
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Cтудентське наукове товариство
Всеукраїнська молодіжна громадська організація

студентів,інвалідів «Гаудеамус»

МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА,
ДУХОВНІСТЬ

Тези доповідей

Х Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених

У трьох частинах

Частина ІІ

Київ 

Університет «Україна» 

2013



Рекомендовано до друку
Вченою радою Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»
(Протокол № 1 від 25 лютого 2013 р.)

Організаційний комітет конференції:
Таланчук П. М., Президент Університету «Україна», д. т. н., професор, Голова орга$

нізаційного комітету; Олефір В. І., проректор з наукової роботи, д. ю. н., профе$

сор, заступник Голови організаційного комітету; Бебик В. М., проректор з полі$

тичних комунікацій, д. політ. н., професор; Поліщук П. П., проректор з розвитку

та експлуатації матеріально$технічної бази; Коляда О. П., проректор зі стратегії

розвитку університету, к. т. н.; Нікуліна Г. Ф., начальник науково$дослідної час$

тини, к. т. н.; Веденєєва О. А., начальник управління навчально$виховної роботи;

Барна Н. В., директор Інституту філології та масових комунікацій, к. філос. н.,

доцент; Мних М. В., директор Інституту економіки і менеджменту, д. е. н., про$

фесор; Малишев В. В., директор Інженерно$технологічного інституту, д. т. н.,

професор; Поліновський В. В., директор Інституту комп’ютерних технологій,

к. т. н.; Сердюк Л. З., директор Інституту соціальних технологій, к. психол. н.,

доцент; Галунько В. В., директор Інституту права та суспільних відносин, д. ю. н.,

професор; Мовчан В. О., декан факультету біомедичних технологій, к. б. н.;

Лазуренко С. С., завідувач кафедри реабілітації, д. психол. н., професор;

Калакура М. М., завідувач кафедри технології харчування, к. т. н., професор;

Карпенко В. О., завідувач кафедри журналістики, к. філол. н., професор;

Коптюх Л. А., завідувач кафедри поліграфічних технологій в пакованні, д. т. н.,

професор; Ломачинська І. М., завідувач кафедри документознавства та інфор$

маційної діяльності, д. філос. н., професор; Ломовський А. І., завідувач кафедри

дизайну; Махінов В. М., завідувач кафедри теорії та практики перекладу,

к. пед. н., доцент; Никифорук Б. В., завідувач кафедри видавничої справи та

редагування, к. екон. н., доцент; Сергійчук З. О., завідувач кафедри української

мови та літератури, к. пед. н., доцент; Циба В. Т., завідувач кафедри соціальної

роботи, д. філос. н., професор; Дика В. А., начальник відділу виховної роботи;

Жога А. Е., в.о. президента студентського самоврядування; Лопушанська О. В.,
голова студентського наукового товариства.

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. — Ч. ІІ. — К. :

Університет «Україна», 2013. — 502 с.

У збірнику вміщено тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції сту$

дентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», у яких відображено ре$

зультати наукових досліджень студентів і молодих вчених у галузях економічних, юри$

дичних, медико$біологічних, психолого$педагогічних, соціологічних, гуманітарних

і технічних наук.

© Університет «Україна», 2013



ВСТУПНЕ СЛОВО

Студенти, аспіранти  а молоді науковці Університету «Україна» є ак$

тивними учасниками щорічної Всеукраїнської наукової конференції

студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Нині ми

проводимо її вже вдесяте.

За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез допо$

відей учасників конференції новими віршами Світлани Патри, випуск$

ниці кафедри видавничої справи та редагування Університету «Україна».

Маємо надію, що і нині щирі та палкі вірші молодої поетеси не залишать

Вас байдужими, шановні учасники конференції.

Організаційний комітет 

Моїй УМоїй Українікраїні
Моя Україно, що сталось з тобою?
Чому не радієш ти сонцю зі мною?
Чому не стрічаєш світанки весняні?
А очі неначе застигли в благанні.
Багато терпіла моя Україна,
Та все ж ти довірлива, наче дитина
І позичок просиш в багатих сусідів
Терплячи покірно злиденнії біди.
Та все ж таки вірю, ти зможеш піднятись!
У злагоді, щасті цвісти і сміятись,
Смілива і горда, співуча й вродлива
Під сонячним небом – моя Україна.

ВіршіВірші
Вони літають тихо й непомітно
І падають нечутно на папір.
Буває, усміхаються привітно,
А інколи вони, як дикий звір.
Рядки і рими, наче павутиння,
Що обплітає з голови до ніг,
Але, дай Боже сили і терпіння.
Щоб вони знов прийшли на наш поріг.
А потім вони крапелькам подібно
Лягають на газетні сторінки,
А що ж іще поетові потрібно?
Коли народ чита його думки.
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Вони нам усміхаються привітно
Нудьга відходить, наче дикий звір,
Летять вони тихенько й непомітно
І падають нечутно на папір.

ПІСНЯПІСНЯ
Пісня у серці моїм виграє,
Душу мою огортає.
Пісня людині крила дає,
В хмарах веселкою сяє.
Пісня лунає — і ніжно бринить
В серці забута струна.
Пісня лунає — здається, на мить
Душа про біль забува.
Пісня зі мною іде по життю,
Сяє промінчиком щастя.
Коли я гітару у руки беру
Всі відступають напасті.
Пісня — це Віра, Надія моя
Серед журби і тривоги.
Пісня для мене неначе маяк,
Що сяє крізь ніч і крізь морок.
Пісня лунає — нічого не жаль, 
Ніщо мене не хвилює.
Сяє, як сонце, співоча душа
Пісня їй крила дарує!

ЧОЧОМУ?МУ?
Ми не можемо прожити без любові
Знають люди всі про це з колиски,
Так чому ж зневіру, біль і сльози
Зазнають даремно наші близькі?
Що нам заважає просто жити?
І радіти кожній новій днині?
Чом вдається легко так розбити
Те, що вже не склеїть, не змінити?
Нащо, на догоду злій гордині
Мир і спокій на вівтар приносим?
Губимо одвічні ці святині,
Ну а потім — в Бога щастя просим.
Нам потрібно лиш себе змінити
Викинути з серця думи злі,
Злагоду у душах відродити
Жити в мирі, щасті і добрі.



5

Документознавство та інформаційна діяльність: Секція 2

сучасні проблеми та перспективи розвитку

СЕКЦІЯ ІI

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 

ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ІНФОРМАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СВІТОВОГО РИНКУ

Вірна Т. В., І курс, група Дк (м)з, 
напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н., ст. викладач 

Інформаційна аналітика у сучасному світі — це продукт низки

конструктивних, творчих загальноцивілізаційних тенденцій, що

характеризують розвиток людського співтовариства на рубежі

століть і тисячоліть: процесу глобалізації, тенденції до формування

пріоритетів стійкого розвитку цивілізації та інформатизації.

Ареною цієї боротьби на даний час стала й Україна. Завдяки низці

загальноісторичних та соціально$культурних закономірностей Украї$

на перетворилася на полігон застосування нових соціально$інфор$

маційних технологій і боротьби глобальних тенденцій, збільшеної

внутрішніми протиріччями й пережитою стадією власної історич$

ної еволюції (процеси демократизації, економічні реформи, інфор$

матизація).

Революційний перехід до цифрового способу кодування інформа$

ції (в бінарній системі числення) зумовив кардинальні зміни в гло$

бальних процесах масової комунікації, в результаті яких ЗМК поча$

ли активно використовувати разом з комп’ютерними мультимедіа.
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Під інформаційною супермагістраллю треба розуміти інтеграль$

ну сукупність глобальних, міжнародних і локальних мереж супут$

никової бездротової кабельної та наземної комунікації на основі

елементів та ресурсів інформаційної інфраструктури.

Поняття інформаційного потоку може розглядатися в широко$

му і вузькому тлумаченні.

У шиpoкoму знaчeннi під інформаційним потоком розуміють

цілеспрямований рух інформації з усіх сегментів суспільної сфери,

який здійснюється усіма наявними комунікативними каналами від

джерел до споживачів інформації.

У вузькому значенні під інформаційним потоком розуміють ці$

леспрямований рух інформації, яка надходить насамперед медійни$

ми (відео$аудіальними і пресовими) і телекомунікаційними (зв’язок,

комп’ютерні інформаційні системи та ін.) каналами комунікації.

