менше студент буде адаптований до нав&
чання, і навпаки, якщо ці показники будуть нижчими, тим більше
студент буде адаптований до навчання, і буде мати успіхи у навчанні.
Висновки. Результати теоретичного дослідження, які ми
очікуємо дозволяють зробити наступні висновки:
Адаптацію до умов навчання у вищому закладі освіти прохо&
дять, у тій чи іншій формі, всі першокурсники. Основні симптоми
психологічної дезадаптації проявляються у підвищенні показника
емоційного збудження, тривожності; зниженні комунікабельності,
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емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості; появі
почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, вчителями,
батьками, а в поведінці в цілому — надмірна сором’язливість; зни&
женні успішності, недостатній увазі й зосередженість на уроках;
скаргах на погане самопочуття, сон; втраті інтересу до навчання,
школи. Внаслідок цих проявів розвиваються: непродуктивні форми
реагування; симптоми порушення поведінки; емоційні розлади
різного ступеня.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Іваннікова А. В.,
ст. викладач кафедри Психології
В сучасних умовах проблема розвитку мотивів і потреб людини
є однією з найбільш актуальних у психології мотивації. В першу
чергу наш інтерес визначається тим, що формування мотивації
і ціннісних орієнтацій є невід’ємною частиною розвитку особис&
тості. В перехідні, кризові періоди розвитку, виникають нові моти&
ви, нові ціннісні орієнтації, нові потреби та інтереси, а на їх основі
перебудовуються як якості особистості, так і сама особистість
в цілому.
Дослідженню ролі потреб і породжених ними мотивів присвя&
чено велику кількість робіт відомих авторів, зокрема С. Л. Рубін&
штейна, М. Аргайла, Дж. Аткінсона, А. Маслоу, З. Фрейда, але як
зазначено Л.І. Божович «мотиваційна сфера людини до цього часу
недостатньо вивчена». Проблема формування мотивації одна
з найважливіших умов успішності у досягненні результатів. Моти&
ваційний компонент приховує в собі великі можливості. Як
свідчать дослідження психологів, мотиваційна сфера більш ди&
намічна, ніж пізнавальна та інтелектуальна. Але відносна ди&
намічність має позитивні і негативні сторони. І якщо нею не управ&
ляти, то може бути регрес мотивації, зниження її рівня і взагалі
може бути втрачена дієвість.
У студентському віці відбувається перетворення мотивації та
всієї системи ціннісних орієнтацій, з однієї сторони й інтенсивне
формування спеціальних здібностей з іншої. Для студентського
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віку характерним є прагнення до соціального зближення, пошук
сенсу життя, побудова життєвих планів, які визначаються об’єк&
тивними умовами й ціннісними орієнтаціями особистості. Прояв&
ляється яскраво виражене прагнення до одержання вищої освіти,
цікавої роботи. Підсилюється установка на гарні життєві умови
й матеріальну забезпеченість. У період студентства відзначається
загальна спрямованість студентів на своє майбутнє, і все сьогоден&
ня виступає для них у вигляді цієї нової спрямованості їхньої осо&
бистості. У студентів формується власний моральний світогляд,
моральне «Я», що припускає наявність стійкої системи переконань,
не залежних від зовнішніх умов і тисків навколишніх.
Розвиток мотиваційної сфери студентів, вивчення її динаміки,
чинників, що мають вплив на мотивацію до набуття освіти, а також
можливість корегування мотиваційної сфери, дають можливості
впливу на якість освоєння професійних знань, що в свою чергу по&
роджує зріст професіоналізму в загалом.
Мета нашого дослідження полягала у виявленні особливостей
мотиваційної сфери студентів та дослідження динаміки моти&
ваційної сфери студентів у процесі навчання у ВНЗ. Отримані ре&
зультати свідчать, про те що в структурі мотивації студентів обох
курсів переважає внутрішня мотивація, а на другому місці у студен&
тів першого курсу — зовнішня позитивна мотивація, а у студентів
четвертого курсу — зовнішня негативна мотивація. Студенти різних
періодів навчання дуже відрізняються по компоненту, що відпові&
дає зовнішній негативній мотивації. У першокурсників бажання
уникнути критики з боку викладачів та друзів має більший вплив
в мотиваційному забезпеченні їх діяльності, ніж у студентів четвер&
того курсу. Таким чином, цей факт відображає дію пристосувально&
го механізму, який захищає першокурсників від можливих стресів
навчальної діяльності у ВНЗ. Але важливим є те, що у першокурс&
ників переважає підхід до навчання не як до засобу підвищення
власного інтелектуального знання, рівня, а як до засобу досягнен&
ня певних цілей «уникнути армії», «зробити кар’єру» і т. п.
Отже, аналізуючи особливості процесу навчання та його вплив
на мотиваційну сферу студента, ми висвітили вікові рамки студен&
тства та особливості тих змін, яких зазнає молода людина при
вступі у ВНЗ. В контексті цього питання ми розглянули особли&
вості вікового періоду людини, який припадає на період обрання
професії та вступу до освітнього закладу. В цей час молода людина,
студент, переживає момент свідомого самовизначення, наростання
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потреби в спілкуванні з одночасним підвищенням вибірковості
спілкування. Ця вибірковість в спілкуванні проявляється в захисті
власного «Я» від знеособлювання, що може викликати жорстокість
до оточуючих. І саме в цей проміжок часу людина прагне зробити
правильний вибір професії, оскільки прагнення до одержання
освіти притаманне всій соціальній молодіжній групі.

ЮРИДИКОПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Кириленко А. А.,
6 курс спеціальність «Правознавство»,
Навчально#науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Національна академія внутрішніх справ України
Кириленко В. Г.,
к. психол. н, доцент, науковий керівник
Агресивна, жорстока поведінка набула останнім часом масово&
го характеру і вивела це в центр уваги педагогів, психологів,
соціальних працівників, працівників правоохоронних органів. Зло&
чини, що чиняться підлітками, лякають своєю жорстокістю.
Дослідження агресії і пов’язаного з нею насилля, в тому числі
і психологічного, — один із головних напрямів розуміння людської
природи. Науковий інтерес фахівців до теоретичної розробки
руйнівного та агресивного начал викликаний безпрецедентним
зростанням насилля в сучасному світі.
Розробка методології проблеми насильства та агресії в підлітко&
вому середовищі є предметом широкого наукового дослідження, яке
спирається на праці 3. Фрейда, Е. Фромма, В. Райха, А. Берковіца,
А. Басса, А.Гуггенбюль, російських дослідників: К. Гаджієв, Б. Порш&
нєв, Б. Діденко, Е. Самовічев, О. Реан, Ю. Антонян, Т. Румянцева,
українських дослідників: Л. Балабанова, І. Алексеєнко, О. Бандур&
ка, В. Друзь, Л. Кейсевич, О. Базалук, Н. Корабльова, В. Кришталь,
М. Фіцула та інші.
В дослідженнях А. Бандури і Р. Уолтера визначена протиправна
природа агресії та визначена залежність негативних особистісних
якостей підлітка зі стійкою асоціальною поведінкою.
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Слід зазначити, що у разі покарання агресивного підлітка, прояв
агресії змінюється з відкритої до прихованої від дорослих. Іншими чин&
никами прояву психологічного насилля виступають порушення
соціальної взаємодії на міжособистісному рівні, бажання самостверди&
тись за рахунок приниження інших, або приниження іншого для отри&
мання певних винагород, підтвердження соціальної ідентифікації.
Психічне (емоційне) насильство — постійна чи періодична сло&
весна образа іншої людини, приниження її людської гідності, зви&
нувачення її в тому, у чому вона не винна, демонстрування нелю&
бові, ворожості до дитини.
До цього виду насильства відноситься також постійний обман,
(у результаті чого вона втрачає довіру до дорослого), а також ситу&
ації, коли вимоги до іншого не відповідають її можливостям, сло&
весні образи та навішування ярликів, ігнорування потреби у спіл&
куванні (байкот).
Вчені виділяють два типи підлітків, задіяних в процесі здійс&
нення психологічного насилля: 1 тип — насильники, 2 тип — жерт&
ви, відповідно до статусу дитини в ситуації агресивної поведінки
формується у образ світу.
Так для жертви є характерним дві форми розвитку образу світу:
1. негативна форма — відсторонення від себе та інших, 2. агресив&
на активність, спрямована на самозахист.
Психологічне насилля можна класифікувати за ознаками:
• залежно від стратегії насильника: пряме, опосередковане;
• за тривалістю: одноразові образи, багаторазові, постійні;
• за місцем здійснення насилля: навчальний заклад, підліткова
група, різновікова підліткова група;
• за статусом насильника: батьки, вчителі, однолітки, впливові
старші підлітки чи знайомі.
Алгоритмом надання юридико&психологічної допомоги жерт&
вам психологічного насилля є:
– надання юридичної допомоги (допомога у захисті прав та
інтересів потерпілого від насильства, представлення інтересів під&
літка у суді, сприяння застосування державного примусу і реаліза&
ції юридичної відповідальності осіб, які вчинили насильство над
дитиною, юридичне консультування);
– психологічні (консультування, корекція та реабілітація осо&
бистості, мінімізація негативних наслідків травм від психологічно&
го насильства, робота, яка спрямована на покращення стосунків із
навколишнім соціальним середовищем);
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– соціально&медичні у разі погіршення стану фізичного здо&
ров’я: (організація медичного огляду дитини, сприяння, у разі по&
треби, госпіталізації, супроводів дитини для проведення судово&
мединої експертизи, влаштування до медичного закладу);
– соціально&педагогічні (соціально&педагогічна робота з члена&
ми сім’ї та дитиною, групою однолітків та підлітком у напрямі на&
лагодження стосунків, поради щодо розв’язання конфліктних си&
туацій без застосування психологічного насильства).

РОЗРОБКА ТЕАТРАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНІК
ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Кім Є. О.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут,
тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Теорії і системи, що виникають в театральному просторі, як
правило, засновані на знанні соціальної психології і мають неско&
роминущу значущість для театру. Володіння тією або іншою
технікою, що блискуче підтверджене на практиці, не лише у багато
разів підсилює точну, сплановану режисером дію на глядача в разі
конкретної постановки, але також відкриває нові можливості для
театрального процесу в цілому. Як і психотерапія, драматичне мис&
тецтво знаходиться в поступальному розвитку.
Точкою відліку сучасного театру можна вважати виникнення
першої театральної системи — театрального учення К. С. Станис&
лавського. Системою Станиславського була введена нова шкала ху&
дожніх і етичних цінностей в театрі. Професії актора і режисера от&
римали нові характеристики і абсолютно нове місце в житті
суспільства. Всі нові світові театральні теорії і течії, які виниклі за
сто років, охоче або вимушено, але обов’язково порівнювали себе
з системою Станиславського.
Отримавши загальне визнання, театральна система Станіслав&
ського не стала і не могла стати догмою в сфері театральної діяль&
ності, що бурхливо розвивається. Вже найближчі сподвижники
К. С. Станіславського прагнули внести корективи до його вчення,
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створюючи власні методи і школи. Мова йде про В. Е. Мейерхоль&
да, Є. Б. Вахтангова, А. Я. Таїрова.
Ще одну театральну систему, або «школу акторської гри», ство&
рив знаменитий театральний режисер М. А.Чехов. Він розвинув те&
орію психологічного жесту, яку застосовував в роботі над текстом.
За цією теорією, в оповіданні повно певних внутрішніх жестів, що
несуть емоційне забарвлення (відчай, радість, довіра і так далі) По
суті, концепція Чехова дозволяє дешифрувати кордони тих
емоційних ландшафтів, по яких автор проводить читача, і може бу&
ти застосовна до самого образу автора — в кожному тексті прихова&
ний певний авторський жест. Набір цих жестів дає не лише певний
арсенал художніх прийомів письменника, але і характеризує сам
образ оповідача в його динаміці. М. А.Чехов вважає, що із зміною
жестів перед читачем проходить німий танець письменника,тут
проза стикається з театром, сходячи до коріння мистецтва.
Поворотним моментом в історії театру з’явилося створення
Б. Брехтом (1965) театральної системи, що проголосила новий на&
прям в розвитку цього виду мистецтва. Це система нового, «неарис&
тотелівського театру», що передбачає звернення не до традиційно&
го «співпереживання», а до тверезого розуму і критичного аналізу.
Такий театр був названий епічним і базувався на «ефекті відчужен&
ня» (Verfremdung), розробленому також Б. Брехтом.
До певної міри театральна система Брехта протиставлялася сис&
темі Станіславського. Від акторів була потрібна зовсім інша, неіден&
тифікаційна техніка і психологічна підготовка... Само введення ре&
жисером неідентифікаційної техніки в роботі з актором є акт, дуже
близький до психотерапевтичного. І цей досвід представляє для пси&
хотерапевтів безперечний інтерес. Цією роботою з акторами Б. Брехт
і послідовники його учення займалися при підготовці постановок
створеного ними «Берлінер ансамблю». Успіх цілого ряду спектаклів
підтвердив на практиці можливість існування нової системи.
На нашу думку, новатори в області театральної режисури
пізнішого періоду, що не явили світу власних систем, але що мають
в своєму арсеналі важливий досвід створення принципово нової те&
атральної теорії, на прикладі робіт М. А. Чехова і Б. Брехта дістали
ширші можливості для теоретичних досліджень у сфері драматич&
ного мистецтва. Відмовляючись від тих або інших постулатів теорій
Станіславського, Чехова або Брехта або вибірково використовуючи
їх, доповнюючи їх власними практичними розробками, експери&
ментатори театру продовжують пошук в створенні оригінальних
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моделей взаємин «драматург — режисер», «режисер — актор», «ак&
тор — глядач». На наш погляд, результати цього пошуку, що мають
величезне значення для розвитку драматичного мистецтва, в по&
дальшому, безумовно, послужать коштовним матеріалом і для пси&
хотерапевтичного аналізу.

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
СТУДЕНТА І ВИКЛАДАЧА
Клименко С. В.,
ІІ курс, група П#ІІ(д), спеціальність «Правознавство»,
Кіровоградський інститут,
Ткаченко І. М.,
старший викладач, науковий керівник
Особливості спілкування та взаємовідносини студента і викла&
дача пов’язані з:
• процесом здобуття освіти;
• розширеним колом спілкування та здобуття знань студентами
у певних, обраних ними напрямках;
• багатогранний розвиток студента у різних напрямках;
• вміння студентів застосовувати свої знання на практиці.
Майстерність викладача, як результат отриманих знань студен&
тами проявляється в:
– людяності, гуманності, творчості викладача;
– працездатності та результативності викладача та студента;
– вмінні викладача професійно донести інформацію до студен&
та, а саме мовлення повинно бути доступним,чітким,пере&
конливим;
– вмінні викладача зродити складну тему більш цікавою;
– встановленні контакту та досягненні взаєморозуміння зі сту&
дентами;
– створенні умов для забезпечення психологічної свободи сту&
дента;
– забезпеченні повноцінного сприймання навчальної інфор&
мації студентами, формування в них особистісного, емоцій&
но&ціннісного ставлення до знань;
– забезпеченні раціональної організації навчально&практичної
діяльності студентів.
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Студент під час навчального процесу повинен керуватися та&
кими якостями:
• людяність,товариськість;
• вміння знайти спільну мову з викладачем;
• працездатність студента та результативність;
• активність студента;
• вміння застосовувати свої знання на практиці;
• добросовісно виконувати свої обов’язки;
• старанно та регулярно виконувати всі завдання.
Виділяють такі етапи спілкування студента з викладачем:
1) орієнтація в ситуації спілкування;
2) прояв ініціативи або комунікативна атака;
3) самоконтроль у спілкуванні;
4) здійснення спілкування, аналіз його результатів.
Існують такі функції, які виконуються в педагогічній діяльності:
– комунікативна — це спілкування та взаємодія студента і вик&
ладача під час навчального процесу;
– організаційна — реалізується через організацію різних видів
діяльності студентів, а також власної діяльності і поведінки в про&
цесі безпосередньої взаємодії з студентами;
– пізнавальна — має за мету сприймати, реалізувати, аналізува&
ти та оцінювати отриманні знання;
– психологічна — створення умов для забезпечення психоло&
гічної свободи студента, прояву індивідуальної своєрідності його
особистості; зняття соціальних затисків, які заважають ньому.
Способи, якими можна користуватися для проведення лекцій&
них та семінарських занять:
– проводивши лекцію залучати студентів до викладеного ма&
теріалу різного виду наукові, історичні, документальні фільми зав&
дяки якому студенти краще сприяли та запам’ятовували матеріал;
– залучати в роботу мультимедійні презентації;
– давати студентам різні доповіді для кращого запам’ятовуван&
ня теми, щоб студент міг зрозуміти тему охарактеризувати та проа&
налізувати її;
– проводити вікторини;
– розігрувати різні ситуації де б студенти змогли застосувати
свої знання на практиці та проаналізувати їх;
– проводити « круглий стіл» де б студенти доповідали свої до&
повіді та при розповіді доповіді застосовували презентації де б ок&
реслювали головні аспекти проведеної ними роботи;
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– включати в роботу різні задачі на правові, історичні, матема&
тичні та інші теми;
– запрошувати на заняття працівників різних сфер, де б вони
могли нам розповісти про структури їхньої роботи,повноваження,
також різні життєві ситуації зі своєї практики;
– направляти студентів на практику де б вони могли застосову&
вати та реалізувати свої знання, дізнатися багато нового про свою
професію.

МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК
СОЦІАЛІЗАЦІЇ, САМОВИРАЖЕННЯ
ТА САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Кривошей Ю. А.,
IV курс, група ПЛ#41/08, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій
Іваннікова А. В.,
старший викладач кафедри психології, науковий керівник
Підлітковий вік вважається періодом підвищеної самосвідо&
мості. Для цього віку властивий максималізм суджень, своєрідний
егоцентризм мислення: розробляючи свої теорії, підліток пово&
диться так, наче світ повинен підпорядковуватися його теоріям,
а не теорії — дійсності. Прагнення довести свою незалежність і са&
мобутність супроводжуються типовими поведінковими реакціями:
«зневажливого ставлення» до порад старших, але тоді питання по&
стає, на яку підтримку він буде спиратися? В такій ситуації підліток
змушений спиратися на моральну підтримку ровесників, і це приз&
водить до типової реакції «підвищеної схильності» до впливу ровес&
ників, що обумовлює однаковість смаків, стилів поведінки, норм
моралі (молодіжна мода, жаргон, субкультура), навіть злочини се&
ред молоді, як правило, носять груповий характер, відбуваються під
впливом групи.
Найважливіший психологічний процес підліткового віку — станов&
лення самосвідомості і стійкого образу своєї особистості, свого «Я».
Становлення самосвідомості відбувається за декількома на&
прямками:
1) відкриття власного внутрішнього світу, сприйняття своїх
емоцій не як похідні від зовнішніх подій, а як стан свого «Я», з’яв&
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ляється почуття власної особливості, несхожості на інших, інколи
з’являється і почуття самітності ;
2) виникає усвідомлення скінченності свого існування. Саме
розуміння неминучості смерті змушує людину всерйоз задуматися
про сенс життя, про свої перспективи, майбутнє, про свої цілі.
Усвідомлення цілей, життєвих устремлінь, вироблення життєвого
плану — важливий елемент самосвідомості.
3) Формується цілісне уявлення про самого себе, ставлення до
себе, причому спочатку усвідомлюються й оцінюються людиною
особливості свого тіла, зовнішності, привабливість, а потім уже мо&
рально&психологічні, інтелектуальні, вольові якості. У підлітків са&
мооцінка часто буває суперечлива.
Ми знаємо, що підлітки сприймають навколишній світ по&
своєму. Особливості психологічного стану підліткового віку не
дозволяють більшості молодих людей виражати поодинці свій
погляд на світ, це можна обумовита таким відчуттям, як страх. То&
му на підставі цьому підлітки вважають за краще об’єднуватися
в компанії. Об’єднуючись, молоді люди утворюють субкультуру.
Під субкультурою тут слід розуміти основні характеристики
соціальних цінностей, норм і переваг підлітків. Молодіжна
субкультура — це культура певного молодого покоління, стилю
життя, поведінки, групових норм, цінностей і стереотипів, що
володіє спільністю. Молодіжну субкультуру можна визначити як
систему сенсів, засобів виразу, стилів життя. Створювані групами
молоді, субкультура при цьому відображає спроби вирішення про&
тиріч, пов’язаних з ширшим соціальним контекстом. Молодіжна
субкультура, створюють власну культуру, яка допомагає молодим
людям адаптуватися до життя, вміти сприймати його, бере на себе
частину функцій соціалізації (процес засвоєння індивідом
соціального досвіду, системи соціальних зв’язків і стосунків.
У процесі соціалізації людина набуває переконань, суспільно
схвалювані форми поведінка, необхідна йому для нормального
життя в суспільстві.
Отже, під соціалізації слід розуміти весь багатогранний процес
засвоєння досвіду суспільного життя і суспільних стосунків)
індивідів, з якими не справляються сім’я, школа, формальні мо&
лодіжні організації і держава.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ
УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Кривошей Ю. А.,
ІV курс , група ПЛ#41, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій, тел. тел. (093) 745 15 90
Іваннікова Г. В.,
ст. викладач, науковий керівник
На сьогоднішній день мотивація учбової діяльності студентів
має «динамічний» характер, а саме рівня зниження успішності в уч&
бової діяльності, зниження рівня інтересу до навчання та збільшен&
ня відсутності кількості студентів в процесі навчання. Чи можно
назвати це динамікою? Чи все таки це є певна регресія? На відпо&
відь даного запитання необхідно виявити, що спонукає більшості
студентів до учбової діяльності, якими мотивами вони керуються
і що є запорукою успіху?
Отже, щоб зрозуміти теперішню, сучасну систему дій студентів
перш за все слід зрозуміти мотиви цих дій, які можуть бути різни&
ми, навіть в випадку виконання зовні одних і тих самих дій, досяг&
нення одних і тих же цілей.
Навчальна мотивація, як і будь&який її вид, системна. Вона ха&
рактеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю. В цілому
мотивація постає як складне психологічне утворення, яке поєднує
усвідомлювані та не усвідомлювані індивідом потяги, спонуки та
очікування в процесі формування індивідуального способу діяння
у світі через засвоєння та продуктивну реконструкцію загально&
людського досвіду в пізнанні та перетворенні світу.
В процесі навчання тип мотивації змінюється. На зміну моти&
вації впливають різні причини: нові установки учня (наприклад,
прагнення обходити або подолати труднощі), тривалі вдачі або нев&
дачі в процесі навчальних занять, вибір життєвого шляху, ціннісні
орієнтації тощо.
Розуміючи той факт, що нам необхідно класифікувати студентів
за певними особливостями особистості для досягнення певної ме&
ти, а саме розуміння мотивів учбової діяльності в цьому допомогла
методика вивчення акцентуації особистості К. Леонгарда (модифі&
кація С. Шмішека) та цільова методика для діагностики учбової
мотивації студентів (А. А. Реан і В. А. Якунін, модифікація
Н. Ц. Бадмаєвой). За отриманими даними ми виявили, що кожному
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типу особистості властивий певний вид мотивації. А саме: демон&
стративний тип — мотив престижу; застрягаючий тип — мотив
уникнення (невдач і т.д.); педантичний тип — професійні мотиви та
соціальні; збудливий тип — комунікативні мотиви; гіпертимний
тип — мотиви творчої самореалізації та комунікативні мотиви; дис&
тимний тип — мотив престижу; тривожно&боязливий тип — мотив
уникнення (невдач і т.д.); афектно&екзальтований тип — учбово&
пізнавальні мотиви та соціальні мотиви; емотивний тип — учбово&
пізнавальні мотиви та соціальні мотиви; циклотимний тип — про&
фесійні мотиви та комунікативні мотиви; оцінка мотивації
є необхідною для формування особистості й для підвищення ефек&
тивності діяльності.
Тому, зазначимо, що в залежності від того чим керується, моти&
вується студент в процесі навчання від того і залежить його по&
ведінкова реакція, а саме поведінкові паттерни, що піддіються
об’єктивному опису та досліду та є результатами того чи іншого до&
сягнутого.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИВОЖНОСТІ
НА СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ПІДЛІТКА
В ГРУПІ ОДНОЛІТКІВ
Кривошей Ю. А.,
IV курс, група ПЛ#41/08, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій
Іваннікова А. В.,
старший викладач кафедри психології, науковий керівник
Звернутися до даної теми спонукала та обставина, що три&
вожність в підлітковому віці може стати особистісною особливістю.
У теперішній час проблема тривожності набуває все більшого зна&
чення, що пов’язано зі змінами соціальної сфери, напруженим рит&
мом життя і іншими чинниками, оскільки перебуваючи довгий час
у тривожному стані, а значить емоційна напруга зростає і призво&
дить до стресу після чого настає стан виснаження тобто дистресу.
Виходячи з кола проблем сучасного шкільного психолога, однією
з найбільш актуальних на сьогоднішній день постає проблема три&
вожності підлітків, як такої вікової категорії, яка є «перехідною»,
кризовою, не стійкою.
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Тривожність, як комплексний емоційний стан складається
з фундаментальних емоцій, так стверджує К. Ізард. І кожна із цих
емоцій робить свою спонукальну силу на загальний стан особис&
тості. Тривожність — це суб’єктивний прояв неблагополуччя осо&
бистості, її дезадаптації. Це є рисою особистості, готовністю її до
страху. Пошуки власного «Я» на соціальному, особистісному, екзис&
тенційному рівні є природною еволюцією підлітковості, тією фун&
даментальною потребою, яка обумовлює поведінку підлітка і,
в цілому, його світосприйняття. Майже всі почуття та емоції
підлітка переживаються на тлі прагнення незвичного й нового,
проте усвідомлена перспектива будь&яких зовнішніх чи внутрішніх
трансформацій «Я» не лише приваблює, але й викликає чимало
тривожних переживань. Адже для того, щоб зробити крок у світ
можливого (невідомого), підлітку потрібно частково відмовитись
від світу реального (звичного, надійного, сталого). Тому тривож&
ність як стан «мотивованої напруженості» є цілком природною для
підлітка, який стоїть на порозі «Я&відкриття». Повна її відсутність
при зустрічі з новим — ознака дезадаптації, власне, як і надто бурх&
лива реакція. Все, що стосується сфери майбутнього, є потенційно
«небезпечним» і «тривожним», але, за правилом, йдеться не про ре&
ально існуючу загрозу, а про наявність конфронтаційних відносин
між сферою компетенції особистості та системою її смислових
зв’язків зі світом. Тривожність виступає результативною функцією
двох головних факторів: потреби реалізації внутрішнього наміру та
суб’єктивно оцінки імовірності його об’єктивації У певному ро&
зумінні стан тривожності являє собою посилення активності для
підготовки до особливої спрогнозованої ситуації або до тієї, яка
здійснює на підлітка негативний вплив. Тривожність сигналізує
про необхідність самоперевірки і привертає увагу підлітка до
вирішальних моментів, потребуючи від нього концентрації, готов&
ності до дій, а це в свою чергу, допомагає добре впоратися з очіку&
ваною ситуацією. Для виявлення тривожності повинен бути
відповідний інструментарій, який спрогнозує оцінку, і визначить
рівень стану тривожності. На сучасному етапі використовується ве&
лика кількість методик для виявлення та оцінки тривожності дітей
підліткового віку.
Виявлено середній рівень тривожності з тенденцією до високого
становить Σ = 17,7% (за показниками рівня особистісної тривожності
Дж. Тейлора). Та було доведено, що діти з високим рівнем тривож&
ності мають низький рівень самооцінки, який становить Σ = 51,2%.
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Виходячи з отриманих даних високий рівень загальної тривож&
ності підлітка, дійсно детермінує дисгармонійний вплив на статус&
не положення учня в класі. Ці діти мають низький рівень статусно&
го положення в класі.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ
Курбатова А. О.,
Інститут соціальних технологій, викладач кафедри Психології
Одним із психологічних механізмів формування і розвитку сис&
теми особистісних смислів виступає процес інтеріоризації соціаль&
них цінностей.
Особистісна динаміка в період навчання у ВУЗі також визна&
чається характером і особливостями здійснюваної студентами нав&
чальної діяльності. Цей період характеризується закладанням ос&
нов майбутнього виду діяльності — реалізації себе в професійному
плані, також одночасно відбувається процес особистісного само&
визначення студента. Провідну роль в розвитку цих взаємообумов&
лених процесів особистісного росту відіграє формування і розвиток
ціннісних орієнтацій як цілісної системи інтеріоризованих особис&
тісних сенсів.
Рівень розвитку особистості — це рівень ціннісно&смилової де&
термінації, рівень існування в світі смислів і цінностей. Оволодіння
індивідом своєю ціннісно&смисловою сферою означає її усвідом&
лення. Результатом такого усвідомлення є трансформація осо&
бистісних смислів у ціннісні орієнтації, що становлять найвищий
рівень диспозиційної структури особистості (В. О. Ядов).
Цінність є тим вихідним і необхідним психологічним ме&
ханізмом, який обумовлює прагнення, спрямованість людини до
максимальної реалізації в тій сфері життя, яка найбільш значуща
для неї. Крім цього цінності виступають як утворення моти&
ваційно&потребової сфери і регулюють соціальну поведінку людей.
Являючи собою деякі ідеальні цілі, до яких прагне індивід, вони ак&
тивізують та спрямовують поведінку, діяльність людини (О. І. Дон&
цов, Ю. М. Жуков, В. А. Ядов), визначають особливості і характер
відносин особистості з навколишньою дійсністю (Б. С. Круглов).
У такому розумінні цінності реалізуються в ціннісних орієнтаціях.
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Ціннісні орієнтації займають важливе місце у структурі особистості
та виражають «свідоме ставлення до соціальної дійсності і визнача&
ють широку мотивацію її поведінки та суттєво впливають на всі
сторони діяльності»
Зазначимо, що на початку життєвого шляху цінності мало
усвідомлюються, запозичуються, грунтуються на бажаннях, потя&
гах. Пізніше людина виявляє цінності абсолютні, ідеальні, загальні.
Наближення до дорослості є наближенням до реальних, одиноч&
них, конкретних цінностей.
Досліджуючи диспозиційну структуру особистості, В. О. Ядов
виділяє цінності&цілі (термінальні) і цінності&засоби (інструмен&
тальні).
Ціннісно&орієнтаційна діяльність особистості є специфічною
формою відображення суб’єктом об’єкта. Своєрідність її полягає
в тому, що вона встановлює відношення не між об’єктами, а між
об’єктом і суб’єктом, тобто дає не чисто об’єктивну, а об’єктивно&
суб’єктивну інформацію про цінності. Це означає, що відображен&
ня дійсності людською свідомістю має не тільки форму пізнання,
але й форму оцінювання, тобто відображення реального зв’язку
об’єкта з потребами, інтересами, бажаннями, прагненнями, ціля&
ми, ідеалами суб’єкта.
Ціннісні орієнтації характеризують «спрямованість та зміст ак&
тивності особистості, є складовою системи ставлень особистості,
визначають загальний підхід людини до світу, до себе, надаючи смис&
лу та спрямованості особистісним позиціям, поведінці, вчинкам.
Із зазначених положень випливає, що цінність визначає: по&
перше — орієнтацію суб’єкта на реалізацію певних відношень (які є
відповідними цінності), орієнтацію на певну діяльність та її сторо&
ни; по&друге — відповідне уявлення про своє «Я»; по&третє — пред&
ставленість у свідомості певного предметно&діяльнісного змісту та
його провідну роль у формуванні самосвідомості особистості.
Система ціннісних орієнтирів особистості складається протя&
гом тривалого часу в процесі гри, учіння, дозвілля та ін. Тому особ&
ливо важливим є врахування ціннісних орієнтирів особистості при
здійсненні виховної роботи.
Ціннісні орієнтації студента є стійким інтегральним елементом
структури його особистості, в якому виявляється цілісність людсь&
кої свідомості і поведінки; ціннісні орієнтації виражають ставлення
людини до об’єктів, що можуть задовольнити її життєві потреби
(безпосередньо або опосередковано в якості їх задоволення).
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Ціннісні орієнтації, виконуючи селекційну функцію особис&
тості, яка не має аналогів у живій природі, мають значний вплив на
функції цілепокладання, прогнозування, планування, самоор&
ганізації, контролю і корекції, комунікації. Вони є чинником, що
регулює і частково детермінує мотивацію.
Отже, ціннісні орієнтації є провідною властивістю особистості.
Їх система є фактором, що спрямовує світогляд людини, її поведін&
ку та діяльність. Ціннісні орієнтації дають нам інформацію про те,
яке місце, позицію у суспільстві займає особистість, які соціальні
ролі виконує, до чого прагне.

СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПСИХОТЕРАПІЇ
Лабунець О. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Психотерапія за час свого існування мала в своєму арсеналі дос&
татню кількість способів корекційної роботи з клієнтами. Кожен
з них більшою чи меншою мірою виникав за певних історичних
умов. В процесі наукового пошуку, що є свідоцтвом прогресу пси&
хотерапії, деякі з цих способів, не витримавши перевірку часом, пе&
ретворилися або зникли зовсім, а деякі, навпаки, зберігають свою
актуальність і удосконалюються.
А. Б. Холмогорова відзначає: «У сучасній психотерапії, а також
клінічній психології біологічний і психологічний редукционізм
змінявся усвідомленням необхідності цілісного комплексного
підходу до проблеми психічних розладів. Йдеться про біопсихосо&
циальну модель, яка завойовує в даний час передові позиції у комп&
лексному підході до вивчення і лікування психічних розладів, що
включає як матеріальні, так і соціокультурні умови, в яких знахо&
диться людина».
Автори Олександров А. А., Карвасарський Б. Д., Кондратенко В. Т.
сходяться в тому, що в даний час найбільш визнаними є наступні
напрями:
1. Психоаналітичний (психодинамічний, динамічний).
2. Біхевіористський (поведінковий).
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3. Умовно&рефлекторний (феноменологічний, екзистенціаль&
но&гуманістичний).
Кожен напрям включає значну кількість течій, підходів, технік
і методик, покликаних, на думку Т. В. Karasu, відобразити унікаль&
ність кожного з них. Вже до 1994 року, про що свідчать дані
A. Kazdin, було відомо і здійснювалося на практиці близько 400 різ&
новидів психотерапії для дорослих клієнтів і приблизно 200 — для
дітей і підлітків. При цьому, пише Е. Калмикова, «зрозуміло, всяка
психотерапевтична школа переконана, що пропонований саме нею
спосіб допомагати клієнтам є оптимальним, надаючи можливість
таким, що сумніваються перевірити це на власному досвіді».
Z. J. Lipowski пише: «Психотерапевти все краще усвідомлюють,
що жоден ізольований теоретичний підхід — психодинамічний,
біхевіоральний, соціологічний або біологічний, — не може охопити
феномен людської поведінки або ж проблему психічних розладів.
Редукционізм не дає жодного результату. Холістичний мультифак&
торний теоретичний підхід необхідний для науки про людське здо&
ров’я і хвороби, а значить і для психотерапії».
В. Н. Краснов прямо позначив дослідження в області формуван&
ня комплексної біопсихосоциальної моделі як магістральний нап&
рям в реформуванні психотерапії. З цього виходить, що істотним
компонентом корекційної дії на психосоціальну ланку можуть стати
якраз нові оригінальні соціально&орієнтовані методи психотерапії.
По Ю. І. Поліщуку, велика кількість нових психотерапевтичних
методів і методик, що з’являються, наочно демонструє динаміку
в розвитку психотерапії, і багато в чому пояснюється тим, що не
існує і не може існувати універсальної форми психотерапії. «В той
же час, — продовжує Ю. І. Поліщук, — кожен новий рівень цього
розвитку представляється авторам методів і їх послідовникам чи&
мось досконалішим, максимально наближеним до абсолюту.
Загальним недоліком подібних «специфічних» учень, на думку
Д. А. Стехлікової, є те, що вони найменше пов’язані з особливостя&
ми «історичного моменту» і соціальними катаклізмами, що відбува&
ються в суспільстві. «Але ігнорувати ці особливості — пише вона
далі, — означає не дотримуватися принципу всесторонього вивчен&
ня особистості, необхідного для психотерапевта...» Як резюме вона
наводить істотне зауваження В. Франкла: «В кожного часу свої нев&
рози — і кожному часу потрібна своя психотерапія».
Звичайно, необхідність розвитку шкіл, що вже зарекомендували се&
бе і стали класичними, а також виникнення нових психотерапевтичних
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методів обумовлені багато в чому як винятковою складністю струк&
тури і функцій свідомості, так і прогресом наукової думки. Проте не
менш важливе значення для цього процесу мають і досить швидко
змінні соціальні аспекти життєдіяльності людини, спонукаючі до по&
дальшого пошуку в психотерапії, який «закономірний і необхідний».

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ —
ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ
Лукіних Д. В.,
ІV курс, група 4#П#1, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (050) 853 34 00
Бутиріна О. М.,
ст. викладач, науковий керівник
Розглядаючи це питання, слід зазначити, що соціальна робота
об’єднує в собі і покликання, і професію, тому ми можемо говори&
ти про професіоналізм, який може вимірюватися ступенем гар&
монізації цих складових, їх цілісністю і системністю.
Становлення професіоналізму завжди починається з про&
фесійної підготовки та виховання фахівців, поетапного формуван&
ня системи практичних навичок системи соціальної роботи та про&
фесійної майстерності. Без професійної майстерності неможлива
організація індивідуальних соціальних послуг з метою вирішення
складних життєвих ситуацій клієнта та забезпечення соціально&
психологічної гармонії його функціонування.
Професійно&особистісне становлення і розвиток фахівця
з соціальної роботи передбачає формування професійного покли&
кання, отримання профільної освіти, формування професійної
майстерності та розвиток духовно&моральних якостей, а також на&
вичок саморегуляції та самовдосконалення.
Відомо, що професія — це готовність до виконання соціально&
доцільної діяльності, що змінює соціальний світ людини і макси&
мально мобілізуючої потенціал кожної людини для вирішення
найскладніших проблем, адекватної реакції на зміни в суспільстві
та особистому житті. Професіоналізм у соціальній роботі передба&
чає також наявність професійного покликання фахівця.
Сьогодні, коли соціальні служби формуються спонтанно,
а штати їх укомплектовуються в основному на суб’єктивній основі,
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доцільно говорити про сутність покликання і механізм його форму&
вання. Професійне покликання завжди має на увазі соціальну обу&
мовленість. З цієї точки зору професійне покликання є об’єктив&
ним фактором, але з точки зору носія цього визнання, конкретного
працівника соціальної служби — професійне покликання є суб’єк&
тивним фактором, компонентом внутрішнього світу працівника.
У процесі формування особистості у майбутнього соціального
працівника виробляється особливе ставлення до соціальної роботи,
професійної діяльності. Це ставлення виробляється поступово: по&
перше — на основі сприйняття і розуміння суті професії «соціальна
робота», по&друге,, воно складається поетапно як поведінка осо&
бистості не тільки при виконанні своїх посадових обов’язків, але
і в соціумі, сім’ї, особистому житті. Також професійне покликання
обумовлене генетичною схильністю особистості до роботи з людь&
ми, що знаходяться у складній життєвій ситуації.
Професійне покликання соціального працівника — це складна
модифікація комплексу розвинених якостей особистості фахівця,
внутрішня соціально&психологічна готовність до реалізації
функцій соціальної роботи, до надання певного виду соціальної до&
помоги населенню та різних послуг — соціально&побутових,
соціально&медичних, соціально&психологічних, соціально&педа&
гогічних, соціально&правових, соціально&економічних. Зрозуміло,
що така рефлексія на соціальні ексклюзії, соціальні девіації та по&
треби різних категорій клієнтів соціальних служб не може бути
вродженою — вона формується протягом усього життя людини, за
умови престижності професії соціального працівника, наявності
розвиненої системи підготовки та виховання поколінь (дошкільна,
шкільна, вузівське, фундаментальну виховання), при достатній
розвиненості індивідуальних якостей.
Схильність до роботи з людьми займає особливе місце в про&
фесійному покликання. Але не меншу роль в системі компонентів
професійного покликання відіграє можливість для конкретного
соціального працівника реалізувати свої здібності.
Громадське покликання визначає основні функції соціальних
служб та їх працівників, у першу чергу фахівців з соціальної робо&
ти. Усвідомлення перспективних завдань у сфері соціального за&
хисту населення обумовлює суспільну необхідність реалізації цих
завдань. Працівники соціальних служб є носіями якостей суспіль&
ного покликання. Таким чином, може сформуватися оптимальне
поєднання соціального і професійного покликання.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІ
Мазур О. Й.,
ІV курс, група ПС#41, спеціальність «Психологія»,
Хмельницький інститут соціальних технологій,
тел. (0382) 70#45#56
Новікова О. А., науковий керівник
Психологічні особливості молодої людини, навколо якої «кру&
титься» навчальний процес, уже давно зумовили виділення психо&
логії вищої школи в окрему галузь знань і наукову дисципліну. Од&
нак кількість досліджень, присвячених як у цілому даній галузі, так
і окремим її аспектам, на даний час все ще залишається невеликою.
Тому обсяг літератури, яка присвячена соціально&віковим особли&
востям студентства досить невеликий.
Психологічні особливості студентства, звісно, пов’язані з попе&
редніми періодами його життя, і з них безпосередньо виростають.
У той же час студентський вік становить собою новий і якісно
відмінний етап життя, який має власне неповторне значення для
всього людського шляху від народження і до спочинку особистості.
У зв’язку з дослідженням постає питання вікових меж даної групи.
Б. Г. Ананьєв виділяє два періоди студентського віку — стандарт&
ний (17–22 роки) та нестандартний (від 23&х рр. і далі). Через те, що
останнім часом спостерігається тенденція до «помолодшання» слу&
хачів вищої школи (хоча у той же час розширення можливостей
здобути другу вищу освіту сприяє і зворотній тенденції), ми будемо
орієнтуватися переважно на особливості даної вікової групи. Окрім
того, увага звертається на особливості входження сучасного моло&
дого покоління у середовище вищої школи та ряд соціально&психо&
логічних процесів розвитку студентських колективів [1].
Активна взаємодія з різними соціальними утвореннями, а та&
кож сама специфіка навчання у вузі сприяють формуванню у сту&
дентів активної життєвої позиції, зміцненню їхніх зв’язків з інши&
ми соціальними групами суспільства. На студентський вік
припадає процес активного формування соціальної зрілості. Види&
мими рисами цього процесу є завершення освіти, трудова ак&
тивність, суспільна робота, відповідальність перед законом, мож&
ливість створити сім’ю та виховувати дітей. Соціальна зрілість
передбачає здатність кожної молодої людини оволодіти не&
обхідною для суспільства сукупністю соціальних ролей.
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Згідно із О.П. Щоткою, час навчання у вузі можна умовно
розділити на два основних етапи: молодші курси, коли відбувається
адаптація студента&новачка до навчального закладу, діяльності у
вищій школі, і старші курси (починаючи з третього) — основний етап
професійного самовизначення студента, як майбутнього спеціаліста.
На першому етапі відбувається корінна ломка уявлень, звичок ко&
лишнього школяра, пов’язана з необхідністю змінювати і перебудо&
вувати свою поведінку і діяльність, «входити» у нові умови, про що
піде мова далі. Головною метою для студента на цьому етапі є ово&
лодіння способами і прийомами навчально&професійної діяльності.
Багато в чому формування особистості майбутнього спеціаліста
залежить від соціально&психологічних особливостей студентських
колективів. Вагому роль у цьому процесі відіграє характер студентсь&
кого колективу, який впливає на формування у студентів ставлення
до майбутньої професії, товаришів, педагогів. Вуз для студента є не
лише навчальною організацією. Це також і певна соціальна практи&
ка. Колектив студентів як елемент суспільної структури — те конк&
ретне соціальне середовище, де майбутній спеціаліст формується як
особистість, де він вступає у взаємодію з іншими студентами. Мікро&
середовище, тобто коло найближчого спілкування кожного члена
групи, має велике значення. Від громадської думки залежать деякі
соціально&психологічні установки членів групи, а спільність інте&
ресів є одним із мотивів утворення малих груп у колективі [2].
Навчання розглядається студентами не просто як оволодіння пев&
ною наукою, а як підготовка до майбутньої практичної діяльності. Це
особливо помітно у ставленні до навчальних дисциплін, які, на їхню
думку, не мають прямого відношення до майбутньої професії. Як пра&
вило, що притаманно особливо старшокурсникам, ставлення до та&
ких дисциплін має вибірковий характер. Поруч із глибшим проник&
ненням у проблематику обраної галузі науки студенти починають
реальніше підходити до предмета науки, критично ставитися до своїх
здібностей, обраної спеціальності, перспектив наукової роботи. Важ&
ливий показник — поступовий розвиток інтересу до певної науки. У
процесі професійної підготовки формується уявлення студентів про
інтелектуальні можливості, лідерські якості і популярність.
Література
1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиз&
дат, 1975. — 304 с.
2. Занюк С. Психология мотивации. — К.: Эльга&Н, Ника&Центр, 2002. —
502 с.
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ
ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Маковська О. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут,
тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Фахівці, які працюють у сфері «людина&людина» рано чи пізно
відчувають на собі прояв «синдрому емоційного вигорання». Синдром
«емоційного вигорання» все ще належить до маловивчених фено&
менів особистісної деформації та являє собою багатоаспектний
конструкт, набір негативних психологічних переживань, пов’яза&
них із тривалими й інтенсивними міжособистісними взаємодіями
з високою емоційною насиченістю або когнітивною складністю,
а отже, можна сказати, що ключову роль у виникненні синдрому
«вигорання» відіграють емоційно ускладнені або напружені стосун&
ки в системі «людина&людина».
Існують різні визначення «вигорання», однак у найбільш за&
гальному вигляді воно розглядається як відповідна реакція на три&
валі професійні стреси міжособистісних комунікацій, що включає
в себе три компоненти: емоційне виснаження, деперсоналізацію
й редукцію персональних досягнень. Необхідно зазначити, що
емоційне вигорання є надбаним стереотипом емоційної, частіше
професійної поведінки і має свої симптоми. На сьогоднішній день
дослідниками виділено понад 100 таких симптомів.
Виокремили такі основні симптоми емоційного вигорання:
втома, стомлення, виснаження, психосоматичне нездужання, по&
рушення сну, негативне ставлення до клієнтів, негативне відно&
шення до своєї роботи, убогість репертуару робочих дій, зловжи&
вання хімічними агентами (кава, тютюном, алкоголем,
наркотиками, ліками), переїдання або відсутність апетиту, негатив&
на Я&Концепція, агресивні почуття (дратівливість, тривожність,
напруженість, занепокоєння, схвильованість, гнів), поганий
настрій й пов’язані з ними емоції: цинізм, песимізм, почуття без&
надійності, апатія, депресія, почуття безглуздості, переживання по&
чуття провини.
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Дослідники називають п’ять ключових груп симптомів, харак&
терних для синдрому емоційного вигорання.
Фізичні симптоми (фізична втома, виснаження; зміна ваги;
безсоння; поганий загальний стан здоров’я, неритмічне дихання,
нудота, запаморочення тощо; підвищення артеріального тиску; ви&
разки й запальні захворювання шкіри; хвороби серцево&судинної
системи).
Емоційні симптоми (брак емоцій; песимізм, цинізм і черст&
вість у роботі й особистому житті; байдужність; відчуття безпорад&
ності і безнадії; агресивність, дратівливість; тривожність, поси&
лення ірраціонального занепокоєння, нездатність зосередитися;
депресія, почуття провини; істерія; втрата ідеалів, професійних
перспектив; збільшення деперсоналізації; почуття самотності).
Поведінкові симптоми: під час навчання з’являється втома;
байдужність до харчування; мале фізичне навантаження; виправ&
дання вживання тютюну, алкоголю, ліків; нещасні випадки — па&
діння, травми, аварії тощо; імпульсивна емоційна поведінка.
Інтелектуальні симптоми (зниження інтересу до нових теорій та
ідей у навчанні, до альтернативних підходів у вирішенні проблем;
нудьга, туга, апатія, втрата інтересу до життя; більша схильність до
шаблону, ніж до творчого підходу; байдужність до нововведень; ма&
ла участь чи відмова від участі в розвиваючих експериментах; фор&
мальне виконання роботи).
Соціальні симптоми (низька соціальна активність; зниження
інтересу до дозвілля, захоплень; обмеження соціальних контактів;
відчуття ізоляції, нерозуміння інших; відчуття браку підтримки
з боку родини, друзів, колег.
Отже, «емоційне вигорання» — це комбінація цілого ряду
взаємопов’язаних між собою симптомів, проте, на даний мо&
мент часу, не існує єдиної точки зору на симптоми емоційного
вигорання. Потрібно зазначити, що симптоми, які включає
синдром емоційного вигорання, всі не проявляються одночас&
но, оскільки існують індивідуальні варіації і індивідуальна ситу&
ація професійного розвитку може посилювати або згладжувати
їх вплив.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСІБ
З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНОРУХОВОГО АПАРАТУ
У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
Маліченко О. В.,
VI курс, група ЗСР#61, спеціальність «Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій, к. тел. (098)645 #57#83
Іванова І. Б.,
к. п. н., доцент, науковий керівник
Методологічною основою дослідження є марксистсько&ради&
кальний підхід, прийнятий у практиці соціальної роботи в рамках
методики оцінювання потреб клієнтів соціальних служб. Людина,
яка перебуває у складній життєвій ситуації внаслідок інвалідності,
звертається у соціальну службу з певною соціальною проблемою,
розв’язання якої вимагає такого організаційного підходу, який пос&
тає передусім у проведенні оцінки потреб клієнта у різних видах
соціальної допомоги, визначенні системи і способів соціального
обслуговування. Особливість підходу в тому, щоб накопичити пев&
ну соціологічну інформацію про потреби і соціальні проблеми
клієнта і організувати адекватну його ситуації і можливостям
соціальної служби соціальну допомогу.
При проведенні дослідно&експериментальної роботи з особли&
востей вивчення потреб осіб з порушенням опорно&рухового апа&
рату у соціальних послугах було опитано 125 респондентів. У ході
проведення дослідно&експериментальної роботи було реалізовано
такі завдання, передбачені її програмою: оцінено ставлення
клієнтів реабілітаційних центрів до якості надання їм соціальних
послуг; визначено основні потреби в різних видах реабілітаційних
заходів; вивчено потреби клієнтів за допомогою опрацювання ма&
теріалу для дослідження: анкет, опитувальників; узагальнено ос&
новну проблематику даної категорії населення, класифіковано пот&
реби; розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення
системи соціального обслуговування людей з порушенням опорно&
рухового апарату.
Результати дослідно&експериментальної роботи повністю
підтвердили гіпотезу про те, що більшість опитаних клієнтів ре&
абілітаційних центрів матимуть потреби в багатьох сферах
життєдіяльності і потребують майже всіх видів реабілітаційних за&
ходів. Підтверджуються гіпотези по те, що вивчення потреб людей
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з порушеннями опорно&рухового апарату розкриє основну пробле&
матику і визначить провідні потреби даної категорії населення.
Визначення специфіки потреб надасть змогу покращити рівень
ефективності надання послуг людям з порушеннями опорно&рухо&
вого апарату у соціальному обслуговуванні. Адже кожна відповідь
розкриває основну проблематику, яка пов’язана з певною потре&
бою, і при детальнішому розгляді визначає особливості даної кате&
горії осіб з порушеннями опорно –рухового апарату. Гіпотеза про
те, що більшість опитаних клієнтів реабілітаційних центрів пози&
тивно ставляться до надання соціальних послуг, але сумніваються у
задоволенні їх потреб у повному обсязі теж підтверджується. Адже
на питання: Чи надавали Вам соціальні послуги будь — якого виду?
35% респондентів відповіло — «Так» і 65% «Ні», а на питання: Чи
задоволенні Ви якістю надання соціальних послуг? 28% респон&
дентів відповіло — «Так», і 72% — відповіло «Ні». Що свідчить не
про ефективність надання соціальних послуг, а про необізнаність в
даному питанні осіб, які зверталися, малу поінформованість в цьо&
му питанні.
З проведеного дослідження можна зробити висновок, що пи&
тання вивчення соціальних послуг людям з порушеннями опорно&
рухового апарату є найактуальніше на сьогоднішній час. Специфіка
потреб даної категорії має неоднозначну структуру, добирається
індивідуально. Різна нозологія інвалідності потребує задоволення
особливих потреб життєдіяльності особистості в громаді, побуті.
Серед основних питань, на які на думку опитаних, слід звернути
увагу: допомога у повсякденних справах; потреба в наданні сторон&
ньої допомоги; обладнання простору особистості спеціальними за&
собами; потреба в психологічному консультуванні; надання різно&
го виду послуг особливо гостро виділяється серед даної категорії
людей.
Результати аналізу наукової літератури і результати проведеної
дослідно&експериментальної роботи дають нам змогу дати такі
практичні рекомендації щодо удосконалення системи соціального
обслуговування людей з порушенням опорно&рухового апарату.
1) Необхідно забезпечити населення інформацією про соціальні
послуги. 2) Для визначення потреб людей з порушеннями опорно&
рухового апарату слід розробити індивідуальну картку оцінювання
потреб. 3) Соціальні послуги, які надаються повинні мати компле&
ксний характер. Тому при наданні їх треба враховувати першочер&
говість потреб клієнта.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ
ЯВИЩ У СПОРТСМЕНІВЄДИНОБОРЦІВ
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Морозова А. М.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут,
тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Серед найважливіших проблем сьогодення особливою критич&
ністю відзначається процес формування особистості молодої люди&
ни, оскільки сучасний стан розвитку України потребує вагомого
інтелектуального, творчого, потенціалу підростаючого покоління,
діяльність якого характеризується не лише особистісною зна&
чущістю, а й соціальною спрямованістю. Безперечним є й те, що
прогресивному руху суспільства заважають активізовані останнім
часом прояви негативних явищ серед підлітків.
Підлітковий вік — активний період соціалізації. У цьому віці
відбуваються важливі фізіологічні зміни, які спричинюють психо&
логічні зрушення: появу потягу до протилежної статі, невмотивова&
ну агресивність, схильність до необміркованого ризику і невміння
оцінити ступінь його небезпеки, підкреслене прагнення до неза&
лежності і самостійності.
Підлітки більш сприйнятливі до негативних оцінок навко&
лишніх, особливо якщо вони стосуються одягу, зовнішнього вигля&
ду, манер поведінки, кола знайомств, тобто всього того, що складає
соціальне середовище і соціальну символіку «Я». Гіпертрофована
самостійність знаходить вираження в підкресленій різкості власних
оцінок: для багатьох учнів 7–9 класів «добре» і «правильне» тільки
те, що їм подобається.
Недолік життєвого досвіду змушує їх робити набагато більше
помилок, ніж їх допускають дорослі. Але головне не в кількості по&
милок, а в серйозності їхніх наслідків: злочинність, уживання нар&
котиків, алкоголізм, полова розбещеність, насильство над осо&
бистістю. Багато хто із підлітків кидає школу, у результаті чого
порушується природний процес соціалізації.
В контексті вищевказаного важливого значення набуває
дослідження факторів, які впливають на формування підлітків. Од&
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ним із негативних, але досить потужних факторів, на точку зору ба&
гатьох науковців, є вплив занять різними видами єдиноборств на
формування особистості юнака 13&16 років, які за останні
п’ятиріччя набувають дедалі більшої популярності серед підлітків.
Дослідження вчених засвідчують про вплив занять з різних видів
єдиноборств на формування агресивної поведінки підлітків (Дроз&
дов О. Ю., Нестеренко О. Ю., Томилов В. Н., Уейнберг Р. І.); фор&
мування жорстокості та втрату емпатійності (Хорошуха М. Ф., Шу&
макова Н. Ю.), прояв самовпевненості, надмірне відчуття
особистісної значимості (Помиткін Є. О., Хорошуха М. Ф., Прий&
маков О. О.).
У сучасних психологічних дослідженнях зазначається про те,
що на заняттях з єдиноборств формується така жорстокість, яка
згодом викликає відчуття задоволення у підлітків, формується де&
структивна поведінка як під впливом непередбачуваних ситуацій із
значними емоційними подразниками, так і свідомо спланована
підлітками, що викликає особливе занепокоєння.
Вищеозначена соціальна ситуація потребує змін і перетворень
у суспільстві, у зв’язку з чим, основними напрямами державної по&
літики у сфері психологічної роботи з підлітками є: розробка та реа&
лізація програм соціального становлення молоді; утвердження здо&
рового способу життя в молодіжному середовищі; здійснення
психолого&профілактичної роботи.
Особливо вагомого значення відіграє у вирішенні означеної
проблеми дослідження змісту та методики роботи психолога з під&
літками з метою профілактики негативних явищ, що в умовах сьо&
годення виступає надзвичайно важливим та багатофакторним зав&
данням.
Зважаючи на недостатній рівень вивчення психологічної осно&
ви проблеми профілактики негативних явищ у спортсменів&єдино&
борців підліткового віку, означена проблема, на нашу точку зору,
набуває особливої актуальності у галузі психології спорту і потребує
детального розгляду, аналізу та пошуку науково обґрунтованих
підходів до її вирішення.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ЛЮДЕЙ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ
Нацик Р. А.,
ІІ курс, група СР#21, спеціальність «Соціальна робота»
Білоцерківський інститут економіки та управління,
тел. (066)#141#43#62
Никоненко Ю. В.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Термін самореалізація (self#realization) вперше наводиться
у словнику філософії і психології, виданий у Лондоні датований
1902 роком, й розглядається як ціль, явище, процес, стан, результат.
У загальному вигляді як процес реалізації себе — це створення са&
мого себе в повсякденному діяльнісному житті, пошук свого особ&
ливого шляху, своїх цінностій, сенсу свого існування. Згодом нау&
кове застосування терміну самореалізація ми знаходимо у працях
відомого вченого А. Маслоу, автора ієрархічної моделі потреб лю&
дини (1954 р.). Самореалізація є найвищою потребою особистості,
це шлях котрий веде людину до більш щасливого й успішного жит&
тя. В понятті «самореалізація» гуманістична психологія розуміє
стан реалізації внутрішньої сутності людини, власних потенції, за&
датків, власної зрілості, ріст особистісної ефективності, що відоб&
ражається на зовнішньому рівні життя. Це те, що робить людину
непересічною особистістю, неперевершеною індивідуальністю. За
логікою автора потреба у самореалізації поряд з потребами
фізіологічними, потребою в любові, у соціальному визнанні, в без&
пеці, звісно враховуючи чітку ієрархію задоволення потреб, є вро&
дженою потребою. Тому досягнути самореалізації — це право кож&
ної людини, в тому числі й фізично й інтелектуально обмежених
людей. Це право зафіксоване міжнародним законодавством на
рівні ООН, а його реалізація забезпечує повагу до особливостей
інвалідів і прийняття їх як компонента людської різноманітності й
частини людства.
Актуальність теми статті зумовлена тим, що побудова нового гу&
манного, демократичного суспільтсва в умовах розбудови держав&
ності України звернена і до людей з функціональними обмеження&
ми, до їхньої реалізації власних потенційних можливостей.
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Як часто ви бачите на вулицях своїх міст сліпих з палицями або
людей у візках? Не тих, хто стоїть із простягнутою рукою на чітко
виділеному квадратному метрі у переходах, а простих перехожих, які
пересуваються містом, скуповуються у магазинах, відвідують кафе чи
кінотеатри? Дуже рідко, або майже ніколи. Та це зовсім не означає,
що таких людей у нас немає. За різними даними, понад 2,6 мільйона
інвалідів. А отже, кожен вісімнадцятий — людина з особливими пот&
ребами. І якби вони могли вільно пересуватися вулицями міст і сіл,
вони б це робили, і ми їх, звичайно, помічали б. Та поки що Україна
залишається доступною тільки для здорових людей. Решта змушені
заживо замуровувати себе у чотирьох стінах власних квартир.
У ліпшому разі зрідка виходячи на вулицю у супроводі своїх родичів
чи знайомих. Бо самотужки вони не впораються.
Соціальний аспект, як зовнішній чинник пливу на саморозви&
ток і включення людей з функціональними обмеженнями в життя
суспільства передбачає з одного боку взаємодію із соціальними
службами, а з іншого — створення вільного архітектурно&ко&
мунікаційного простору: товариств, здатних обмінятися досвідом
з певної проблеми, вивести інвалідів та їхніх родичів з кола сім’ї
в громадську сферу, середовище взаємодопомоги, партнерських
взаємин в якому була б надана можливість безпечного самостійно&
го пересування, очного навчання й спілкування. Природнє праг&
нення людини з функціональними обмеженнями проявити себе
у суспільстві, реалізувати свої таланти і здібності великою мірою за&
лежить від умов та можливостей соціального середовища в якому
знаходиться така людини. Критерії, що стосуються «стандартної»
особистості, охоплюють все оточення: форми суспільного життя,
характер спілкування, будівельні норми, меблі та обладнання тощо.
В той же час від так званого стандарту відрізняється велика група
людей в тому числі й люди з функціональними обмеженнями, тоб&
то ті, котрі мають значні відхилення від норми. Всі вони в тій чи
іншій мірі не укладаються в загальноприйняту соціальну схему.
Можливості соціального середовища психологічно впливати на са&
мореалізацію осіб з функціональними обмеженнями, насправді,
може призвести як до комплексу неповноцінності так і гіперком&
пенсації (А. Адлер). А це площина не зовнішніх чинників, що впли&
вають на самореалізацію таких осіб, а швидше внутрішніх: моти&
вація, стиль комунікацій, змістовні особистісні утворення.
Таким чином на самореалізацію людей з функціональними об&
меженнями значною мірою впливає соціальне середовище, як
зовнішній психологічний чинник впливу.
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СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Неліп І. С.,
6 курс, група ПЛ#61, спеціальності «Психологія»,
Інститут соціальних технологій,
тел. (063) 747#37#50
Кокун О. М.,
д. психол. н., професор, науковий керівник
Агресія — це фізична або словесна поведінка людини, спрямо&
вана на пошкодження або руйнування. У випадку, якщо агресія ви&
являється в найбільш екстремальній і соціально неприпустимій
формі, вона переростає у насильство [2].
Впродовж підліткового віку, як у хлопчиків, так і у дівчаток,
існують окремі вікові фази з більш високим і низьким рівнем про&
яви агресивної поведінки. Так встановлено, що у хлопчиків є два
піки прояву агресії: 9 років та 11–13 років. У дівчат також виявля&
ються два піки: найбільший рівень прояву агресивної поведінки
відзначається в 11 років і в 13 років [1].
Порівняння ступеня вираженості різних компонентів агресив&
ної поведінки у хлопчиків і дівчаток показало, що у хлопчиків
найбільш виражена схильність до прямої фізичної та прямої вер&
бальної агресії, а у дівчаток — прямої вербальної і до непрямої вер&
бальної. Таким чином, для хлопчиків властива не стільки перева&
жання агресії за критерієм «вербальна& фізична», скільки вираз її
в прямій, відкритій формі і, безпосередньо, з конфліктом. Для
дівчаток же характерна перевага саме вербальної агресії в будь&яких
її формах — прямій або непрямій [1].
Наше емпіричне дослідження проводилося на базі ЗОШ № 262.
Вибірка становила 40 учнів (20 хлопчиків та 20 дівчаток). Викорис&
товувалась методика А. Басса і А. Даркі (Методика діагностики по&
казників та форм агресії») [3] та проективна методика «Неіснуюча
тварина» .
За результатами дослідження за методикою А. Басса і А. Даркі,
із 40 досліджуваних підлітків з явними ознаками агресивності вияв&
лено 16. З 20 досліджуваних хлопчиків з явними ознаками агресив&
ності виявлено — 11, а з 20 дівчаток — 5. Отримані результати було
повністю підтверджено малюнками досліджуваних, насамперед за
вираженими ознаками агресивності (великі розміри кігтів, роги ).
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Середньостатистичні результати за методикою А. Басса і А.
Даркі подані у нижченаведеній таблиці.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показники
Фізична агресія
Вербальна агресія
Пряма агресія
Негативізм
Роздратованість
Підозрілість
Образа
Почуття вини