Зокрема інформаційні потоки впливають:

– на індивідуальному рівні — на судження, культуру, освіту, ро$

боту, відпочинок;

– на інституціональному — на політику, економіку, релігію;

– на груповому (соціальному, етнічному, професійному, віково$

му та ін.)

– на ідентичність, мобілізацію, участь тощо;

– на міждержавному — на співробітництво (конфлікт), ресурси,

транснаціональні корпорації тощо.

Звичайно, країни, що розвиваються, намагаються створювати

конкуренцію глобальним медіа$імперіям.

Саме тому чимало країн світу намагається захистити свій інфор$

маційний простір законодавчим шляхом.

У глобальних медіа$імперіях технологія проходження інформа$

ції є двохярусною.

Як показали сучасні дослідження, практика роботи з матеріала$

ми міжнародних агентств теленовин, новинні образи несуть у собі

значення, які практично майже не змінюються під час редагування.

Таким чином, інформаційна глобалізація необхідна для форму$

вання єдиного світового ринку, який потрібно регулювати еко$

номічними, політичними й маніпулятивними методами.

Відтак дослідження інформаційно$комунікаційних проблем

суспільства, що глобалізується, набувають особливої актуальності

і потребують розробки особливих методів управління глобальною,

регіональними та національними комунікаційними моделями.
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сучасні проблеми та перспективи розвитку Секція 2

ГАЗЕТА ЯК ВИД ДОКУМЕНТА

Гордійчук П. В. 
ІІ курс, група ДКз"2.1, «Документознавство та інформаційна

діяльність» Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач 

Газети відіграють значну роль у популяризації сучасного життя,

актуальному вирішенні всіх його сторін. Інформація, що подається

через засоби періодичного друку є нагальною потребою суспільст$

ва, яке в сучасних умовах вимагає оперативності. Характер змісту

газети відрізняє її від інших видів документів. Значний вплив на

зміст газети спричиняє динамізм процесів суспільного життя. 

Періодичне видання — найпоширеніший засіб передачі текстового

повідомлення, пропаганди масової інформації. Газета — це періодич$

не текстове видання, що випускається через короткі проміжки часу,

містить офіційні матеріали, оперативну інформацію та статті з акту$

альних суспільно$політичних, наукових, виробничих питань, а також

уривки літературних текстів, рекламу. Статті в газеті, в порівнянні

з журналом, меншого обсягу, мають постійні рубрики. Газети викону$

вали інформаційну функцію, але в процесі розвитку стали вміщувати

аналітичні матеріали, перетворилися на спосіб формування громадсь$

кої думки, урізноманітнилися за тематикою й напрямами. В Украї$

ні зареєстровано близько десяти тисяч газетних видань — всеукраїнсь$

кі та місцеві, відомчі і партійні, державні і комерційні. 60% газет

і 83% журналів видаються в Україні російською мовою [3, c. 1].

Завданням газети є оперативна передача інформації з метою фор$

мування думки, поведінки, світогляду людини. Читаючи газету лю$

дина має змогу осмислити прочитане, повернутись до прочитаного

матеріалу знов. Тема дослідження випливає із необхідності вивчи$

ти, узагальнити, проаналізувати газети як вид документа [2].

Періодичне видання виділяється за ознакою регулярності виходу

у світ. Воно виходить через визначений період часу, сталою кількіс$

тю номерів, які не повторюються за змістом, однотипне оформлен$

ня, з нумерованими і датованими випусками, що мають однакову

назву і, як правило, однаковий обсяг і формат. Періодичні видання

включаються до мас$медіа. Це засоби донесення інформації до ма$

сової аудиторії [1].

В Україні прийнято закон «Про основні заходи розвитку інформа$

тизації України на 2007–2015 роки», в якому значна увага відводиться
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значенню періодичних видань, зокрема газет, переведенню їх на

електронні носії. 

Внутрішня структура газети визначається рубрикованими розділа$

ми, де вміщені різноманітні за жанром та обсягом матеріали. Багато

залежить від читацького призначення, що визначає стиль викладу

інформації, тематику видання, характер матеріалів. Важливим еле$

ментом газети є її оформлення. Елемент оформлення — складова

зовнішньої форми періодичного видання, її обличчя. Але завдання

газетного дизайнера — зробити видання привабливим, інформа$

тивним, легким для сприйняття, щоб воно конкурувало з іншими

інформаційними потоками (радіо, ТБ, Інтернет). Всі елементи

оформлення взаємодіють між собою, що впорядковує різнорідні

матеріали і надає цілісності газетній сторінці й виданню в цілому.

Систему газет Волині складають обласні та районні газети, заснов$

никами яких виступають районні ради, районні державні адмініст$

рації, колективи редакцій, а в містах обласного значення — міські

ради. Усі видання користуються популярністю серед читачів області.

Газети мають свій офіційний веб$сайт, який дає можливість швид$

ко віднайти корисну інформацію потрібну для читача. Сайт газет

зареєстровано у всіх найбільш відомих пошукових системах та ка$

талогах України. Електронна версія газет представлена в мережі

Інтернет, як сайт, що має адресу.

Література

1. Потятник Б. В. Медіа: ключ до розуміння / Б. В. Потятник. — Л. :

ПАІС, 2009. — 312 с.

2. Соколов А. А. Информационный подход к документной коммуника$

ции: учеб. пособ. / А. А. Соколов — Л., 2008. — 85 с.

3. Волинь$нова [Елекронний ресурс]: незалежна громадсько$політична

газета. — 2012. — 1 груд. — С. 1. — Режим доступу: http: //www. volyn.com/ua
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ
ДЛЯ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Горковлюк О. О., Черненко К. О.
7 курс, група ДД"71"12 (з), 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вінницький соціально"економічний інститут, тел. (098) 830 12 04

Науковий керівник: Красиленко В. Г., к.т.н., проф.

У системі органів нотаріату діловодство займає особливе місце,

що зумовлено його завданням. За загальним правилом, усі необхід$

ні для вчинення нотаріальної дії документи подаються нотаріусу

громадянином, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. До

цих документів висувається низка вимог з тим, щоб їх справжність

не викликала сумніву [1]. 

Оскільки нотаріус не приймає для вчинення нотаріальних дій до$

кументи, що не відповідають вимогам законодавства, необхідно виз$

начити основні порушення, що найчастіше зустрічаються у вхідній

документації. Для цього було проведене дослідження на основі доку$

ментаційного забезпечення Погребищенської державної нотаріаль$

ної контори за період 2012 року. За даний рік було вчинено 4926 но$

таріальних дій. Відповідно до цієї кількості правочинів всі вхідні

документи були проаналізовані та згруповані відповідно до типу пору$

шення, що виявилося в ньому, незважаючи на назву виду документа.

Було відібрано 50 документів з найбільш вагомими порушеннями. Усі

документи, відповідно до порушення, було розподілено на 5 груп:

1. Документи написані не чітко, олівцем, кольоровим чорнилом

або пастою.

2. Документи, що неправильно оформлені та складені на папері

довільного формату.

3. Документи викладенні на двох і більше окремих аркушах, не

з’єднані між собою, не пронумеровані і не скріпленні підписом

відповідальної посадової особи та печаткою юридичної особи, яка

видала документ.

4. Документи, текст яких неможливо прочитати в наслідок пошко$

дження.

5. Документи, що мають підчистки або дописки, закреслені сло$

ва чи інші незастережні виправлення.

Розглянемо їх детально на прикладі кругової діаграми за допо$

могою кількісних та відносних покажчиків (рис. 1).
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Рис. 1 — Кількісне та відсоткове співвідношення 

типових порушень в документах

Відповідно до глави 8 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України

від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження порядку вчинення но$

таріальних дій нотаріусами України» нотаріуси не приймають для

вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам

законодавства або містять відомості, що принижують честь, гід$

ність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юри$

дичної особи; які мають підчистки або дописки, закреслені слова

чи інші незастережені виправлення; документи, тексти яких не$

можливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи,

написані олівцем. Правила, що допоможуть усунути порушення

групи 2, можна знайти в Примірній інструкції з діловодства [3]. 

Отже, завдяки проведеним дослідженням ми визначили найпо$

ширеніші порушення в документах та розглянули, яку частину вони

займають у загальній системі порушень. Якщо документ, що підлягає

подачі нотаріусу, викладений неправильно чи неграмотно, складе$

ний з порушеннями вимог чинного законодавства, нотаріус пропо$

нує особі, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, виправити

його або скласти новий. За бажанням заінтересованої особи доку$

мент може бути складений нотаріусом. 