Дівчатка (М)
52,8
55,2
44,2
44,0
56,25
60,5
43,05
73,7

Хлопчики (М)
85,25
66,4
61,1
60,0
41,4
61,05
48,1
87,95

Отже, можна зробити такі висновки:
1) наше дослідження показало, що для підлітків в цілому харак&
терний помірний рівень агресивності;
2) припущення, що у хлопчиків рівень агресії вище, ніж у дівча&
ток підтвердилося.
Література
1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. — М.: «Эксмо&
Пресс», 2000. — 124 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства, — СПб: Питер. — 2001. — 154 с.
3. Максименко С. Д., Кокун О. М., Тополов Є. В. Модифікація мето&
дики дослідження агресивності людини «тест руки» (hand test) //
Практична психологія та соціальна робота. — 2011. — № 2. — С. 16–22.

КОНФЛІКТ У КОЛЕКТИВІ
ЯК СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Нєнова Т. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Базика Є. Л.,
кандидат психологічних наук, доцент кафедри, науковий керівник
Будь&який колектив людей постійно перебуває у стані динаміч&
ного розвитку, реагує на сприятливі можливості та уникає небезпеч&
них ситуацій. Зовнішнє середовище, в якому колектив функціонує,
є не стабільною комбінацією факторів впливу на його діяльність,
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а хаотичним нагромадженням складових, що постійно перебувають
у русі, змінюють свої значення і мають, як правило, різновекторну
спрямованість. Сукупність ресурсів, які даний колектив людей ви&
користовує у своїй діяльності, теж постійно трансформується, ви&
дозмінюється, морально старіє, набуває нових форм та інших
кількісних чи якісних параметрів. Всі ці процеси та явища зумов&
люють виникнення неординарних ситуацій, які раніше не зустріча&
лися і потребують нагального вирішення.
Конфлікт у колективі не лише погіршує соціально&психо&
логічний клімат, він значно порушує ступінь співробітництва між
частиною співробітників, формує ситуацію складного відновлення
ділових відносин, потребує емоційних витрат, створює уявлення
про опонентів&колег, як про ворогів, наносить шкоду робочому
процесу загалом. Розвиваючись, конфлікт поступово збільшує
кількість учасників, нагромаджує досвід боротьби; впливає на зрос&
тання проблем і загострення конфліктної ситуації, підвищує
конфліктну активність учасників; змінює характер дій конфліктних
сторін; нарощує емоційну напругу.
Сучасність демонструє той факт, що ігнорування таких склад&
них процесів як конфлікти в колективах, при зростанні їхньої кіль&
кості, руйнівних наслідків і відсутності професійних знань (ме&
тодів, технологій, способів вирішення конфліктів), сприяє
розростанню, поглибленню й розвитку соціально&негативних про&
цесів у суспільстві ХХІ ст., що характеризуються домінуванням
ірраціональних, стихійних елементів, що складно піддаються керу&
ванню або обмеженню. Тож така ситуація набуває особливої акту&
альності і потребує більш детального вивчення процесу виникнен&
ня конфліктів у колективах, їх психологічних особливостей,
пошуку шляхів попередження та ефективних методів вирішення.
Проблема вивчення конфліктів у колективах була поставлена
в першій половині ХХ ст. такими науковцями як Е. Майо і М. Фол&
лет, які висловлювали ідеї «безконфліктного» існування колективів
(вирішення конфліктів мирним шляхом). Представники ор&
ганізаційної психології Ф. Емері і Е. Торсрад висловлювали думку
про те, що конфлікти обов’язково призводять до змін і в свою чер&
гу породжують нові конфлікти у колективах. Психологи С. Рощин,
О. Ковальов, Н. Гришина зазначали, що для діяльності і взаємин
колективу шкідливим є не сам по собі конфлікт, а деструктивний
конфлікт, який призводить до серйозних розбіжностей у роботі
всього колективу. Аспект управління конфліктними ситуаціями
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у колективі та попередження конфліктів — об’єкт досліджень В. Га&
лицького, В. Зігера, А. Ковальова, В. Коркіна, Л. Ланга, Д. Скотта
й ін. Питаннями психологічних особливостей колективу займались
Н. Аніксеєва, Н. Гришина, В. Ольшанський. Комунікативні аспек&
ти конфліктних ситуацій у колективах досліджували А. Золотняко&
ва, О. Потреряхін. Та, незважаючи на значну кількість праць, проб&
лема вирішення конфліктів у колективах та їх профілактика не
розв’язана психологами, і як результат — наявність значної кіль&
кості деструктивних конфліктів у сучасних колективах; вона потре&
бує ґрунтовного вивчення з урахуванням сучасних тенденцій роз&
витку суспільства загалом та колективу зокрема.
Неминучість виникнення суперечностей є виявом закону єдності
та боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку.
Єдність протилежностей завжди умовна, а їх боротьба абсолютна.
Тому поняття конфлікту у колективах і є таким важливим для будь&
якої організації, установи, підприємства фактором, який здійснює
негативний вплив на становлення ділових взаємовідносин та впро&
вадження їх у практику. Оскільки психологія має справу з людьми, то
необхідно враховувати також і зміни у запитах, потребах; особли&
вості людських стосунків; зважати на мету, цілі, завдання, інтереси
сторін чи окремих груп та особистостей в колективі.

ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Онопрієнко М. Г.,
4курс, група ПЛ#41, спеціальність «Психологія»,
Інститут «Соціальних технологій», тел (044)418#14#50
Іваннікова А. В.,
ст. викладач, науковий керівник
Останнім часом відмічається, що питання про роль оцінювання
і самооцінки навчальної діяльності учня висвітлено недостатньо,
особливо із психологічних позицій, хоча є однією з найгостріших
проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені
для забезпечення досягнення учнем успіхів у навчанні [3, c. 105].
Наявність впливу оцінних ставлень на становлення самооцінки учня
відмічається багатьма дослідниками проблем навчання
(Б. Г. Ананьєв, М. І. Алєксєєва, А. М. Алексюк, Л. С. Виготський,
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В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко,
О. М. Матюшкін, Н. С. Якіманська та інші) [2, c. 66].
Низька навчальна успішність і, відповідно, зменшення вимог
з боку вчителів, а звідси й недостатній ступінь засвоєння шкільної
програми стає вже не тимчасовою прикрістю для учня, а його по&
стійною життєвою ситуацією. Як впливає така ситуація на розвиток
учня взагалі та на становлення його самооцінки зокрема — поки що
вивчено недостатньо [4, с. 75]. Це й зумовило актуальність нашого
дослідження.
Мета: дослідити зв’язок успішності навчання та самооцінки
молодших школярів.
Об’єкт дослідження процес формування самооцінки в дітей мо&
лодшого шкільного віку.
Предмет: рівень самооцінки молодших школярів.
Гіпотеза: успішність навчання впливає на рівень самооцінки
молодших школярів.
Використовувались наступні методи та методики дослідження:
аналіз літературних джерел; емпіричні: діагностичні методики; ста&
тистичні методи обробки даних.
А також, методики для визначення рівня самооцінки «Лєсєнка»
(автор Ульянкова У. В.) [5, с. 25]; методика для визначення рівня са&
мооцінки «Какой Я?» (автор Немов Р. С.) [1, с. 35]; методика для
визначення рівня самооцінки Дембо&Рубінштейн (модифікація
А. М. Прихожан).
Дослідження формування самооцінки молодших школярів
проводилось на учнях 2&Б класу середньої загальноосвітньої школи
№225 Оболонського району м. Києва. Вибірку склали 20 досліджу&
ваних у віці 7 років.
Отже, в результаті проведення літературного аналізу стосовно
формування самооцінки молодших школярів в процесі учбової
діяльності ми виявили, що багато хто з дослідників, психологів у
контексті більш широких теорій звертають увагу на це питання. Та&
ким чином, самооцінка формується у процесі навчальної діяль&
ності, де відбувається оцінювання вчителями результатів діяльності
школярів. У цій діяльності в них виникає завищена або занижена
самооцінка.
Також ми дослідили зв’язок успішності навчання з само&
оцінкою молодших школярів, скориставшись математико&статис&
тичним аналізом. Отримали такий коефіцієнт рангової кореляції
Спірмена — ρв= 0,55 при p = 0,05. Цей показник свідчить про
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вплив ознаки успішності навчання на ознаку рівня самооцінки. То&
му гіпотеза підтвердилась: ми виявили зв’язок успішності навчання
з самооцінкою молодших школярів. За даними, отриманими у ході
обробки методик, переважна більшість молодших школярів (0,50)
50% дітей має дуже високий рівень самооцінки, (0,30) 30% дітей
має високий рівень самооцінки, (0,15) 15% дітей — середній рівень
самооцінки, а (0,05) 5% — низький рівень самооцінки. Це свідчить про
те, що більшість дітей мають завищену самооцінку, тобто вони пере&
оцінюють свої можливості, результати діяльності, особистісні якості.
Отже, знання самооцінки людини дуже важливі для встанов&
лення відносин з нею та нормального спілкування.
Література
1. Андрущенко Т. К. Изучение самооценки в учебной деятельности. //
Сб.: Экспериментальные исследования по проблемам психологии. —
М., 1997. Вып.3. — 47 с.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. —
М., 1968. — 371 с.
3. Виготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991. — 450 с.
4. Волкова Н. П. Педагогіка. — К.: Академія, 2002.– 575 с.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОВАЖЛИВИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Полюк Н. М.,
VІ курс, спеціальність «Психологія», Хмельницький інститут
соціальних технологій, тел. (0382) 70#45#56
Фрадинська А. П., науковий керівник
Діяльність практичного психолога — є різноманітною та бага&
тогранною, Виконання професійних обов’язків накладає особливі
вимоги до його особистості та профілю підготовки. Специфіку та
структуру діяльності практичного психолога можна розглядати
з точки зору завдань, які вирішуються під час роботи з клієнтом.
І. Дубровіна виділяє просвітницьку, психопрофілактичну, консуль&
тативну, діагностичну, психокорекційіну та розвиваючу форми ро&
боти. Іншим критерієм поділу є спеціалізація психолога [2,
с. 94–110]. Тут можливі принаймні дві сфери діяльності: психодіаг&
ностична (психолог&діагност, психолог&експерт); корекційно&кон&
сультативна (психолог&консультант, психолог&тренер, психотерапевт
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або психокоректор). Остання функція може торкатись як немедич&
ної галузі, так і медичної психотерапії (тобто лікування психо&
логічними засобами соматичних і психічних захворювань).
Звичайно, існують особистісні якості, які необхідні практичним
психологам, і такі, що потрібні для виконання окремих функцій.
Спроби визначити, які ж риси бажано мати практичному психоло&
гові, робилися неодноразово. Найвідоміша — модель Р. Кеттела, що
визначає «рівняння ефективності» психолога&діагноста і психоте&
рапевта на основі 16&факторного опитувальника. На наш погляд,
спираючись на дані психологів і власний досвід, бажано, аби прак&
тичний психолог, незалежно від спеціалізації, мав такі якості:
1. Доброзичливе ставлення та відсутність будь&якої агресії по
відношенню до клієнта.
2. Спрямованість на проблему.
3. Емпатійність.
4. Гнучкість мислення.
5. Творча інтуїція.
Комунікативні здібності відіграють велику роль у корекційно&
консультативному напрямку роботи психолога&практика, де в осно&
ві діяльності — є спілкування з людьми. Психологу&тренеру і психо&
терапевту, важливі також сугестивні здібності, що допомагають
ефективно впливати на клієнта. Крім того, тренеру бажано мати ор&
ганізаторські здібності, аби здійснювати керівництво взаємостосун&
ками в тренінговій групі, а психотерапевту — експресивні, для вико&
ристання невербальних засобів як інструменту психотерапії [1].
Як свідчить аналіз літератури, професія психолога вимагає від
свого представника, в першу чергу, цілеспрямованої особистісної
роботи: робота над власними емоційними і змістовними проблема&
ми, оволодіння певною культурою самоаналізу і рефлексії, усвідом&
лення в повному об’ємі своїх особистісних, моральних, когнітив&
них, культурних і глибинних цінностей, без співвідношення
з якими практика психологічної допомоги не може бути професій&
ною. Модель фахівця у галузі практичної психології повинна місти&
ти такі професійно важливі особистісні риси і якості, до яких пови&
нен прагнути в своєму розвитку кожен практичний психолог, і які
можна об’єднати в такому понятті як позитивна Я&концепція: адек&
ватність і стійкість самооцінки, емпатійність, толерантність,
відсутність хронічних внутрішніх особистісних конфліктів і т.д. [3].
Обов’язково слід визначити ще одну серйозну вимогу до психо&
лога — він повинен нести особисту відповідальність за свої суджен&
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ня, оцінки, рекомендації, вимоги та вчинки. Водночас, при виник&
ненні щонайменших сумнівів, запитань, недостатньої компетент&
ності у людських проблемах необхідно радитися з колегами, кон&
сультуватися з фахівцями суміжних професій.
Література
1. Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеря&
ков, В. Зинченко]. — СПб. : Прайм — ЕВРОЗНАК, 2004. — 637 с.
2. Гамезо М. В., Домашенко І.А. Атлас по психологи : Информ.&метод.
пособие к курсу «Психология человека». — М. : Педагогическое об&
щество России, 2001 — 276 с.
3. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи : [пер. с англ.]. / Общ.
ред. и предисл. А.В. Толстых. — М. : Прогресс, 1996. — 344 с.

ОСОБИСТІСТЬ ЕКСКУРСОВОДА
Попова Н. В.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Людина як гармонічно розвинена особистість сполучить у собі
духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість. Кож&
на особистість має свої особливості. Екскурсовод, у силу особли&
вості своєї професії поставлений в умови, що сприяють прояву ак&
тивної життєвої позиції. Його завдання — найбільше повно
використовувати ці умови для своєї повсякденної діяльності.
У діяльності екскурсовода мають місце три рівні життєвої по&
зиції. Високий рівень життєвої позиції характеризується соціаль&
ною активністю, творчою діяльністю, гарною роботою, почуттям
моральної відповідальності. Життєва позиція середнього рівня ак&
тивності носить однобічний характер, не виходить за межі норма&
тивних завдань — «від» і «до». Життєва позиція характерна низьким
рівнем активності, пасивністю, недосвідченістю особистості, не&
доліком знань, навичок, умінь.
Велику роль у формуванні особистості екскурсовода грають за&
датки, які становлять природну основу розвитку здатностей люди&
ни. У екскурсовода під впливом практичної діяльності формуються
спеціальні здатності. Усе, що позитивно характеризує екскурсовода
461

Секція 9

Психологічні проблеми самореалізації

(знання, уміння, навички), насамперед засноване на його здатнос&
тях виконувати доручену йому роботу. Про що б не йшла мова — про
розробку нової теми, підготовку реферату, читання лекції на кур&
сах, прослуховування екскурсії на маршруті, підбір методичних
прийомів — методист і керівник методичної секції виходять із того,
чи зуміє даний екскурсовод якісно виконати цю роботу, тобто беруть до
уваги наявність у нього певних здатностей, які для цього необхідні.
Процес становлення особистості починається задовго до над&
ходження екскурсовода на роботу в туристську фірму, музей, на
виставку. Формування всебічно й гармонічно розвитий особистості
відбувається протягом всього життя людини: під час навчання в за&
гальноосвітній школі, технікумі або вузі, у колективі, де протікає
його трудова й суспільна діяльність, у побуті, на курсах підготовки
екскурсоводів, у ході взаємин з екскурсантами.
Обов’язковою якістю особистості є оптимізм, життєрадісність,
бадьорість. Оптимізм екскурсовода знаходить вираження в добро&
зичливості, привітності, добрій посмішці, увазі до людей, умінні
створити потрібний мікроклімат у колективі екскурсантів, внести
своєю присутністю дух святковості в аудиторію, виправити пога&
ний настрій слухачів. Цьому в чималому ступені сприяють звучан&
ня розповіді (тон голосу екскурсовода), його переконаність у ко&
ристі повідомлюваних знань, володіння почуттям гумору, віра
в успіх проведеної екскурсії.
Кожна людина має свої індивідуальні особливості, що відрізня&
ють її від інших людей (мова, стиль викладу матеріалу, жести, мімі&
ка). Слухаючи розповідь екскурсовода на маршруті, можна вловити,
що він по&своєму викладає ті або інші деталі, приклади, використо&
вує інші приказки, вносить певну специфіку у використання жестів
і посмішки. В екскурсоводів, що мають великий стаж роботи, ви&
робляється своя індивідуальна манера ведення екскурсій. Вона по&
лягає в тому, що кожний з них має свої улюблені прийоми, якими
володіє в досконалості й із задоволенням їх використовує як окре&
мо, так і в сполученні з іншими прийомами.
Індивідуальність екскурсовода характеризується номенклату&
рою методичних прийомів, якими він володіє. Ця номенклатура не
в усіх однакова. Одні використовують на практиці всі або майже всі
відомі прийоми, інші обмежуються двома&трьома найбільш попу&
лярними прийомами, треті — починаючі, а також екскурсоводи, що
погано володіють професійною майстерністю, в екскурсіях прийо&
мів не використовують, що знижує якість проведених екскурсій.
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Авторитет екскурсовода — це питання має пряме відношення
до проблеми особистості. Авторитет екскурсовода заснований на
його знаннях, уміннях, навичках, моральних достоїнствах, прак&
тичному досвіді. Цей авторитет являє собою сукупність декількох
сторін: авторитет положення, авторитет знань, авторитет уміння,
культура мови й внемовні засоби впливу, взаємини з екскурсанта&
ми, уміння створити потрібний мікроклімат у групі.

СФЕРА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ
ТА СТУДЕНТІВ ЯК КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ
Пруднікова І. Ю.,
IV курс, група Д#IVд, спеціальність «Документознавство
та інформаційна діяльність»,
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»
Ігнатьєв В. А.,
к. філос. наук, науковий керівник
Актуальність дослідження на сьогоднішній день полягає в тому,
що процес взаємодії викладача і студентів протікає в зіткненні
цілей, інтересів, життєвих позицій, мотивів, особистого індивіду&
ального досвіду, що викликає діалектичні зміни форм взаємодії
в ході навчального процесу.
Неодмінною умовою ефективності педагогіки у ВНЗ є високий
рівень культури в першу чергу самих викладачів — професорів, до&
центів, асистентів, які виховують у собі моральні установки. У про&
цесі вихованні сучасного підприємця навчальний заклад має фор&
мувати у студента розуміння того, що сам його зовнішній вигляд,
одяг, манери, форми спілкування, лексика і стилістика його мови
мають визначену соціальну і культурну цінність, мають велике зна&
чення і для майбутньої професійної діяльності.
У сучасному ВУЗі зростає роль викладача, розширюється діапа&
зон його психологічного та педагогічного впливу на учнів. Викладач
вже не може бути тільки провідником знань та інформації, він пови&
нен бути педагогом, психологом, психотерапевтом. Від цього багато
в чому залежить успішність його педагогічної діяльності і авторитет.
У традиційній моделі освіти такі атрибути особистості та її пси&
хіки, як свідомість, активність, суб’єктність, ставлення, цілеспря&
мованість, вмотивованість, виявляються затребуваними не повною
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мірою, тому вузівські викладачі звертаються до такого явища, як
фасилітація. Викладач&фасилітатор надає педагогічну допомогу
і підтримку студентам, яка виражається в підвищенні продуктив&
ності діяльності окремого студента або групи студентів. Надаючи
таку підтримку, викладач спонукає студента реалізувати свої задуми
в конкретних діяннях як формах прояву активності суб’єкта,
відповідальність за які несе сам суб’єкт. Викладач&фасилітатор ста&
вить студентів у позицію помічників, попутників на шляху пошуку
спільних рішень, дає студентам повну свободу у цьому пошуку і
право вибору на своє рішення.
Поширеним явищем на сьогоднішній день є конфлікти в студе&
нтському середовищі. Їхньою причиною є психологічна не&
сумісність — невдале поєднання темпераментів і характерів взаємо&
діючих осіб, протиріччя в життєвих цінностях, ідеалах, мотиви, цілі
діяльності, розбіжність світогляду та ідеологічних установок.
Іноді студенти, вважаючи оцінку їх знань неадекватною, всту&
пають у конфлікт з викладачем у відкритій формі, але частіше сту&
дент забирає із собою приховані форми протесту у вигляді негатив&
них почуттів: недовіри, ненависті, ворожості, спраги помсти,
якими ділиться з усім своїм оточенням або на форумах студентсь&
ких сайтів в Інтернеті.
Навчальна діяльність студента у вищому навчальному закладі —
це лише одна зі сторін цілісного професійного та особистісного
формування людини. Навчальна діяльність студента розуміється,
як цілеспрямований, регламентований планами і програмами, ке&
рований процес засвоєння знань, умінь і навичок, розвитку і ста&
новлення особистості студента. Величезну роль на нього чинять
викладачі, саме від з взаємодії залежить яким студент вийде зі стін
університету і який скарб знань буде у нього в голові. Але не варто
і заперечувати, що не тільки викладачі, а й самі студенти надають
вплив на процес навчання. Від них залежить який буде підхід педа&
гога до навчальної групи в цілому і до кожного зі студентів окремо.
Проаналізувавши результати дослідження, можна зробити вис&
новок, що основне завдання викладача та студента знайти «золоту»
оптимальну для них середину, при якій їх взаємодія буде набагато
успішніше і плідніше. Необхідність шукати компроміс, йти на кон&
такт, бути лояльніше, входити в положення і ситуації один одного
є необхідною вимогою до злагодженої взаємодії, чіткого бачення
можливих проблем і розв’язання їх.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Пузіков Д. О.,
аспірант Інституту педагогіки НАПН України,
старший викладач кафедри педагогіки,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ
Результати аналізу теоретико&методичних основ формування
життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання
історії України та результати проведеного нами констатувального
етапу експериментального дослідження обґрунтовують необхід&
ність і утворюють підстави для розроблення методики формування
життєвої компетентності учнів старших класів у вищезазначеному
процесі.
Експериментальна методика формування життєвої компетент&
ності учнів старших класів у процесі навчання історії України за&
безпечує спеціально організовану взаємодію вчителя і учнів стар&
ших класів, освітнім результатом якої постає зростання рівня
сформованості життєвої компетентності учнів за показниками, які
можна віднести до предметного поля шкільної історичної освіти.
Забезпечення зазначеної взаємодії вимагає чіткого, поурочного
формулювання її цілей і завдань, визначення змісту, адекватного
вибору організаційних форм, методів та прийомів, засобів навчан&
ня історії України, реалізація яких дасть змогу формувати життєву
компетентність старшокласників. З цією метою нами створено ме&
тодичні розробки уроків історії України для 10–11 класів.
Метою розробленої нами методики формування життєвої ком&
петентності старшокласників у процесі навчання історії України
є забезпечення системи методичних впливів, які дадуть змогу
сформувати складові ціннісно&мотиваційного, когнітивного,
діяльнісно&процесуального компонентів життєвої компетентності
учнів старших класів, які належать до предметного поля шкільної
історичної освіти.
Змістовим наповненням зазначеної методики є навчальний ма&
теріал, який дає змогу формувати компоненти життєвої компетент&
ності старшокласників: інтереси, мотиви і оцінні ставлення, уявлен&
ня і поняття, уміння. Цей матеріал залучається до змісту шкільної
історичної освіти в старших класах, доповнює і збагачує його.
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Реалізація цільового і змістовного компонентів методики фор&
мування життєвої компетентності старшокласників у процесі нав&
чання історії України зумовлює необхідність застосування
відповідних організаційних форм, методів і прийомів навчання
історії. Формування життєвої компетентності старшокласників пе&
редбачає залучення їх до індивідуальної, групової (парної) та колек&
тивної форм роботи на уроці, самостійної роботи учнів як важливої
форми організації їхнього навчання. Основною організаційною
формою, за допомогою якою реалізується вказана методика є урок.
Однак учитель, який реалізовує методику, повинен застосовувати
й допоміжні форми організації навчання історії в школі — семіна&
ри, факультативні заняття, роботу в історичних гуртках та ін.
Методика формування життєвої компетентності старшоклас&
ників створює широкий простір для реалізації як традиційних, так
й інноваційних методів шкільної історичної освіти. До останніх
можна віднести метод учнівських історичних проектів, активні та
інтерактивні методи навчання історії тощо.
Особливу значущість має забезпечення контролю за результатами
формування життєвої компетентності старшокласників у процесі нав&
чання історії України. Цей компонент розробленої нами методики ви&
магає всебічної перевірки і оцінювання сформованості відповідних
складових компонентів життєвої компетентності учнів старших класів
на основі розроблених і обгрунтованих нами критеріїв, показників та
індикаторів. Особливістю зазначеного контролю є необхідність сис&
темної перевірки і оцінювання як специфічних історичних знань і уяв&
лень учнів, так й їхніх інтересів, мотивів, оцінних ставлень, умінь і на&
вичок, які сформовані в процесі навчання історії України.

ПЕДАГОГІЧНОПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Райкова О. С.,
VІ курс, група МО#6, спеціальність «Менеджмент організацій»,
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,
тел. (050)#684#59#25
Литвин С. І., науковий керівник
Специфіка самореалізації особистості у кожній професії зумов&
лена особливостями цієї професії, вимогами, які вона висуває до
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людини та їх поєднанням з індивідуальними характеристиками
особистості, що й знаходить своє вираження в індивідуальному
стилі діяльності.
На сьогодні важливим стає питання виявлення додаткових
форм забезпечення розвитку особистості та самореалізації май&
бутніх фахівців з інформаційних технологій, як факторів впливу на
особистісне та професійне становлення майбутнього спеціаліста у
процесі фахової підготовки.
У підготовці майбутнього спеціаліста сфери комп’ютерних
знань, виділяють два аспекти: професійний та особистісний, які
настільки взаємообумовлені та взаємопов’язані, що замикаються в
єдину проблематику професійно — особистісного проектування та
становлення функціональної особистості.
Тому ми розглядаємо самореалізацію особистості майбутнього
спеціаліста сфери ІТ&послуг як становлення у процесі фахової
підготовки таких сторін особистості, які є першочергово не&
обхідними для реалізації професійних завдань: низький рівень аг&
ресивності, впевненість у собі, гнучкість поглядів, емоційна
стійкість, креативність, низька особистісна тривожність, емпатія,
самостійність, невисокий ступень напруженості, товариськість.
Складність розгляду проблеми самореалізації особистості, на
думку багатьох авторів у тому, що вона є міждисциплінарною
і міжпарадигмальною проблемою. Нині не існує єдиної парадигми
розуміння самореалізації особистості.
На психологічному рівні аналізуються особистісні якості та
конкретні зовнішні умови, що дозволяють даній особистості про&
дуктивно самореалізуватися, досліджуються мотиваційна основа
самореалізації і зворотний вплив об’єктивної і суб’єктивної ефек&
тивності самореалізації на особистість і діяльність суб’єкта (його
самооцінку, рівень домагань, психологічний вік, картину життєво&
го шляху, світогляд і тощо). На цьому рівні об’єктом розгляду вис&
тупає окремий індивід, а саме студент, у його зв’язках і відносинах
з іншими індивідами і з суспільством в цілому. Самореалізація мо&
же розглядатися в трьох аспектах: як потреба, як діяльність і як
об’єктивний і суб’єктивний результат цієї діяльності.
Педагогічна наука поняття «самореалізація» визначає як прагнен&
ня до визнання свого «Я» оточуючими, самостійне створення умов
для його повного прояву. Це забезпечується реалізацією технології,
що включає в себе взаємодію викладача і студентів на конфліктно&
ціннісному, проблемно&цільовому, предметно&змістовному,
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організаційно&операційному, системному етапах. У педагогіці са&
мореалізація одна з цілей педагогічного процесу і полягає в допо&
мозі особистості здійснити свої позитивні можливості, розкрити
задатки і здібності. Самореалізація є результатом виховання осо&
бистості. Тому проблема самореалізації особистості педагогами
розглядається в основному в контексті проблем професійного са&
мовдосконалення, самовиховання, самовизначення, самоосвіти.
Виходячи з цього, вплив психологічних факторів на саморе&
алізацію студентів сфери комп’ютерної освіти, а саме, його само&
оцінку, починається на початку навчання, при виборі спеціалізації.
Це обумовлене престижністю професії спеціалістів сфери ІТ&пос&
луг. Який напрямок є перспективнішим? Який має більш доходну
сферу реалізації отриманих знань? Чи зможу Я виїхати за кордон з
такою професією? Та таке інше. Прояви психологічних аспектів
підкріплені економічним станом країни та високим рівнем вартості
комп’ютерної освіти.
Щоб допомогти майбутнім спеціалістам не розгубитися у вирії
економічних негараздів необхідно посилити дію педагогічних нап&
рямків по вихованню особистості.

ДОПОМОГА МАЛОЗАПЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТАМ
НАСЕЛЕННЯ
Сергієнко Я. А.,
ІV курс, група 4#П#1, спеціальність «Психологія»,
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (05549)72499
Бутиріна О. М.,
ст. викладач, науковий керівник
Для будь&якого життєвого устрою важливою якістю є представ&
лення про бідність — ставлення до того факту, що частина членів
суспільства має дуже низький, за мірками цього суспільства, рівень
доходу. Мається на увазі той поріг у рівні доходів, нижче якого бідні
і заможна, благополучна частина утворюють за споживанням благ і
типом життя два різних світи (в Англії періоду раннього капіталізму
говорили про дві різні раси — «расу бідних» і «раси заможних»).
Бідність — соціальний продукт саме класового суспільства з розви&
неними відносинами власності і ринку. Таким було суспільство ра&
бовласницьке, а потім капіталістичне. У становому суспільстві лю&
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ди включені в різного роду громади, і бідність тут носить зовсім
інший характер, вона зазвичай постає в якості загального лиха,
з яким і боротися треба спільно. Ми її взагалі мало знаємо і мас&
куємо її сутність тим, що позначаємо словами з сучасної мови. Ду&
же часто люди, що знаходяться за межею бідності, є безпритульни&
ми і цю проблему необхідно вирішувати у першу чергу. Боротьба
з бездомністю повинна складатись із комплексних заходів.
1. Необхідно припинити закривати очі на проблему і робити
вигляд, що «у нас немає бездомних та безпритульних».
2. Зобовязати державні організації прийняти на роботу наприк&
лад 1&2 чоловік, з направленням від спец. комісії (наприклад). Такі
люди можуть працювати двірниками, вахтерами, посудомийками
і т.д. Тобто повинна бути комісія по розподілу таких людей на робо&
ту (при сприянні служби зайнятості, наприклад) і медична комісія,
що видає висновок про те, що людина здорова і придатна до роботи.
3. Необхідно організувати притулки, в яких могли б звертатися
люди, причому будь&якого віку, включаючи дітей, які не мають до&
кументів і грошей, знову ж таки можна було знайти і організувати
для них громадську чи іншу роботу за проживання, харчування та
медичну допомогу.
4. Доцільно створити телефон порятунку (безкоштовний), до&
помоги людям, які залишилися без даху над головою, за яким вони
могли б отримувати потрібну інформацію про різні центри, притул&
ки, фонди, їдальні і лазні і інші необхідні місця, де може бути нада&
на допомога. Такий телефон повинен бути в кожному регіоні і ста&
ти відомим через рекламні плакати.
5. До волонтерської діяльності потрібно залучити якомога біль&
ше людей. Це можуть бути представники різних релігійних по&
глядів, студенти, ті люди, що відчувають потребу допомогти, але не
мають всіх необхідних ресурсів. До того ж вважаю, що волонтерсь&
ку діяльність потрібно рекламувати у засоби масової інформації.
6. Окремо слід звернути увагу на проблему бездомних дітей, які
потребують допомоги. Робота з цією категорією потребує від волон&
терів високого рівня емпатії та моральних якостей, бо співчуття, лю&
бов та ласка, відчуття безпеки є основними потребами таких дітей.
7. Треба розробити програму профілактики бездомності — ро&
бота з громадянами, позбавленими соціальних навичок (випускни&
ки дитячих будинків, люди з ментальними проблемами, самотні
літні), колишніми ув’язненими, що залишилися без житла і не мають
роботи, бездомними: соціальний супровід, соціально&психологічне
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та правове консультування, відновлення документів, допомога
в пошуку роботи, надання житла і т.д.
8. Волонтерська діяльність потребує значних емоційних та,
інколи, матеріальних витрат, тому необхідно підтримувати та вша&
новувати людей, що бажають надавати волонтерську допомогу.
Варто розглянути можливість зниження податків на робочих
місцях чи інші пільги для &волонтерів, або для тих хто займаються
постійною благодійною діяльністю в центрах допомоги людям, які
залишилися без даху над головою. Можна розглянути такі форми
підтримки волонтерської діяльності, як збільшення відпустки за
основним місцем роботи, або ввести пільги на проїзд в громадсько&
му транспорті.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНіХ
ФАХІВЦІВПСИХОЛОГІВ
Сіра О. В.,
V курс, группа 5#П#1, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут, тел.(099)93#76#399
Александрова О. Г.,
к. психол. н., доцент, науковий керівник
Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій у сучасній вітчиз&
няній психології та педагогіці є однією з найбільш значущих і акту&
альних. У вітчизняній психології цінності зазвичай розглядаються в
контексті спрямованості особистості через поняття відношення,
відображення, установки.
Ціннісні орієнтації — найважливіша складова структури осо&
бистості, що має у своїй структурі мотиваційний, когнітивний,
емоційний, оцінювальний та інші компоненти. Роль ціннісних
орієнтацій полягає в тому, що вони повідомляють спрямованість
професійної діяльності, надають їй цінності, що містять зміст, доз&
воляють посісти певну позицію, регулюють поведінку, формують
способи самоактуалізації. Ціннісні орієнтації особистості, її
життєві перспективи, плани є проекцією духовного життя
суспільства, формуються під впливом суспільних чинників, обу&
мовлені системою виховання й навчання.
Ціннісні оріентації можна вважати вузловим моментом про&
фесійної реалізації особистості, оскільки саме вони детермінують
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загальне ставлення особистості до професійних цілей, завдань та
вимог, можливість її професійної самореалізації. Більш того, чітке
визначення професійної спрямованності обумовлює ідентифіка&
цію особистості з професійними завданнями, цілями і вимогами та,
відповідно формування у неї системи ціннісних орієнтацій , в якій
професія займає пріоритетне місце. Саме тому вивчення структури
ціннісних орієнтацій та їх динаміки протягом навчання у ВУЗі є ду&
же актуальним для визначення провідних тенденцій в поведінці та
діяльності майбутніх психологів.
Результати дослідження вакуумності та конфліктності про&
фесійно важливих якостей дозволяють зробити наступні висновки.
Для I курсу є характерним конфліктність таких якостей «вміння
слухати», «терпимість» та «вміння переконувати». Для III курсу ха&
рактерним є суттєве збільшення конфліктності по таким якостям,
як «врівноваженість», «вміння слухати», «емпатія», «логічність у
судженнях», «високий інтелект», «терпимість» та «інтуїція», що на
нашу думку також пов’язано з початком професійної спеціалізації.
На V курсі спостерігається зниження загального рівня конфлікт&
ності, що залишається лише в двох показниках «емпатії» та «вмінні
переконувати». Тобто ці якості залишаються цінними для особис&
тості, але не доступними.
При порівнянні показників вакуумності професійно значимих
якостей студентами, виявляється достатньо цікава картина: спос&
терігається помірне зростання вакуумності к кінцю навчання. Для
I курсу вакуум спостерігається лише за показником «товарись&
кість», тобто студенти вважають себе достатньо привабливими
у спілкуванні, що можливо є однією з причин вступу до факультету
психології. Для III курсу вакуумність характерна для показників
«чуйність» та «любов до людей», тобто вони перестають цінуватися
студентами на протязі навчання. І для V курсу характерним є ваку&
умність по показникам «товариськості», «врівноваженності», «вмін&
ні слухати», «чуйності» та «терпимості», тобто професійно важливі
якості, які раніше цінувалися, втрачають свою привабливість.
Такі результати пов’язані з тим, що існуюча система про&
фесійної підготовки практичних психологів у ВУЗі не задовольняє
повністю вимог до ефективного та гармонійного розвитку особис&
тості психолога та формування його професійної ідентичності.
Вирішити дану проблему дає можливість особистісно&орієнтоване
навчання, яке виходить із визнання унікальності суб’єктивного
досвіду того, хто навчається, як важливого джерела життєдіяльності.
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Навчально&виховний процес у ВНЗ повинен бути спрямований на
формування професійної ідентичності, в основі якої лежать такі
складові особистості психолога, як прагнення до особистісного
зростання та самоактуалізації, чітка система ціннісних орієнтацій,
високий рівень особистісної зрілості, а також формування профе&
сійної свідомості та професійного мислення. Найбільш ефектив&
ним шляхом формування вище зазначених якостей нам вважають&
ся активні методи навчання, а саме психологічний тренінг, який
спрямований на формування професійно значущих новоутворень
ідентичності майбутнього психолога.

ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА
В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Смислова М. В.,
VI курс, група ПЛ#61, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, к. тел. (063) 416#42#48
Курбатова А. О., науковий керівник
Проблема лідерства в молодіжному середовищі займає далеко
не останнє місце в ряді шкільних проблем. Актуальність обраної те&
ми висока у зв’язку з тим, що в соціальній психології не існує за&
довільного пояснення неоднозначності характеристик лідерства
в групах.
Лідер — це людина, за якою група визнає право приймати
рішення в значимих ситуаціях, тобто найбільш авторитетна осо&
бистість, яка відіграє центральну роль в організації спільної діяль&
ності й регулюванні взаємин у цій групі. Отже, в соціально&психо&
логічному розумінні лідерство пов’язується з більш&менш
організованою групою людей, об’єднаних загальною метою, цін&
ностями або інтересами.
Під лідерськими якостями лідера розуміється сукупність його
психологічних якостей, здібностей і особливостей взаємодії із гру&
пою, що забезпечують успішність виконання ним лідерських
функцій. Як правило, лідери — це люди, які володіють тим, що
є потребою й цінністю для інших. Тож які потреби є в підлітків?
Потреба в самоствердженні, у прийнятті в певному середовищі,
у виділенні із загальної маси. Для молодіжного лідера необхідно бу&
ти яскравим, сміливим, впевненим у своїх словах і вчинках.
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Лідерство в молодіжному колі орієнтовано, в основному, на процес.
Добре провести час — одна з головних цінностей підлітка. Це
спілкування, яке часом не має ніяких конкретних цілей, крім само&
го процесу спілкування. Під час цих комунікацій юнаки й дівчата
одержують підтвердження власної значимості від однолітків і з’ясо&
вують свій статус. Для них важлива підтримка, тому що часто немає
міцно сформованої власної системи цінностей. Їхня система
цінностей часто складається під впливом засобів масової інфор&
мації, Інтернету, спілкування з іншими однолітками, або людьми
на яких вони хочуть бути схожі.
Одна з основних якостей лідера — бути на крок поперед усіх.
Бути в курсі нових віянь моди, новин, володіти знаннями не дос&
тупними для інших. Володіння інформацією — ресурс, маючи який
людина одержує перевагу перед іншими. Лідер знає, де і як одержа&
ти такий ресурс. Недолік подібної інформації багато підлітків ком&
пенсують за рахунок власних домислів і фантазій. Вони діляться
один з одним прикрашеними прикладами із власного життя, або
взагалі неіснуючих подій, які легко приймаються в їхньому середо&
вищі. Таким чином, лідерські якості підлітка проявляються ще
й умінням вільно виражати свої фантазії, приймаючи їх за реальність.
При цьому, молодіжний лідер вміє підкріплювати свої домисли час&
точкою реальних фактів. Тоді довіра до такого лідера різко зростає.
Ще одна відмінна риса молодіжного лідера — уміння бути нес&
тандартним, оригінальним, нешаблонно підносити стандартні дум&
ки, наділяти власні ідеї чимось цікавим, інтригуючим. І звичайно,
мотивувати інших на реалізацію цих ідей. Тут проявляється одне
з важливих якостей молодіжного лідера — сміливість. Лідерам, які
володіють цією якістю, довіряють, до них тягнуться, за ними йдуть.
Виправданий ризик і сміливість — невід’ємна риса лідерства вза&
галі. Але, у молоді, особливо з яскраво вираженим лідерським по&
тенціалом, необхідно виховувати моральні устої й навички, а також
вчити їх усвідомлювати наслідки своїх дій.
Привернути увагу й бути в центрі подій — актуальна проблема
для молоді. Це досягається за рахунок зовнішніх проявів, таких як
одяг, зачіска, манера розмовляти й поводити себе в компанії. Це до&
помагає витримувати певний статус і відчувати свою приналеж&
ність до модних плинів. Молодіжний лідер, як правило, виділяєть&
ся серед однолітків по зовнішньому вигляду. Молоді люди лідери,
як правило, відрізняються гарними фізичними даними, оскільки час&
то свою позицію доводиться відстоювати — впевнена, іноді зухвала
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поведінка, часто гучний голос. У дівчат лідерство направлене на
притягнення уваги за рахунок модного одягу, зачіски, комунікатив&
них навичок. Тобто фізична привабливість відіграє величезну роль.
Отже, в цей час існує безліч теорій рис, кожна з яких намагаєть&
ся виділити головні, відмітні риси і якості лідера. У даній роботі ми
спробували виділити психологічні особливості лідерів у молодіжно&
му середовищі. Необхідно відзначити, що єдиної думки про те, яки&
ми ж якостями повинен володіти лідер, дотепер не існує. Перерахо&
вані вище типи й моделі лідерських рис і якостей нічого не говорять
про ступінь важливості кожної з них, тому дослідження на дану те&
му залишається все ще актуальним і повинне розглядатися й далі.