Література

1. Сміян Л. С., Нікітін Ю. В., Хоменко П. Г. Нотаріат в Україні: Навчаль$

ний посібник (2$е вид., стереотип.) / За ред. Ю. В. Шкітіна. — К. : КНТ,

2008. — С. 110.

2. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про за$

твердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

3. Примірна інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних

органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 17.10.97 № 1153.
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ВПЛИВ ЗМК 
НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Грушицька О. Ю.
І курс, група ДКм"1.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (098) 964 07 12

Науковий керівник: Жалко Т. Й., канд. філол. наук, доцент

Засоби масової інформації виражають і формують громадську

думку, яку прийнято розглядати як колективне судження людей,

в якому ставлення до подій і явищ виявляється у формі схвалення,

осуду або вимоги. Громадська думка формується в процесі руху інфор$

мації в суспільстві, відображає людське буття, суспільну практику

людей і виступає як регулятор діяльності. Будучи станом суспільної

свідомості, вона є ніби посередником між свідомістю і практичною

діяльність людей.

Громадська думка належить до найдавніших феноменів су$

спільства. Вплив на неї, її використання і маніпулювання нею знач$

ною мірою визначили спочатку процеси перебудови, потім розпад

СРСР та поглиблення усесторонньої кризи країни колишнього ра$

дянського табору. Чимало проблем у сучасній Україні зумовлені

труднощами формування громадської думки.

Засоби масової інформації ведуть постійний аналіз суспільної сві$

домості населення, вивчаючи громадську думку, а водночас активно

впливаючи на неї, більше того — формуючи її. Однією з визначальних

ознак позитивної діяльності ЗМІ є знання своєї аудиторії: соціально$

го, демографічного та інших показників, а також її духовного стану.

У нашій країні існує розвинена система видання газет, трансля$

ції теле$, радіопрограм. У результаті майже всі соціальні прошарки

та групи можуть задовольнити свої інформаційні потреби через

друковану пресу та електроні медіа. Це дозволяє говорити про нові

риси мас$медіа. Широке розповсюдження мас$медіа привело до того,

що ці засоби стали, по$перше, доступними кожній людині, навіть

якщо вона знаходиться далеко від культурних центрів. По$друге,

посилюється з допомогою мас$медіа зв’язок між особистістю і су$

спільством. По$третє, широке розповсюдження мас$медіа привело

до диференціації споживання інформації. Сучасна людина не може

користуватися однаково всіма джерелами інформації, вона корис$

тується ними вибірково. 
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Мас$медіа постійно і цілеспрямовано формують громадську

думку з широкого кола питань. Одночасно вони є і каналом виразу

громадської думки. Однак цей процес дуже складний і суперечний.

Вплив медіа на формування громадської думки достеменно не ви$

вчено. І не тому, що цими дослідженнями ніхто не займався. Ними

цікавляться давно і багато, але остаточного висновку про силу

впливу ЗМІ на суспільство дослідники не дійшли й досі. 

Формування громадської думки через мас$медіа засновується на

сумісній колективній діяльності людей в умовах концентрації мате$

ріального і духовного виробництва. Мільйони читачів газет, слухачів

радіо, глядачів телебачення, які створюють різноманітні аудиторії,

є особистостями, що включені у систему громадських відносин.

Мас$медіа дозволяють їм встановлювати і підтримувати зв’язок

з широким соціальним середовищем, кордони якого знаходяться

далеко за межами їх безпосереднього оточення. 

Формування громадської думки через пресу, телебачення, радіо

має зворотній зв’язок, тобто громадська думка постійно впливає на

діяльність системи мас$медіа. У сфері масової інформації розподіл

учасників інформаційного впливу на джерела інформації (об’єкти

впливу) і приймачі (суб’єкти впливу) дуже відносний, оскільки обидві

сторони цієї взаємодії — одночасно суб’єкти і об’єкти цього впливу. 

Преса, радіо, телебачення є ефективними засобами впливу на

людей, на їх свідомість і поведінку, на працю, життя і побут. Мас$

медіа допомагають розібратись у численній масі соціальних подій,

формують громадську думку, утверджують систему соціальних цін$

ностей, зразків соціальної поведінки. 

Засоби масової комунікації — це своєрідні заклади, створені для

відкритої, публічної передачі за допомогою спеціального інстру$

ментарію різних повідомлень. 

Отже, у процесі дослідження громадської думки варто звернути

увагу не тільки на форму її виразу, сутність змісту, але і на процес

формування, на зв’язок і взаємодію факторів, які впливають на цей

процес. Саме таке знання дає можливість управління процесом

формування групової, колективної та громадської думки. 
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ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Домбровський С. М.
І курс, група ДКс"1.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (096) 292 89 59

Науковий керівник: Жалко Т. Й., канд. філол. наук, доцент

На сучасному етапі спостерігаємо швидкий розвиток і поширен$

ня електронних книг, в тому числі — електронних підручників.

Яскравим прикладом цієї тенденції є розміщення на сайті Міністерст$

ва освіти і науки України електронних версії деяких підручників. На

ринку також з’явилися у продажу електронні носії з педагогічними

та програмно$методичними засобами, які містять найповнішу

інформацію з усіх розділів навчальної дисципліни. 

Дедалі частіше починають вживатися терміни: електронне видан$

ня, електронна книжка, електронний підручник. Стрімке зростання

кількості дефініцій цієї сфери змушує проаналізувати їх і обрати

найбільш правильний відповідник. Отже, електронне видання — це

електронний текст, який пройшов редакційно$видавничу обробку,

може містити графічні, мовні, музичні, відео$ та фото$ фрагменти,

що разом становлять цілісний продукт, який розміщений на елект$

ронному носії (магнітному, оптичному чи лазерному) або розміще$

ний в мережі Інтернет. Вихідні відомості електронного видання ма$

ють містити інформацію про тип носія, фізичний формат запису,

операційну систему, обсяг запису в мегабайтах тощо. 

Електронна книга (англ. e$book) — це вузькоспеціалізований

компактний пристрій, призначений для відображення електронно$

го видання, яке знаходься в пам’яті пристрою у відповідному фор$

маті. Саме зараз ми спостерігаємо активний розвиток таких елект$

ронних книг, що можуть вміщувати в собі великі об’єми текстової,

графічної та аудіо інформації. 

Світовий досвід показує, що електронні підручники успішно ви$

користовують провідні освітні заклади. У Сполучених Штатах Аме$

рики прийняли програму, за якою до 2012 року кожен школяр ма$

тиме електронний підручник. Новий план обійдеться країні на

дев’ять мільярдів доларів дорожче, ніж друковані підручники. Та

спеціалісти з дослідницької організації DLC (Democratic Leadership

Council) обіцяють, що після перших чотирьох років запровадження
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електронні підручники даватимуть економію у п’ятсот мільйонів

доларів щороку. 

Варто зазначити, що поширення електронних книг та підручни$

ків, а також електронних видань до них, стикається з питанням за$

хисту авторських прав. Контроль за дотриманням ліцензії і розпов$

сюдженням творів дещо складніші, ніж у паперових копій. Навіть

Всесвітня організація інтелектуальної власності визнає, що стрімкий

розвиток цифрових технологій і глобальних телекомунікаційних

засобів створив ситуацію, коли авторське право і суміжні права ви$

явилися уразливими відносно зловживань і порушень у рамках

всесвітньої мережі. Світове співтовариство в галузі авторського

права змушене застосовувати нові засоби захисту й передбачати

нові правові дії.

Електронне видання, у порівнянні з друкованим виданням,

є більш вразливішим перед піратством та контрафакцією. І які

б способи захисту не винаходили, це питання завжди буде актуаль$

ним. На сьогоднішній день існує декілька шляхів унеможливлення

несанкціонованого копіювання матеріалу. 

Одним з них є використання DRM захисту (англ. DRM — Digital

rights management). Це програмні або програмно$апаратні засоби,

які створюють перепони при спробі копіювання захищеного ма$

теріалу, який розповсюджується в електронній формі, або дозволя$

ють відстежити створення таких копій. 

Іншим способом від несанкціонованого копіювання є створен$

ня файлів з «водяними знаками». Це дозволяє легко ідентифікува$

ти покупця, якщо він вирішить поділитися покупкою в Інтернеті.

Фактично захист авторського права електронного видання — це

боротьба, де по обидві сторони барикади стоять високопрофесійні

фахівці з цифрових технологій та програмування. Через це багато

видавництв відмовляються від підготовки електронних видань по$

ряд з традиційним книжковим виданням. 

Здійснення вищезазначених кроків дозволить наблизити нас до

того часу, коли електронна книга та електронний підручник стануть

звичним явищем в житті суспільства та посядуть гідне місце в на$

шому освітньому та культурному просторі.
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ВПЛИВ НАУКОВИХ ШКІЛ ТА ВЧЕНЬ 
НА РОЗВИТОК НАУКИ 

ПРО МАСОВУ КОМУНІКАЦІЮ

Дуцник О. І.
Ш курс, група ДКз"3.1, 

напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»
Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач 

Наука про масову комунікацію отримувала свій розвиток у лоні

соціологічних, філософських, психологічних та інших шкіл, під

впливом поширених вчень, що були популярними і мали великий

вплив на різні дослідження. Чиказька школа заснована Дж. Дьюї

під час викладання в Чиказькому університеті (1894—1904). Для пред$

ставників школи був властивий прагматизм як науковий погляд на

життя. Прагматисти оспорювали ідеалізм і метафізику. Істинним

і цінним є тільки те, що корисно людям, дає практичний результат.

Другою важливою спадщиною, що зробила важливий внесок

у медіа дослідження, був гуманізм. 

Віденський гурток розпочав свою роботу 1922 року під керів$

ництвом М. Шліка, куда входили Ґ. Берґман, Ф. Франк, Ф. Вайс$

ман, В. Крафт та інші. Вчені зосереджувалися на логічному аналізі

наукового знання, протиставляючи науку філософії, логічні позити$

вісти вважали, що єдино можливим є лише наукове знання. Пред$

ставники цього напряму стверджували, що знання має лише два

джерела: логіку та емпіричний досвід. 

Франкфуртська школа заснована неомарксистом Ф. Вейлом

в Інституті соціальних досліджень Франкфуртського університету

в 1923 році, до неї входили Ф. Полок, К. Ґрюнберґ, Е. Фромм, К. Лан$

давер, Ю. Габермас, які запровадили поняття соціальної філософії,

розвинули метод аналізу, названий критичною теорією, де розкрива$

ються приховані владні стосунки всередині культурного феномена. 

Бірмінгемська школа заснована на базі Центру сучасних куль$

турних студій при Бірмінгемському університеті у 1963—1964 роках

Р. Гоґґартом та С. Голлом, сюда входили Р. Вільямс, А. Макробін.

Вчені особливо цікавилися масс$медійною тематикою, розробляли

концепт медіа$імперіалізму. Теоретичною основою досліджень для

представників цієї школи були марксизм, політекономія, постструк$

туралізм, критична теорія, фемінізм. Марксизм — вчення спирається
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на історичний матеріалізм та політекономію. Марксизм ліг в осно$

ву багатьох теорій масової комунікації.

Психоаналіз — термін було вжито вперше у 1902 році З. Фрейдом.

Первинні інстинкти призводять до накопичення енергії в людині,

а невитрачена енергія впливає на психіку. Але витрачання енергії мо$

же спрямовуватися у духовну сферу й проектуватися на людську актив$

ність — заняття філософією, політикою, творчістю, може відбиватися

й на характері спілкування. Біхевіоризм — вчення про методологію

наукового об’єктивізму на противагу інтерпретативному напряму,

представленому психоаналізом. Поведінка може досліджуватися

об’єктивно, вважають захисники біхевіоризму, розумові ж процеси не

підлягають дослідженню, бо недоступні для об’єктивних методів. 

Функціоналізм спрямовує зусилля дослідників на вивчення

структурних зв’язків між фактами соціального життя, соціальними

структурами, культурними нормами і цінностями та особою.

ВИДАВНИЦТВО «А!БА!БА!ГА!ЛА!МА!ГА» 
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Калькова В. В., ІV курс, група ДК"4.1, 
напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
к. тел. (096) 568 54 25

Науковий керівник: Бортнік Ж. І., асистент

Розбудова української держави неможлива без розвитку націо$

нального книговидання. Книга була й залишається найефективнішим

засобом передачі знань та ідей, а її читання найактивніше сприяє

виробленню універсальної та фундаментальної картини світу.

У період становлення незалежності України відбувалися пеpебу$

довчі процеси, що потребували нової наукової бази, принципово

іншого погляду на читача загалом, врахування його смаків при ви$

данні книг. 

Сьогодні держава має підтримати українських видавців у двох на$

прямках: допомогти організувати систему книгорозповсюдження

і організувати цивілізовану систему ціноутворення. В усіх західних

країнах з ринковою економікою система ціноутворення досить прос$

та. Тобто ціну визначає видавець книги і дає можливість дистриб’юто$

рам або посередникам знижувати або збільшувати ціну, але в рам$

ках ціни, визначеної видавцем.
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Одним з найвідоміших дитячих видавництв Східної Європи

є «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА». Це перше приватне дитяче видавни$

цтво незалежної України. 

Перша «абабагаламазька» книжка «Українська абетка» побачила

світ у липні 1992 року. (Перша сторінка першої книжки починалася

з «Ангела»). У перекладі з дитячої мови «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА»

це, власне, і є «абетка» (так називав її герой оповідання Івана Фран$

ка «Грицева шкільна наука»). 

Понад половину видань «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГИ» здобували

перемоги на поважних книжкових конкурсах, а кілька мільйонів

«малят від 2 до 102» називають «абабагаламазькі» книжки своїми

улюбленими. 

Заснував видавництво відомий український поет Іван Малко$

вич. Довкола видавництва згуртувалися провідні українські митці

різних поколінь. Висока художня, естетична та поліграфічна якість

вигідно вирізняють «абабагаламазькі» видання. З видавництвом три$

валий час співпрацюють знамениті українські ілюстратори Владислав

Єрко, Кость Лавро, а також «живий класик» української дитячої

літератури Всеволод Нестайко. Книжки «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА»

невід’ємний атрибут кожної інтелігентної української родини, во$

ни стали одним з найкращих культурних презентів у міжнародних

контактах українців. «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА» — одне з небагать$

ох видавництв Східної Європи, права на книги якого придбали

провідні видавництва майже з 20$ти країн світу — від Англії (Тem$

plar Publishing) та США (Alfred A. Knopf) — до Південної Кореї. 

Книжки видавництва «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА» гідно оціню$

ють чимало світових та українських знаменитостей. Наприклад,

Пауло Коельо так відгукнувся про нашу «Снігову Королеву», про$

ілюстровану Владиславом Єрком: «Це чи не найдивовижніша дитя$

ча книжка, яку я бачив у своєму житті». Єдиною книжкою, повер$

нутою до глядачів «лицем», став перший том абабагаламазького

«Гаррі Поттера». (Переклад 5$го і 7$го томів «Гаррі Поттера»

«А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА» видала першою в світі) 

Кредо видавництва: «Серед десятків тисяч дитячих видань наша

(українська) книжка має бути така гарна, щоб дитятко потяглося

саме до неї. І тоді відпаде багато прикрих, штучно надуманих, «мов$

них проблем». Дуже важливо, щоб у дитинстві все українське «ри$

мувалося» у наших дітей з поняттям «якість»... (І. Малкович).

Серед проблем видавництва, як і інших видавництв України,

можна виділити такі: засилля імпортованої продукції книжковому
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ринку, економічна немічність суб’єктів видавничої справи, недос$

татність попиту на українську книгу, недостатня її якість, занепад

бібліотечної справи, відсутність програми розвитку книговидавни$

чої справи в Україні. Низький рівень розвитку наукового книгови$

дання є показником розвитку суспільства, саме це намагається по$

долати «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА».

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ
КНИЖКОВОЇ МІНІАТЮРИ

Клебанська Я. В.
2 курс, група ДКз"2.1, «Документознавство та інформаційна діяльність»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
(0332) 78"26"16

Науковий керівник: Мациборська О. М., викладач

Книжкова мініатюра — виконані від руки кольорові ілюстрації

й інші елементи книжкового оформлення (ініціали, заставки, кін$

цівки) у рукописних книгах. Мистецтво книжкової мініатюри заро$

дилося у древньому світі, а розквітло в Європі й Азії в епоху Се$

редньовіччя. Процес виконання книжкових мініатюр (ілюмінацій)

і орнаментів у середньовічних рукописних книгах називався ілю,
мінуванням; займалися цією справою переважно ченці. Прикметно,

що в мусульманському мистецтві тільки в книжковій мініатюрі доз$

волялося зображувати людей.