ТЕАТР ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
Сухарська В. І.,
VІ курс, група Пс#61, спеціальність «Психологія»,
Миколаївський міжрегіональний інститут, к.тел.(0512)#37#61#47
Васильєва Л. Л.,
кандидат мистецтвознавства, доцент, науковий керівник
Театр — в широкому сенсі — синтетичне мистецтво; його
коріння в людській природі, і направлений він на самопізнання
в часовому і просторовому аспектах. Дія театрального мистецтва на
психіку режисера, актора (в разі практики театральних методів
і систем) або глядача (в разі власне показу спектаклю) очевидна
і навмисна. П. Штайн, аналізуючи прогресивну роль драматургії
А. П. Чехова, відзначає, що він змінив драматургію, прибравши ге&
роя, висунувши групу людей в їх взаєминах один з одним. І це дало
можливість привнести на сцену новітні досягнення психології
людських відносин.
І. Голль, міркуючи про творчу функцію театру писав: «Всяка
людина носить свою маску — це те, що древні називали винністю.
Діти бояться її і кричать. Люди, настільки самовдоволені, настільки
розумні, повинні заново навчитися кричати... Мистецтво повинне
знов перетворити людину на дитя».
Ф. А. Степун, писав про актора: «Суб’єктивний сенс його твор&
чості завжди один і той же: розширення життям на сцені тісної сцени
свого життя, реалізація на театрально зміцненій території мрії свого
многодушшя і зцілення своєї душі від протиріч, що розривають її».
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Ю. М. Шор пише: «Сміх і сльози — дві крайні, полярні реакції
на світ. Їхнє з’єднання — ознака психічного зриву. Психоаналіз
Фрейда, при всій своїй очевидній сьогодні однобічності, проник&
ливо вгадав психологічну і соціальну роль сміху. Не випадково сфе&
ра жарту, дотепності, область смішного виконує в психоаналізі ту ж
роль, що і мистецтво, творчість. Адже театр — найбільш гостре,
повне, універсальне вираження творчості! Десь в глибинах нашого ду&
ху сміх і мистецтво, сміх і театр ототожнюються, зливаються в одне».
Той факт, що само по собі мистецтво вистави, що базується на
емоційній дії, можна розглядати як потужний психотерапевтичний
засіб (як для глядача, так і для людей, що беруть участь у виставі),
має в своєму розпорядженні численні підтвердження в театральній
практиці. М. А. Чехов підкреслював, що часто спонукальним моти&
вом театрального режисера до створення власного методу є єдине
завдання максимальної емоційної дії на глядацький зал.
З огляду на те, що група людей, що беруть участь в театрально&
му процесі по обидва боки рампи, не ставить перед собою спе&
цифічних для психології завдань, з психотерапевтичної точки зору
багато в чому спонтанна і в цілому хаотична дія може нести як по&
зитивний, так і негативний заряд. Прикладом останнього може
служити натуралізм, який виходить з необхідності давати своєму
глядачеві ряд «сильних відчуттів», здатних викликати нервове пот&
рясіння ціною патологічних ефектів. Це — вершина досягнення на&
туралістичного «мистецтва», але і кінець його. Як спадщина нату&
ралізм залишить після себе огрубілу, таку, що втратила художній
смак і нервово засмучену публіку. І багато часу знадобиться для то&
го, щоб знову оздоровити її.
Клим в дискусії щодо «прилюдної психотерапії» сучасного теат&
ру, зауважує: «Якщо акторське мистецтво розглядати як духовну
практику, то між шаманом і актором немає жодної різниці. Шаман
вирушає за безсмертною душею, що покинула тіло, а актор нама&
гається звільнити нашу безсмертну душу від кліше буденної свідо&
мості, намагається навчити нас відкривати двері в інше, тобто збе&
регти інтерес до нас як до будинку душі».
У свою чергу Л. Б. Еренбург, прямо вказуючи на спорідненість ок&
ремих функцій театру і медицини, пише: «Медицина, як і театральна
гра, — інструмент пізнання людини і одночасно інструмент допомоги».
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що зав&
дання і функції психотерапії і драматичного мистецтва знаходяться
в одній гуманітарній площині, а безпосередній взаємозв’язок театру
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і психотерапії очевидний. Ця схожість включає емоційну дію на
особистість, елементи корекції особистості, психофізичний компо&
нент, соціальну спрямованість, властиву як одній, так і іншій сфері
людської діяльності і так далі.
З цього виходить, що прийоми театрального мистецтва при
певній їх трансформації можуть бути основою для створення нових
психотерапевтичних методів.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
З УРАХУВАННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Тарасенко П. О.,
V курс, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій,
тел. 0632467191
Малхазов О. Р.,
доктор психол. наук, професор, науковий керівник
Проблема мотивації студентів завжди набувала актуального зна&
чення, адже кожне нове покоління студентів керується відмінними
від попередніх поколінь мотивами учбової діяльності. Лише
постійний моніторинг даної проблематики, дозволить найбільш
ефективно організувати навчальний процес студентів.
На нашу думку визначення особливостей мотивації студентів
відносно властивостей нервової системи, дозволить підвищити
ефективність навчання, використавши більш індивідуальний та ці&
леспрямований підхід.
Мета: дослідити вплив типу нервової системи на особливості
мотиваційної сфери студентів вищих навчальних закладів.
Об’єкт дослідження: Індивідуально психологічні та індивіду&
ально типологічні особливості особистості студентів.
Предмет дослідження: Вплив типу нервової системи на особли&
вості мотиваційної сфери студентів вищих навчальних закладів.
Гіпотеза дослідження: мотиваційна сфера студентів тісно
пов’язана з особливостями типу нервової системи і вимагає більш
індивідуального підходу в мотивуванні студентів в залежності від
властивостей його нервової системи.
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Завдання дослідження:
1. Проаналізувати психологічні теорії що стосуються проблеми
особливості мотивації студентів до навчання.
2. Визначити основні групи мотивів студентів до навчальної
діяльності.
3. Дослідити властивості нервової системи студентів.
4. Дослідити зв’язок та визначити залежність між властивостя&
ми нервової системи та особливостей мотивації студентів.
Методи та організація дослідження:
– Методика для діагностики мотивації навчання студентів
(А. А. Реан и В. А. Якунін, модифікация Н. Ц. Бадмаєвої),
– Мотивація навчальної: Рівні і типи (розробка Домбровс&
кої І. С.),
– Методика вивченя мотивів навчальної діяльності,
– Методика вивчення мотивації навчання в ВНЗ Т. І. Ільїної,
– Вимірювання потреби в досягненю успіху у студентів,
– Шкала для виміру вираженості силы нервової системи люди&
ни Я.Стреляу,
– Вимір темпу м’язових зусиль (тепінг&тест).
– Для обробки експериментальних даних використовувались
методи статистичної обробки.
Практична значущість дослідницької роботи полягає в тому, що
вона розкриває зміст психологічних особливостей навчальної мо&
тивації студента та виявляє її значимі складові. Ми вважаємо, що
проведене дослідження буде сприяти розвитку підходів до навчаль&
ної діяльності студентів, та сприятиме більш ефективному ово&
лодінню студентом навчальним матеріалом.
Отримані в роботі дані можна використовувати при розробці,
модифікації та вдосконаленні навчальних програм, для досягнення
максимальної ефективності навчання студентів, а знання особли&
востей мотивації студентів з урахуванням властивостей нервової
системи, дозволить більш індивідуально підійти до стимулювання
студентів для засвоєння ними необхідних умінь та навичок.
Результати дослідження також можуть бути використані
в профілактичній, консультаційної та психокорекційній роботі
психологічної служби вищої освіти.
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Фандєєва М. В.,
V курс, група ПЛ#51,спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій
Іваннікова А. В.,
старший викладач кафедри психології, науковий керівник
Гендер є невід’ємною частиною соціальних практик взаємодії
людей і впливає на всі аспекти життя людини — на вибір місця ро&
боти, системи цінностей, сфери самоствердження та саморозвитку,
хобі, одягу, стилю поведінки в сім’ї, на роботі, у навчальному зак&
ладі і т.д. Через «гендерну лінзу» людина сприймає будь&яку інфор&
мацію і передає її в навколишній світ теж за допомогою гендерної
дисплея. Процес гендерної соціалізації та зміст гендерних стерео&
типів має величезне значення не тільки для життя окремого
індивідуума, але і для прогресивного розвитку всього суспільства.
Дані стереотипи призводять не просто до гальмування суспіль&
ного розвитку в результаті недовикористання людських ресурсів,
а й до таких явищ, як соціально&психологічний дискомфорт жінок
від залежного статусу; насильство в сім’ї, на жінках велика частина
роботи по будинку, хто б не був годувальником в будинку. Більш то&
го, ці стереотипи негативно впливають не тільки на жінок, але і на
чоловіків. На ринку праці існує наступна закономірність: чим менше
платять у будь&якій галузі, тим більше в цій галузі жінок. Відповід&
но, жінки в 5 разів більше чоловіків представлені в галузі освіти.
Гендерні стереотипи діють і на студентів: дівчина повинна ро&
бити роботу по дому, доглядати за дітьми в сім’ї, а у хлопців набагато
більше вільного часу, який вони витрачають не на навчання; тут&та&
ки ми бачимо і дію гендерного стереотипу, який лояльніше ставить&
ся до патологічних форм прояви агресивності і шкідливим звичкам
чоловіки. Також висока завантаженість домашньою працею, вихо&
ванням дитини, низька заробітна плата вчителя і така ж ситуація у
матері студента призводить до низького рівня і освіти, і виховання
молоді. Даний процес посилюється змістом гендерних стереотипів
сучасних молодіжних ЗМІ, де переважна більшість образів жінки
«відображає чоловічі фантазії про напіводягненої дурненьку, яку
необхідно врятувати» або людини, який виконує всю роботу по бу&
динку.
478

студентської молоді

Секція 9

Одним з напрямів гендерних досліджень є вивчення гендерних
стереотипів. Гендер — це особлива система соціальних ролей,
суспільних відносин та масових стереотипів. Під стереотипом ро&
зуміють стандартне умовивід в стандартній ситуації, в сприймаєть&
ся людиною без явного усвідомлення. Призначення стереотипів —
заощаджувати час і ресурси нашого мозку.
Гендерні стереотипи — стандартизовані уявлення про моделі по&
ведінки та риси характеру, відповідних понять про «чоловічому» або
«жіночому». Гендерні стереотипи задають траєкторії життєвого шляху
і стандарти способу життя. Гендерні стереотипи, уявлення про
відповідні даному підлозі заняттях та інтересах, з’являються у дітей
уже в 2,5–3 роки. Разом з тим вони відображають погляди суспільства
на поведінку, яке очікують від чоловіків або від жінок. Вони являють
собою підвид більш широкої категорії — соціальних стереотипів.
Проблеми рівності чоловіків і жінок набувають на початку
XXI ст. все більшу значимість, оскільки світова спільнота все ще
змушене констатувати той факт, що ні в «одному суспільстві жінки
не мають у своєму розпорядженні ті ж можливості, що й чоловіки».
Знадобилося не одне століття, щоб жінки домоглися юридичної
рівності з чоловіками. В даний час на рівні світового співтоварист&
ва розроблений і прийнятий цілий ряд міжнародних документів,
присвячених розробці стратегії переходу від досягнутого сьогодні
майже повсюдно рівності прав жінок і чоловіків до рівності їхніх
можливостей.

МАСКУЛІННІСТЬ І ФЕМІННІСТЬ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ
ПРОСТОРІ ОСОБИСТОСТІ — ЗАКОНОМІРНІСТЬ
РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ НЕВРОЗУ
Фастовець К. В.,
IV курс, група ПЛ#41/08, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій, тел. (093) 254 07 22
Іваннікова А. В.,
старший викладач кафедри психології, науковий керівник
Актуальність теми. Психологічний аспект питання самосприй&
няття чоловіки і жінки викликає чимало інтересу у сучасної людини
і багато суперечок серед учених. Це викликано тим, що соціальне
становище чоловіків і жінок за останнє сторіччя доволі змінилося:
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зазнають змін не тільки традиційні погляди на соціальні ролі ген&
дерів, а й глибинне сприйняття себе як жінки або чоловіка. Теми
жіночності і мужності для психологів розглядалися також у ракурсі
норми і патології: дослідників цікавило, які аспекти психологічної
статевої самоідентифікації є проявом неврозу.
Метою цієї статті є дослідження та аналіз точок зору таких пси&
хологів психодинамічного напряму, як К. Юнг, А. Адлер та К. Хорні
на співвідношення фемінності та маскулінності в особистості люди&
ни та механізми формування неврозу та його прояву в гендерній
поведінці.
Отже, важливим відкриттям в концептуальному підході ро&
зуміння природи статевої ідентифікації стала теорія архетипів Юн&
га. Архетипи — це вроджені психічні структури, які є частиною ко&
лективного несвідомого. Інакше кажучи, це образи, що несуть
в собі певну інформацію про людство загалом, і які, за Юнгом, пе&
редаються генетично кожній людині. І з усього різноманіття архе&
типів Юнг також виділяє Аніму, або жіноче начало, і Анімуса, або
чоловіче начало, і обидва вони від народження знаходяться в ко&
лективному несвідомому кожної людини. Інакше кажучи, людина
володіє і жіночим і чоловічим началом, які несуть початковий по&
тенціал для розвитку маскулінності чи жіночності в процесі
соціалізації. Юнг вважав, що в процесі виховання тієї чи іншої ген&
дерної ролі в свідомості дитини актуалізується і усвідомлюється ли&
ше один архетип, а другий залишається несвідомим. Тобто, праг&
нення жінок вести себе подібним чином як чоловіки викликані тим,
що в їхній свідомості актуалізований архетип Анімуса, а у чоловіків
прагнення вести себе як жінки викликані актуалізацією у свідомості
Аніми. І залежно від того, в яких взаємовідносинах, — гармонійних
або конфліктних, — знаходяться ці два архетипи в психіці людини,
характер прояву жіночої або чоловічої соціальної ролі буде
різним. На концепціях Юнга про архетипи виник новий напрям —
ініціаційна психотерапія, мета якої полягає в досягненні «здорового
балансу чоловічих і жіночих енергій в просторі своєї особистості».
А.Адлер, досліджуючи жінок з невротичними проявами, вису&
нув положення про те, що жінки в силу свого комплексу переваги
як компенсації почуття неповноцінності мають чоловічу установку,
тобто прагнуть бути рівними чоловікові в різних аспектах — інте&
лектуальному, емоційному, поведінковому. І це є наслідком вихо&
вання, прищеплених соціальних стереотипів щодо місця жінки
в соціумі як другорядного, тоді як чоловік займає чільне місце.
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Ідеї К. Хорні також узгоджуються з позиціями А. Адлера в по&
глядах на переживання жінок своєї неповноцінності. Але вона ба&
чить природу цього почуття як складового комплексу кастрації
у жінок в результаті ототожнення себе з батьком, що є невротичним
розвитком. Це ототожнення відбувається в процесі психологічного
регресу на більш ранні стадії розвитку через розчарування в батьку
як в об’єкті кохання. У чоловіків&невротиків відбувається ана&
логічний процес, тільки з ототожненням себе і матері. В такому ра&
курсі, і чоловіки і жінки в невротичному напрямку розвитку осво&
юють соціальні та сексуальні ролі протилежної статі.
Отже, підводячи підсумок, ми приходимо до висновку, що
стійкий прояв чоловічої поведінки у жінок та жіночої поведінки у
чоловіків є результатом невротичної незадоволеності в статевій са&
моідентифікації, причина якої лежить в ранньому дитячому віці і
безпосередньо пов’язана з генезисом ставлення дитини до батьків
як до представників того чи іншого гендеру.

ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
НА СТАДІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ
Хохлова А. П.,
V курс, группа 5#П#1, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут, тел.(099)779 27 29
Бутиріна О. М.,
ст. викладач, науковий керівник
Важливим елементом професійного становлення і особистісно&
го розвитку молодих фахівців є проходження криз. Причому від
успішності проходження криз залежить можливість розкриття не
тільки професійного, але й особистісного потенціалу людини. Кри&
за розглядається як неминуче зіткнення двох принципово
відмінних реальностей, старих і нових пріоритетів, стратегій,
цінностей та установок.
Почнемо з визначення поняття «криза» і його ролі в житті лю&
дини. Багато авторів (Ніемеля П., Еріксон Е.) пишуть не просто
про наявність криз у житті дорослої людини, а й про їх необхідність
для продовження процесу розвитку .
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Дійсно, протягом кризових періодів людина робить важливу ду&
ховну роботу: виявляє протиріччя між тим, хто він є насправді і ким
хотів би бути, що вже отримав і що хотів би мати. У ці періоди він
починає розуміти, що деякі моменти свого життя він переоцінював,
а інші, навпаки, недооцінював.
Сутність кожної кризи — це вибір, який людина повинна зро&
бити. Криза — це зіткнення двох реальностей, внутрішньої (психіч&
ної) реальності людини, його системи світогляду, моделей поведінки,
і частини об’єктивної дійсності, що суперечить його попереднім
досвідом .
Важлива характеристика кризи — його сила. Зниження сили
кризи можливо за рахунок усвідомлення і прийняття цих процесів
(бажання вмонтувати їх у своє життя зручним для себе чином),
розуміння власних цілей і пріоритетів у житті і діяльності і на базі
цього — чіткого планування.
За час професійного становлення людина послідовно прохо&
дить цілий ряд криз. Ерік Еріксон виділяє три основні кризи
зрілості:
– криза молодості (відповідний кризи початку трудової діяль&
ності);
– криза середини життя (що співпадає з кризою середини
кар’єри);
– криза старості (пов’язаний із завершенням кар’єри).
У кожного з криз свої характерні риси, розглянемо — початок
кар’єри. Як правило, основний вид діяльності в період становлен&
ня молодого фахівця — його навчання у вищому навчальному зак&
ладі. Відповідно, і криза пов’язана з проходженням саме цього ета&
пу, оскільки значну частину свого часу молода людина проводить
у навчальній діяльності.
Головне завдання особистісного розвитку на цьому етапі — по&
шук свого місця, закріплення у світі дорослих. Необхідність її ре&
алізації переживається молодими людьми часто дуже гостро, но&
сить характер кризи. Однак втеча від кризи в цьому періоді тільки
затримує розвиток людини. Молоді люди, гідно приймають цю
кризу в переломний момент свого життя, зазвичай стають
сильнішими і здатні керувати своєю кар’єрою і життям в цілому.
Кризовим моментом цього періоду, на думку К. Г. Юнга, є зітк&
нення людини з вимогами реальному житті, не завжди відповіда&
ють його власним уявленням. Якщо у нього є ілюзії, що контрасту&
ють з дійсністю, відразу виникають проблеми. Часто це пов’язано
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з надто великими очікуваннями. Людина починає поступово
усвідомлювати, що світ — не тільки щастя і задоволення. Але нерід&
ко молода людина досить довго продовжує чіплятися за дитячу по&
зицію, чекаючи, що все прийде до нього само собою відповідно до
його бажаннями.
Подолання подібного застрявання на «дитячої позиції» відбу&
вається лише тоді, коли молода людина змушена змінити позицію
стосовно зовнішнього світу з «я хочу» на «я можу».
Таким чином, перед випускником, на момент випуску з нав&
чального закладу, на момент початку професійної діяльності, гост&
ро постає питання вибору свого подальшого шляху «Хто я? Що
я можу? Чого я хочу? «. Самореалізація — не одиничний акт, а про&
цес постійного подолання внутрішніх протиріч особистості з метою
повного розкриття її сил і здібностей.

ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОВОЛЬОВОЇ ГОТОВНОСТІ
НА УСПІШНІСТЬ ОВОЛОДІННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
Чиханцова О. А.,
аспірантка кафедри психології, Університет «Україна»,
спеціальність «Педагогічна та вікова психологія», тел. (067)9537730
Особливості психічного розвитку в ранньому юнацькому віці,
багато в чому, пов'язані зі специфікою соціальної ситуації розвитку,
суть якої сьогодні полягає в тому, що суспільство ставить перед мо&
лодою людиною життєво важливе завдання здійснити саме в цей
період професійне самовизначення, причому не тільки у внутріш&
ньому плані у вигляді мрії, а в плані реального вибору.
Емоційно&вольова готовність відображає процес самопізнання
учнів старших класів в процесі навчання. Виділення даного компо&
нента психологічної готовності старшокласників до оволодіння
іноземними мовами було зумовлене тим, що присутність різних
здібностей, знань та вмінь часто буває недостатнім, щоб учень був
впевнений у своїх силах, почував себе компетентним та був
успішним при вирішенні різних задач. Це підтверджується резуль&
татами багатьох досліджень, які свідчать про те, що високий рівень
розвитку здібностей ще не є гарантією успішної учбової діяльності,
оскільки школярі, котрі мають високі інтелектуальні здібності,
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часто не показують високих результатів у навчання. Протікання уч&
бової діяльності, як вважають науковці, залежить від сформова&
ності таких її компонентів, як уміння правильно оцінювати свої
можливості, впевненості у собі, адекватній самооцінці та вмінні
аналізувати причини успіху та невдач. Всі ці аспекти торкаються
проблеми адекватного пізнання та оцінки свого «Я» і власних мож&
ливостей, тобто на перший план тут виходить процес самопізнання.
У констатуючому експерименті ми вивчали особливості сфор&
мованості у старшокласників емоційно&вольової готовності до ово&
лодіння іноземними мовами. У нашому дослідженні прийняло
участь більше 400 учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх шкіл та шкіл
з поглибленим вивченням іноземної мови та було використано ан&
кети на виявлення тривожності та хвилювання під час занять іно&
земною мовою, методику А. М. Прихожан на визначення шкільної
тривожності у учнів, що зумовлена процесом оволодіння інозем&
ною мовою та методику Спілберегера&Ханіна на визначення ситуа&
тивної та особистісної тривожності.
Експериментальні дані загалом узгоджуються із загальними ха&
рактеристиками особистості, яка проходить процес становлення
відповідно до свого віку. Ситуацію переходу до сприйняття себе, як
дорослої особистості характеризують не лише найближче оточен&
ня, але й спрямованість у майбутнє та професійне самовизначення:
на вибір образу життя, професії, референтних груп тощо. Соціальні
фактори відіграють не останню роль у процесі самореалізації та са&
моствердження, визначаючи сутність тих змін, завдяки яким особис&
тість підліткового віку наближається до статусу дорослої людини.
Старший шкільний вік особливо загострює проблему спілку&
вання, і саме в цей час помітною є тенденція до задоволення потре&
би у спілкуванні на всіх рівнях, інтенсивність якої може бути
настільки високою, що стає центром життєвих прагнень юнацтва.
Нами було визначено 7 груп чинників, які викликають хвилю&
вання у старшокласників під час уроку іноземної мови. Результати
показують, що найбільш вагомими чинниками, які викликають
хвилювання на уроках іноземної мови є чинники третьої (не маю
достатнього лексичного запасу іноземної мови), четвертої (не во&
лодію основами граматичних знань з іноземної мови) та п’ятої
(витрачаю багато часу для висловлення думки іноземною мовою,
згадуючи граматику та лексику) груп як для учнів загальноосвітніх
шкіл так і для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивчен&
ням іноземної мови. Такі результати можна пояснити мовними
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бар'єрами, які виникають під час вивчення іноземної мови. Резуль&
тати першої (люблю більше слухати, ніж говорити іноземною мо&
вою) та другої (не завжди можу знайти тему для розмови іноземною
мовою) груп вказують на те, що старшокласники бояться осуджен&
ня з боку співрозмовника за свої граматичні помилки або невели&
кий словниковий запас, тому вважають, що краще просто нічого не
говорити, аніж осоромитися.
Значна увага в дослідженні зосереджувалася на визначенні осо&
бистісних ставлень учнів до свого самовизначення, професійного
становлення та пов'язаного з цим рівня тривожності. Для знаход&
ження зміни цих показників визначались їх середньостатистичні
значення у відповідності до статевого критерію.
Література
1. Курек Н. С. Дефицит психической активности: пассивность личнос&
ти и болезнь / Н.С. Курек. — М.: Институт психологии РАН, 1996. —
245 с.
2. Смирнов В. М. О психологии, психопатологии и физиологии эмо&
ций / В.М. Смирнов, А.И. Трохачев // Чувства, влечения, эмоции. —
Л., 1974.
3. Чебыкин А. Я. Диагностика социально&психологических особен&
ностей эмоциональной сферы личности / А. Я. Чебыкин // Эмоцио&
нальная регуляция учебной деятельности. — М.: АН СССР, 1988. —
С. 238–244.

ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Шаваріна О. П.,
ІІІ курс, група ПС#31, спеціальність «Психологія»,
Хмельницький інститут соціальних технологій
Деркач М. В., науковий керівник
Являючись основною ланкою життєвого самовизначення, тру&
дове самовизначення тісно пов’язане з визначенням молодими
людьми свого місця у сфері трудової діяльності, питаннями вибору
роду діяльності, професії, спеціальності.
Суттєвим моментом розробки поняття трудового самовизна&
чення молоді є розгляд його структурних властивостей: час початку
і завершення такого самовизначення, роль і місце в системі основних
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подій людського життя, його тривалість і послідовність, настільки
тісно і як саме воно пов’язане із суттєвими подіями в житті. Не&
обхідно також встановити типовість основних труднощів і супереч&
ностей трудового самовизначення, їх залежність від здібностей осо&
бистості, її професійної і групової приналежності.
Складовою частиною трудового самовизначення є трудові намі&
ри молоді, які характеризуються множиною своїх проявів, почина&
ючи з невизначених намірів освоїти ту чи іншу галузь діяльності до
складної системи реальних дій по пошуку конкретного місця робо&
ти чи навчання. Такі прояви, відображаючи конкретні потреби та
інтереси молоді, носять свідомий, цілеспрямований характер.
Частина молодих людей, закінчивши школу, реалізує на прак&
тиці свої особисті плани, інша частина — не досягає своїх цілей, і їх
плани залишаються нереалізованими.
Це характеризує пошуковий період як серйозний етап трудово&
го самовизначення молоді, який потрібно розглядати як об’єктив&
ну реальність і сприймати упущення цього періоду як неминучі.
Зміни місць роботи в цей період залежать багато в чому від
нестійкої психології тих, хто працевлаштовується, від відсутності
нового динамічного стереотипу їх поведінки. Однак не слід змішу&
вати психологічну готовність молодої людини до змін в її житті, до
труднощів на шляхах реалізації життєвих планів з психологічною
готовністю особистості до праці. Остання — досить складне багато&
рівневе утворення, яке включає операційну і особистісну підструк&
тури. Різним стадіям процесу трудового самовизначення особис&
тості відповідають різні рівні її сформованості.
Протиріччя умов і обставин, в яких здійснюється професійний
вибір молодих людей, обумовлює труднощі перших кроків на шля&
ху до стійкого самовизначення. Молоде покоління, яке вступає у
самостійне трудове життя, прагне знайти, гідне місце для реалізації
своїх сил, для самовираження, а суспільство може запропонувати
певну кількість і якість вакансій, місць праці і навчання. Потреби
народного господарства, науки і культури не залежать від престиж&
ності професій, оцінки їх привабливості, в той час як особисті про&
фесійні плани молоді, як правило, орієнтовані на цікаві, приваб&
ливі професії, хоча потреба в таких працівниках тут відносно
невелика.
В цілому процес трудового самовизначення передбачає: по&
перше, активну, творчу участь особистості у всіх основних видах
соціальної діяльності, вибір у кожному з цих видів діяльності конк&
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ретних занять, які в найбільшій мірі відповідали б індивідуальним
здібностям і суспільним потребам; по&друге, формування
внутрішньої потреби у добросовісному виконанні кожного виду
соціальної діяльності; по&третє, активну самореалізацію особис&
тості, яка прагне до максимального використання своїх здібностей
і можливостей.
Трудове самовизначення особистості не можна розуміти як дію,
до якої людина готується все життя і, здійснивши яку, вона може
вважати себе повністю реалізованою. Це — частина життєвого шля&
ху людини, важлива ланка у безперервному ланцюгу актів її само&
реалізації. Тому проблема трудового самовизначення, діалектика
його цілей і засобів — одна із основних проблем свідомої побудови
життя. Трудове самовизначення являється, з одного боку, важли&
вою складовою частиною цього процесу, умовою повноцінної са&
мореалізації особистості, з другого — підсумком, який складає для
індивіда і суспільства самостійну цінність.
Отже, трудове самовизначення являє собою багатовимірний і
багатоступеневий процес співвідношення молодою людиною влас&
них життєвих цілей, нахилів, здібностей з об’єктивними можливос&
тями їх реалізації, а також з умовами, які створюють для цієї ре&
алізації конкретні види діяльності.

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
ДО НАВЧАННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Шаповал Н. О.,
VI курс, група ПЛ — 51/11, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальні технології, тел. (093) 553 02 39
Купрєєва О. І.,
канд. психол. наук, доцент, науковий керівник
Вивчення мотивів навчальної діяльності старших школярів
є актуальною темою і її було вибрано тому, що саме ця діяльність
є провідною, а, отже, мотиви, які спонукають її, повинні мати іс&
тотне значення для них. Також хочу відмітити, дуже важливий фак&
тор, який впливає на мотивацію до навчання — це бажання самого
вчителя навчити. Вивчення мотивації — це виявлення її реального
рівня і можливих перспектив, зони її найближчого розвитку у кож&
ного школяра і групи в цілому.
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Проблема мотивації — одна із стрижневих у психології. Б. Ло&
мов, наприклад, зазначає, що в психологічних дослідженнях діяль&
ності та поведінки питанням мотивації належить провідна роль.
Про мотивацію написано досить багато праць представниками
психологічної науки, зокрема С. Рубінштейном, О. Леонтьєвим [2],
Л. Божович [1], А. Смірновим, Г. Костюком, Б. Баєвим, О. Коваль&
овим, М. Алексєєвою, П. Якобсоном та багатьма іншими.
Спираючись на основу попередніх робіт присвяченій цій темі
можна підкреслити основну мету цього дослідження. Дослідити
особливості мотивації до навчання у підлітковому віці та запропо&
нувати корегуючу програму підвищення мотивації до навчання.
Завдання дослідження: зробити теоретичний аналіз літератури
з проблем мотивації до навчання; вивчити особливості мотивації
навчальної діяльності в підлітковому віці; провести емпіричне
дослідження мотивів навчальної діяльності підлітків і проаналізу&
вати отримані результати; запропонувати корегуючу програму
підвищення засобів мотивації навчання в підлітковому віці. Гіпоте&
за дослідження. Мотивація до навчання — одна із головніших умов
реалізації навчально&виховного процесу. Мотивація навчання
складається із багатьох аспектів. Мотивацію до навчання можна
підвищити засобами цілеспрямованих корегуючих занять.
Поняття «мотивація» в психології використовують в двох зна&
ченнях: як систему факторів, що обумовлюють поведінку (цілі,
інтереси, потреби, мотиви, наміри) і як характеристику процесу,
що підтримує поведінкову активність [3]. Мотивація (з лат.
movere) — спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та
психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визна&
чає його спрямованість, організованість, активність і стійкість;
здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Отже, моти&
вація — це сукупність причин психологічного характеру, які пояс&
нюють поведінку людини, її початок, обґрунтування.
Підлітковий вік — стадія онтогенетичного розвитку між дити&
нством і дорослістю (від 11–12 до 16–17 років), яка характеризуєть&
ся якісними змінами, пов’язаними зі статевим дозріванням і вход&
женням в доросле життя [4]. Підлітковий вік — це також період
складних анатомо — фізіологічних змін в організмі людини. Фізич&
ний розвиток підлітків характеризується великою інтенсивністю,
нерівномірністю та ускладненнями, пов’язаними зі статевим
дозріванням. Характерною рисою цього віку є допитливість, праг&
нення до пізнання та інформації, підліток прагне опанувати якомо&
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га більшою кількістю знань, але не звертаючи деколи уваги, що
знання треба систематизувати.
Однією з найважливіших проблем у сучасній психології є фор&
мування мотивації до навчання. Основою успішної навчальної
діяльності будь — якого підлітка є високий рівень мотивації до да&
ного виду діяльності. На формування та розвиток мотивації будь —
якої діяльності впливають емоції і почуття, визначаючи мо&
дальність і силу мотиву. З цього випливає, що діяльність повинна
супроводжуватися переважно позитивними емоціями, щоб отри&
мати сильну мотивацію. Соціальна цінність мотивації досягнення
підлітків підкреслює актуальність вивчення закономірностей її
прояву і розвитку, а також пошуку шляхів і способів її цілеспрямо&
ваного формування.
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