Суттєві зміни в мистецтві книжкової мініатюри відбулися в епо$

ху Ренесансу. Вони були обумовлені двома причинами: по$перше,

відбулася секуляризація культури й мистецтва, а, по$друге, із збіль$

шенням популярності ілюмінованої книги та розподілом праці при

її створенні авторами книжкових мініатюр все частіше ставали не

ченці, а міські художники, цехові майстри. Це вплинуло на стиль та

зміст ілюстрацій: готичний стиль змінився на романський, на зміну

фантастичним рослинам і тваринам прийшли реалістичні мотиви

флори і фауни, побутові сюжети. 

Згодом збагачується й ускладнюється внутрішня композиція мі$

ніатюри: збільшується кількість персонажів, укрупнюється зображен$

ня людської фігури, з’являється пейзаж. Це відображає зміни у став$

ленні людини до світу і самої себе, до свого внутрішнього світу,

відтворює відкриття і нові знання у сфері законів перспективи, ана$

томії, оптики тощо.
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Довгий час книжкова мініатюра сприймалася дослідниками як

самостійний елемент, причому другорядний. Вважалося, що вона

виконує тільки декоративну функцію: текст цілком може обходи$

тись без цих зображень або ж отримати нові. Однак сьогодні дослід$

ники переконані, що середньовічний рукопис разом з мініатюрами

утворює сюжетно,композиційну єдність. Текст і мініатюри станов$

лять сукупність взаємозалежних елементів, що формують наратив$

ний простір твору.

Крім того, образотворча складова завжди має приховане симво$

лічне значення, пов’язане з канонічними та іншими текстами, які

не завжди можна встановити. Разом з тим підкреслимо, що розви$

ток традицій ілюстрування відображає зміни у сприйнятті тексту

книги. Між текстом і мініатюрою встановлюються зв’язки двох

видів — формальні і змістові. До формальних належать кількісні

(кількість розділів/кількість мініатюр) і структурні (розташування

вихідних мініатюр щодо частин книги, розташування ілюстрацій

відносно відповідного розділу, текст і мініатюра в межах книжково$

го розвороту). Змістові ж зв’язки передбачають сюжетні, образні

й ритмічні взаємини між мініатюрою і твором.

Елементи книжкової мініатюри виконували кілька функцій:

орнаментальне оформлення книги — організаційно$композиційну

(комунікаційну), а сюжетно$образні зображення — сутнісно$емоцій$

ну (інформаційну) функцію.

У кожній країні книжкова мініатюра мала свої особливості. Од$

нією з найяскравіших в епоху Середньовіччя була французька мі$

ніатюра. Французькі мініатюристи почали прикрашати поля книг

і заголовні букви в тексті. Італійська мініатюра розвивалася у двох

напрямках: вишукані мініатюри для рицарських романів створювали

північні майстри, а мініатюри в простому, невигадливому стилі —

флорентійські майстри. Зразком взаємопроникнення традицій

є богемська мініатюра «полум’яна» готика: прищепивши італійські

і французькі впливи на національне підґрунтя, богемські майстри

створили неповторні ілюстрації в готичному стилі. 

Унікальність книжкової мініатюри Київської Русі полягає в то$

му, що через величезний обсяг книг над текстом і мініатюрами пра$

цювало кілька ілюстраторів, що зумовило неоднорідності мініатюр

за якістю і стилем. 

Особливе місце посідає східна мініатюра. Східні майстри першими

звернулися до пейзажу; дослідники стверджують, що лінії і кольорові

«плями» на мініатюрах відповідають східним музичним ритмам.
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Отже, розвиток книжкової мініатюри відображає тенденції роз$

витку культури, мистецтва і літератури, відображаючи особливості

художнього світогляду в синхронному і діахронічному аспекті та

виконуючи інформаційно$комунікаційну функцію.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ

Курівчак У. В.
І курс, група ДКс"1.1, спеціальність «Документознавство», Луцький

інститут, к. тел. (096) 688 31 71
Науковий керівник: Зволинська Л. Я., к.філол.н., ст. викладач.

Книга є загальним символом земної цивілізації, незважаючи на

відмінність соціальних формацій і державних устроїв. Саме книга

у непростій історії українського народу поруч із засобами інфор$

мації сприяла формуванню національної свідомості та виробленню

політичного мислення українського народу.

Це добре розуміли усі можновладці окупаційних режимів на на$

ших землях: від Петра І і до останніх радянських часів книгодрук

українською мовою заборонявся, бібліотеки спалювалися, тиражі

українськомовних видань зменшувалися: наприклад, у 1960$ті роки —

60 %, у 1990 році — 19 %. 

Зі здобуттям Україною незалежності ситуація, здавалося б, му$

сила би змінитися на краще. Але аналітики вітчизняної видавничої

справи (а також і будь$який пересічний українець) одноголосно

стверджують, що книжковий ринок України не тільки не розви$

вається, а перебуває як не в стагнації, то в передкризовому стані,

скочуючись до тотальної кризи (О. Афонін, В. Теремко та ін.).

Причини цього явища пояснюються відсутністю на державному

рівні стратегії розвитку українського книгодруку: за 20 з гаком ро$

ків незалежності книговидавці так і не дочекалися від держави пос$

лаблення податкового тиску, так як це зроблено, скажімо, в Росії

(очевидно, сьогодні українська держава немає потреби у високо$

освіченому, культурно розвиненому українцеві).

Оскільки для української книжки не запроваджено податкових

канікул, як для російської, то перша дорожча за другу. Висока ціна

книжки пояснює низький попит на неї. В умовах соціальної нерів$

ності в Україні цілком зрозумілою є ситуація, що бідний українець,
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який хоче читати, не може купувати книги, бо не має грошей,

а більшість багатіїв сьогодні не читає книг.

Водночас протягом останнього десятиліття спостерігається тен$

денція зменшення книговидавництва, і не лише українського, ра$

зом зі стрімким розвитком електронної книги. Це стало підставою

для виникнення міфу про «смерть книги». 

Але традиційна книга є повноцінним суб’єктом комунікації,

електронна ж — лише засобом. Попри розвиток новітніх інформа$

ційних технологій, традиційна книга не втратила свого значення,

крім того, вона має ряд переваг перед електронною, насамперед то$

му, що вміщену в ній інформацію читач сприймає без посередни$

ків, а це значною мірою спрощує доступ до неї. І через десятиліття

друкована книга все одно збережеться як буттєва цінність, фактор

культури, а навіть витвір мистецтва. Адже в усі часи цінувалася кни$

га не тільки корисна й доцільно зроблена, але й гарна, що відзна$

чається гармонійною злагодженістю її елементів.

Невисокі показники українського книговидання сьогодні зу$

мовлює ще й занепад читання взагалі, і не тільки серед нашого на$

селення, а й в усьому світі. В індустріально розвинених країнах чи$

тання більше не є престижним заняттям. Якщо в людей не буде

мотивації до читання, занепаде й електронна книга.

Видається, що сьогодні фінансова криза завершується, а це ма$

ло би сприятливо вплинути на видавничу галузь. Але доскіпливий

і вдумливий аналітик В. Теремко застерігає від таких думок: «Спо$

дівання на подолання кризи разом із оздоровленням економіки

містять шкідливі ілюзії. У вітчизняних реаліях це неможливе і через

відсутність активної, послідовної, інтелектуально забезпеченої ан$

тикризової політики, дефіцит соціальної гармонії та оптимізму»

[http://blog.i.ua/user/4380808/].

Єдина перспектива українського книговидання — покладатися

на надбання видавничого досвіду, комбінувати різноманітні варіан$

ти стратегії виживання, зосередитися на ефективних проектах, тоб$

то — творах якісної літератури. Криза показала, що попит на доб$

ротні, у розумінні цільової аудиторії, книжки не зникає навіть

у скрутні часи. Це підтверджує видавничий успіх романів «Записки

українського самашедшего» Л. Костенко, «Залишенець. Чорний

ворон» В. Шкляра, усіх творів М. Матіос. Очевидно, ці книжки

стали для українців важливою життєвою опорою, опинившись на$

одинці з книжками, вони знайшли у них підтвердження своїх

очікувань.
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НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 
В ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРАХ 

Мар’яш В. В.
І курс, група ДКз"1.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

тел. (050) 438 03 73
Науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. н., доц.

Одним із засобів спілкування та ефективного проведення діло$

вих переговорів є невербальна (несловесна) комунікація. Це різні

рухи тіла (жести, міміка, пантоміміка), інші засоби зовнішньої нес$

ловесної передачі емоційних станів людини (наприклад, почерво$

ніння, збліднення, зміна ритму дихання та ін.), які слугують засо$

бами обміну інформації між людьми. Іноді кажуть про невербальну

поведінку людини. При цьому йдеться про форми її поведінкової

активності, не пов’язаної з мовою, але такі, що виконують комуні$

кативну функцію (наприклад, розміщення людини у просторі, ма$

нери тримати якісь предмети тощо). Психологами встановлено, що

у процесі взаємодії менеджера до 80 % комунікацій здійснюється за

рахунок невербальних засобів. Встановлення менеджером ділового

контакту залежить часто не стільки від того, що він говорить, скіль$

ки від того, як він тримається. Тому велике значення мають сигна$

ли, які посилає наше тіло, і їх треба знати.

Австралійський спеціаліст «з мови рухів тіла» А. Піз стверджує,

що за допомогою слів передається лише 7 % інформації, зате за до$

помогою звукових засобів (включаючи тон голосу, інтонацію тощо)

38 %, міміки, жестів, пози  55 % [2, с. 13]. Він зазначає, що не слід

захоплюватися однозначною трактовкою тієї чи іншої пози або

жесту. Оцінку можна давати лише їх послідовності у сукупності з мі$

мікою та текстом, що промовляється. Вихоплені з контексту один$

два невербальні сигнали можуть дати неправильну, неадекватну

картину того, що відбувається в дійсності [4, с. 110].

Відомий випадок, коли відомий дослідник капітан Кук вперше

висадився у Новій Зеландії, маорі зустріли його своїм традиційним

«войовничим ритуалом» (так само у наші дні вони вітають англійсь$

ку королеву). Англійці, неправильно витлумачивши це висловлен$

ня дружніх почуттів, у відповідь застрелили декількох аборигенів,

що всвою чергу ускладнило встановлення дипломатичних відно$

син. Відголос цих подій відчувається і по сьогодні. 
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Невербальна та вербальна комунікації взаємодіють. Це також

підтвердили російські психологи — В. Куніцина, Н. Казаринова та

В. Погольша, які спеціально досліджували процеси взаємодії вер$

бальних і невербальних компонентів спілкування, У процесі дослі$

джень було визначено функції невербальних повідомлень стосовно

вербальних:

— доповнення (у тому числі дублювання і посилення) вербаль$

них повідомлень;

— заперечення вербальних повідомлень;

— заміщення вербальних повідомлень;

— регулювання розмови [1, с. 61].

У ході ділових переговорів з метою встановлення і збереження

контакту важливу роль відіграє саме управління власною по$

ведінкою, що передбачає уміння суб’єкта узгоджувати свої жести,

міміку та інші рухи тіла із задумом. Інакше кажучи суб’єкту слід

уміти регулювати свої рухи, щоб вони не заважали, а навпаки, «пра$

цювали» на головну думку, сприяли її чіткішому вираженню. Крім

того, суб’єкт повинен володіти своїм психологічним станом (управ$

ляти негативними емоціями: не дратуватися, не підвищувати голос,

не чіплятися до слів, не ображатися, а прагнути бути стриманим,

терплячим, уважним, доброзичливим) [3, с. 103–104]. Ця дія спря$

мована на оптимізацію спілкування (використовуються невербальні

засоби комунікації для актуалізації тези і створюється сприятлива

психологічна основа для взаємодії суб’єкта та аудиторії).

Для того щоб мати успішну професійну діяльність, менеджеру

необхідно навчитися читати невербальні сигнали. Вміючи це роби$

ти, менеджер може про клієнта, партнера, співробітника або про

будь$яку іншу людину, яку бачить вперше, довідатися ще до того,

як вона почне говорити.

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф. С. Ба$

цевич. — К. : Видавничий центр «Академія», 2004. — 344с.

2. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам /

А. Пиз. — Нижний Новгород, 1992.

3. Сагач С. М. Золотослів: навч. посіб. / С.М. Сагач. — К. : Райдуга,

1993. — 378с.

4. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: навч. посіб. / І. В. Хо$

менко. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 192 с.



24

Секція 2 Документознавство та інформаційна діяльність: 

ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «РЕЙТЕР» 
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Світові інформаційні агентства покликані забезпечити аудито$

рію своєчасною і точною інформацією, вони працюють з інтерна$

ціональною та інтерсоціальною інформацією, значущою для різних

соціальних груп і всіх сфер людської діяльності, необхідною для

нормального функціонування суспільства. 

Розвиток діяльності інформаційних агентств супроводжується

конкуренцією з боку одних агентств по відношенню до інших.

У XX столітті дослідники виділяли п’ять провідних інформаційних

агентств: «Ассошіейтед Прес», «Юнайтед Прес», «Рейтер», «ТАРС

(ІТАР$ТАРС» і агентство «Франс$прес». 

Рейтер — одне з найбільших інформаційних агентств, що спе$

ціалізується на поширенні новин, міжнародної інформації, інформа$

ційних послуг у сфері фінансів і бізнесу, інформаційних продуктів

у системі on$line, систем управління інформацією, бізнес бюле$

тенів, фотоновин; на проведенні валютних операцій.

Агентство має приватний характер зі статусом офіційного аген$

тства Великобританії. Загалом Рейтер надає у міжнародні інформа$

ційні потоки суто інформаційні новини, ділову інформацію під$

приємствам, фірмам та іншим установам, з впровадженням нових

технологій надає свої мережі для операцій з валютою у глобальних

фінансових потоках, переважно спеціалізується на наданні опера$

тивних інформаційних послуг за допомогою комп’ютерних терміна$

лів, які повідомляють про котировки валют на міжнародних біржах.

Рейтер заснована 1851 р. як інформаційне агентство, що відразу

стало характеризуватися незалежністю, оперативністю, точністю по$

дання новин і на сьогодні залишається одним із світових лідерів у по$

ширенні міжнародних новин. Основна частина діяльності агентст$

ва Рейтер припадає на забезпечення інформацією банків, брокерів та

інших учасників фінансових ринків. Протягом доби Рейтер онов$

лює новини і фінансові дані з 180 основних бірж та ринків світу.
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Агентство спеціалізується на розповсюдженні програмних про$

дуктів та технологій мультимедіа безпосередньо у торгових залах

у системі електронних торгів, а також у системі інформаційних по$

слуг при укладенні контрактів. Взагалі всі інформаційні послуги,

що надає Рейтер можна поділити на чотири основні блоки:

1. Блок новин 

2. Інформаційно$фінансові новини і бізнес$новини. 

3. Рейтер — телебачення. 

4. Дилерські послуги. 

5. Оперативна, ділова інформація Рейтер. 

Наприкінці 1998 р. керівництво агентства Рейтер проголосило

про те, що корпорація має зазнати найзначніших змін. Йшлося про

перебудову структури з горизонтальної (яку складали країни і тери$

торії) на вертикальну (що мають скласти основні бізнес$проекти та

їх пріоритетність має визначатися виключно прибутковістю). Наго$

лошується на тому, що має залишитися згодом лише два головних

напрямки роботи агенції Рейтер: Рейтер Інформейшн і Рейтер

Трейдинг Систем. Вони мають поширювати продукцію засобами

глобальної торгової мережі. Третій напрямок діяльності Інстінет

(свого роду брокерська агенція) трансформується згодом на неза$

лежний підрозділ. Медіа$інформаційний бізнес має розвиватися

окремо і особливий акцент агенція робить на застосуванні нових

можливостей Інтернет для поширення серед своїх клієнтів даних

власних баз даних та власних архівів, що складають близько 4 тис.

публікацій, які допоможуть клієнтам забезпечити власний бізнес

будь$якими пакетами документів, статистичних даних, порівняль$

них характеристик та даних аналітичного характеру.

Отже, «Рейтер» одне з найбільших у світі міжнародних інфор$

маційних агентств новин, яке працює в інформаційній сфері вже

понад 150 років.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ

Олексюк А. А.
ІV курс, група ДК"4.1, 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 
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Науковий керівник: Бортнік Ж. І., асистент

«Електронний уряд» — це інноваційна форма державного управ$

ління, що дає можливість широкої взаємодії органів влади, громадсь$

ких організацій, підприємств бізнесу й громадян у процесі керуван$

ня суспільством на основі взаємозалежних внутрішніх урядових

і зовнішніх суспільних інформаційних структур і ефективно діє

в умовах інформаційного суспільства.

У межах концепції електронного урядування інтегруються

інформаційні ресурси органів державної влади, забезпечується до$

ступ до них, а також створюється система інтерактивних онлайно$

вих послуг. Урядова мережева інфраструктура має бути спрямована

на вирішення актуальних політичних, економічних і соціальних

завдань держави і забезпечувати:

– реалізацію права громадян на доступ до відкритої державної

інформації;

– доведення до громадськості об’єктивної і достовірної інфор$

мації про діяльність органів державної влади, що зміцнює довіру до

держави та її політики;

– взаємодію і постійний діалог держави з громадянами й гро$

мадськими інституціями, а також необхідний рівень суспільного

контролю за діяльністю державних органів і організацій;

– об’єднання інформаційних ресурсів і послуг органів держав$

ної влади, і місцевого самоврядування з метою зміцнення загально$

національного інформаційного простору;

– удосконалення системи державного управління, оптимізацію

структури державного апарату, зниження фінансових і матеріальних

витрат на його зміст, поетапне переведення частини державних по$

слуг, що мають вартісне вираження, у систему державних мережевих

послуг, що відповідає реальним потребам громадян і організацій;

– ефективну підтримку економічної діяльності державних суб’єк$

тів, що займаються господарською діяльністю, дозволяючи їм ефек$
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тивно інтегруватися в загальнонаціональний і світовий економічні

простори;

– взаємодію і співробітництво з державними органами зарубіж$

них країн і міжнародних неурядових організацій.

Упровадження технологій електронного урядування можливо

забезпечити тільки в рамках реформування на сучасних засадах

всієї системи публічної влади. Це потребує модернізації передусім

системи державного управління, проведення ефективної адмініст$

ративної реформи. Саме завдання розбудови системи публічної

адміністрації в Україні є масштабним — таким, яке вимагає значно$

го часу та ресурсів.

На сьогодні в нашій державі існує досить велика кількість нор$

мативно$правових актів, що регулюють відносини у сфері інформа$

ційних технологій. Проте значна частина з них потребує внесення

змін і доповнень, оскільки тією чи іншою мірою не узгоджується між

собою. У свою чергу, чинне законодавство України не відповідає

сучасному рівню розвитку інформаційних відносин та не в змозі

адекватно вирішувати проблеми, що виникають.

Сьогодні можна виділити такі напрями державної політики в роз$

будові електронного урядування: вирішення завдань соціального та

економічного розвитку України; задоволення потреб в інформа$

ційному забезпеченні громадян, суспільства та держави; удоскона$

лення інформаційно$аналітичного забезпечення органів державної

влади; використання потенційних можливостей інформатизації

для розвитку науки, освіти, культури, охорони здоров’я та інших

сфер суспільного життя; створення і використання національних

електронних інформаційних ресурсів; розвиток національної скла$

дової мережі Інтернет; забезпечення захисту інформаційних систем,

мереж і ресурсів; інформаційне забезпечення національної безпеки

і суверенітету України; розвиток телекомунікаційної інфраструкту$

ри; поліпшення наукового та кадрового забезпечення інформати$

зації; розвиток ринку інформаційних технологій.

У результаті впровадження інформаційної системи «Електрон$

ний уряд» очікується: підвищення достовірності, повноти та опера$

тивності інформації, що використовується та накопичується в орга$

нах державної влади; прозорість виконання рішень і доручень уряду

органами виконавчої влади та високий рівень контролю за їх здійс$

ненням; зниження накладних витрат у державних установах; зростан$

ня довіри суспільства до діяльності уряду; забезпечення взаємодії

громадян і органів державної влади з реалізацією зворотного зв’язку,
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спрямованого на забезпечення індивідуальних інформаційних пот$

реб населення країни в сфері одержання необхідної інформації та

надання індивідуальних даних, направлених від громадян до інсти$

туцій державної влади.

МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Приведенець В. М.
І курс, група ДКм"1.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут, к. тел. (098) 641 22 02

Науковий керівник: Жалко Т. Й., канд. філол. наук, доцент

Для запобігання та ліквідації загроз інформаційній безпеці ви$

користовують правові, програмно$технічні та організаційно$еко$

номічні методи. 

Мета розвідки — охарактеризувати методи запобігання право$

порушень у процесі соціальної комунікації.

Правові методи передбачають розробку комплексу нормативно$

правових актів і положень, регламентуючих інформаційні відноси$

ни в суспільстві, керівні та нормативно$методичні документи щодо

забезпечення інформаційної безпеки. Програмно4технічні методи —

це сукупність засобів запобігання витоку інформації; виключення

можливості несанкціонованого доступу до інформації; запобігання

впливам, які призводять до знищення, руйнування, спотворення

інформації, або збоям чи відмовам у функціонуванні засобів інфор$

матизації; виявлення закладних пристроїв; виключення перехоплен$

ня інформації технічними засобами; використання криптографічних

засобів захисту інформації при передачі каналами зв’язку [1, с. 20]. 

Організаційно4економічні методи перед6ачають формування і забез$

печення функціонування систем захисту таємної й конфіденційної

інформації, сертифікацію цих систем згідно з вимогам інформацій$

ної безпеки, ліцензування діяльності в сфері інформаційної безпе$

ки, стандартизацію способів і засобів захисту інформації, контроль

за діями персоналу в захищених інформаційних системах. 

Важливе значення для запобігання інформаційним загрозам має

мотивація, економічне стимулювання і психологічна підтримка

діяльності персоналу, який забезпечує інформаційну безпеку. 
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Загальнонаціональний рівень важливості проблеми інформа$

ційної безпеки країни, її комплексний характер вимагають розроб$

ки і реалізації відповідної національної довгострокової програми. 

Першочергові заходи щодо забезпечення інформаційної безпе$

ки України повинні включати: визначення складу, послідовності

і порядку розробки законодавчих і нормативно$правових актів

з питань інформаційної безпеки, а також механізмів їх введення

в дію (правове забезпечення); розробку державної цільової науково$

технічної програми забезпечення інформаційної безпеки, створення

інформаційної бази, спрямованої на реалізацію концепції інфор$

маційної безпеки України (науково$технічне забезпечення); роз$

робку і створення організаційної структури системи інформаційної

безпеки України; створення вітчизняної системи сертифікації техніч$

них і програмних засобів інформатизації на відповідність вимогам

інформаційної безпеки (організаційне забезпечення); забезпечен$

ня реальних потреб системи інформаційної безпеки в кадрах, ма$

теріально$технічних і фінансових коштах (ресурсне забезпечення). 

Державні правоохоронні установи у різних країнах світу створю$

ють спеціалізовані підрозділи, кількість яких постійно зростає, для

збирання та аналізу так званих «електронних» чи «комп’ютерних»

доказів. Цю функцію також виконують численні спеціальні лабора$

торії судової експертизи. Зазначені обставини є одним із обґрунту$

вань формування спеціальних підрозділів у боротьбі зі злочинами,

що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій. Досвід

багатьох країн свідчить, що комп’ютерні злочини мають розсліду$

ватись лише тими підрозділами чи співробітниками правоохорон$

них органів, які мають спеціальні навички для ведення таких справ

та пройшли відповідну підготовку.

Отже, метою інформаційного законодавства є втілення в життя

державної політики в умовах розвитку суспільних інформаційних

відносин в Україні, методів і засобів створення інформаційних ре$

сурсів, їх обігу, збирання, накопичення, систематизації, викорис$

тання і захисту.

Література

1. Бутузов В. Протидія злочинності у сфері високих технологій / В. Бу$

тузов, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк // Міліція України. — 2002. — № 9. —

С. 20–26. 
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Приходько Н. В.
Ш курс, група ДКз"3.1, «Документознавство та інформаційна

діяльність» Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач 

Технічний прогрес у сфері комунікацій досяг такого рівня, що зви$

чайні форми людського спілкування у вигляді словесних повідом$

лень, музичної мелодії або зображень набули нових вимірів. Комуні$

кація стала масовою. Електронні технології дозволяють спілкуватися

мільйонам людей з різних кінців планети одночасно. Одним з най$

ефективніших сучасних засобів масової комунікації є телебачення.

Природно, що воно стало предметом наукових досліджень.

Використання телебачення і радіомовлення у виборчих кампа$

ніях — питання, яке чи не найприскіпливіше розглядається законо$

давством України. У демократичному суспільстві головним завдан$

ням мовлення має бути обслуговування інтересів громадськості,

тобто аудиторії. Якщо компанія телемовлення є комерційним під$

приємством, вона повинна виявляти інтереси споживача, оскільки

її завданням є продаж аудиторії рекламодавцям. На жаль, в Україні

ці принципи виконуються не завжди, наявна певна політична са$

моцензура телепрограм. 

Телепередачі, розраховані на контакт з масовим молодим гляда$

чем, вони поділяються на три категорії: з використанням видових

документальних записів, музики та усної розповіді, покликані

створити у глядачів настрій за допомогою складних операторських

прийомів, дикторського тексту та музики. 

Проте система українського телебачення і сьогодні перебуває

у стані модернізації. Телепрограми стали більш виразними, вибудо$

ваними на цінностях державницького штибу. За цей період більше

стало авторських програм, розроблених професійно і з урахуванням

аудиторії. Ввійшло у практику інтерактивне опитування.

Фахові та літературні джерела з теорії та історії телебачення мож$

на поділити на такі групи: праці теоретичного характеру (С. Без$

клубенко, Г. Вачнадзе, Т. Кисельова, О. Копиленко, М. Маклюен,

О. Зернецька); історичні праці, що стосуються технічного розвитку

українського телебачення (М. Грищенко, С. Катлер, І. Мащенко,

Ю. Омельяненко, В. Цвік); мистецтвознавчі роботи, що характери$
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зують естетичний вплив телевізійної інформації на свідомість те$

леглядачів (М. Бурмака, В. Германчук, О. Зирін, В. Лизанчук,

О. Побєдоносцева, С. Янішевський); роботи, які мають політо$

логічний характер, що досліджують розвиток українського телеба$

чення в контексті демократизації українського суспільства (Л. Го$

роденко, В. Коляденко, А. Костирєв, І. Пенчук, О. Штурнак).

Важливий компонент джерелознавчої бази — мемуарна література,

присвячена становленню вітчизняного телебачення, специфіці

діяльності (В. Єгоров, Ю.Макаров, І. Мащенко).

Закономірностями розвитку електронного телебачення як засо$

бу масової інформації та комунікації можна вважати: телефікацію

у контексті всезростаючого задоволення інформаційних потреб на$

селення шляхом реалізації Законів України «Про внесення змін до

Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної ін$

формації», «Концепція проекту Закону України «Про основні заса$

ди державної комунікативної політики», «Про основні засади роз$

витку інформатизації суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та

інші, що визначають загальні принципи державної політики у сфері

інформатизації суспільства. Закони покладають на державу регулю$

вання процесів соціальної комунікації, забезпечення системності,

комплексності та узгодженості їх розвитку. 

ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Прудка Є. С.
ШІ курс, група ДКз"3.1 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 
Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач 

«Інтер» — загальнонаціональний телеканал. В українському ефірі

він з’явився 20 жовтня 1996 року, відтоді є незмінним лідером вітчиз$

няного телебачення, завдяки чіткому дотриманню концепції сімей$

ного каналу, що враховує потреби всіх соціальних і вікових груп на$

селення. Окрім телеканалу «Інтер» до Inter Media Group входять

також канали НТН, К1, К2, «Ентер$Фільм», «Мега», MTV Україна,

«Піксель». «Інтер» — найпопулярніший телеканал країни. Більша час$

тина телеглядачів України віддають йому перевагу, про що яскраво

свідчать показники. За результатами 2012 телеканал «Інтер» під$

твердив звання «Головний канал країни», лідирував за показниками

телеперегляду, усіма основними цільовими аудиторіями. Телеканал
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«Інтер» знаходить своїх глядачів за допомогою наземних ефірних

кабельних мереж країни, загальне покриття — 99,7%.

23 жовтня 2001 року телеканал «Інтер» отримав нову ліцензію на

право ефірного мовлення та трансляції телетексту по всій території

України, яка є чинною до липня 2015 року. З 30 грудня 2002 року

програми каналу можна дивитися 24 години на добу. Успіх телека$

налу обумовлений потужною базою власного виробництва. На да$

ний момент в ефір телеканалу виходять розважальні шоу, концерти,

ток$шоу, соціальні проекти, ігрові шоу та пізнавальні програми.

З 2007 року у складі медіа$групи «Інтер» почала свою роботу студія

«07 Продакшн», що займається виробництвом кіно на найрізнома$

нітнішу тематику. З того часу, як в ефірі каналу регулярно виходить

вітчизняний продукт, він став першим у галузі української докумен$

талістики. Фільми студії «07 Продакшн» неодноразово отримували

нагороди престижних фестивалів, як українських так і міжнародних.

Для виробництва новин була сформована окрема продакшн$

студія «Національні інформаційні системи» (НІС). Завдяки роботі

цієї інноваційної структури, більш ніж третина українських гля$

дачів надають перевагу програмам новин. Щоденно на телеканалі

виходять 8 випусків новин, особливо вечірній підсумковий випуск

«Подробиці», що представляє цілісну картину дня, з усіма деталями

найважливіших подій, у неділю о 20:00 «Подробиці тижня», який

у жанрі політичної аналітики підбиває інформаційні підсумки тижня.

За час існування каналу партнерами «Інтера» були і залишаються

найбільші закордонні компанії та партнери. За результатами бага$

тьох конкурсів, він неодноразово обіймав провідні місця у різнома$

нітних номінаціях, визнавався найкращим телеканалом року, став

першим українським телеканалом, що повноправно заявив про се$

бе і на закордонному телевізійному ринку. У квітні 2010 року окремий

стенд каналу вже у восьмий раз був представлений на найбільшому

телеринку, виставці (MIPCOM и MIPTV), що проходив у Каннах

(Франція). Завдяки цьому програми і фільми «Інтера» стали з успіхом

продаватися за кордоном, канал став брендом, який добре впізна$

ють у всьому світі.

З 2006 року при телеканалі відкрита «Інтершкола» — медіаосвіт$

ня програма, мета якої підготовка висококваліфікованих спеціа$

лістів у галузі телебачення. Навчання в «Інтершколі» відбувається

за такими спеціалізаціями: продюсер, режисер, сценарист, жур$

наліст, оператор, а з 2008 року з’явився новий оригінальний курс

«Comme il faut», де слухачі вивчають такі дисципліни як акторська
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майстерність, дефіле, фотопластика, візаж, психологія комуніка$

цій, культура і техніка вимови.

Інформаційне мовлення представлене у мережі окремим ресур$

сом — «Подробности» (http://www.podrobnosti.ua), що є популяр$

ним серед українських новинних проектів у глобальній мережі,

який щоденно відвідують близько 60 тисяч глядачів. Постійно

підвищуючи якість мовлення, «Інтер» впроваджує найпотужніші

телевізійні технології, які відповідають сучасним світовим стандар$

там. Перспективним напрямом стало завершення робіт зі створен$

ня Центрального Електронного Архіву, інтегрованого зі всіма ви$

робничими комплексами, який дозволяє з незмінною якістю

зберігати медіа матеріали необмежену кількість років. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

Ройко В. О.
ШІ курс, група ДКз"3.1, 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 
Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 

Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач 

Преса є елементом національного життя, одним із найважливі$

ших знарядь пропаганди політичних ідей, формування і вираження

громадської думки, поширення наукових знань, інформації про

внутрішні та зовнішні проблеми держави. Засоби масової комунікації

давно перетворилися на один із найважливіших інститутів сучасного

суспільства. Це сприяло розширенню їх функцій від власне інфор$

мування до серйозного впливу на аудиторію. Засоби масової інформа$

ції пережили небачене піднесення, спричинене національним відро$

дженням, яке вони стимулювали і сприяли розвитку, а також значну

економічну і творчу кризу, вийти з якої не вдається досі [3, с. 34]. 

Помітною ознакою сьогодення є розширення спектру органів

масової інформації. Вивчаючи сучасну пресу, можемо відзначити

розширення і поглиблення її тематики, позбавлення від надмірно$

го одностороннього інтересу до окремих галузей за рахунок інших,

відображення сьогоднішніх подій в історичній закономірності, під$

вищену увагу до питань духовного формування сучасного покоління.

Майже одночасно за порівняно короткий відрізок «гласності» рух$

нула колишня модель преси, яку російський дослідник Я. Засурсь$

кий слушно відзначив як «інструментальну» [2, с. 178]. За роки то$

талітарної журналістики численні види інформації були відверто
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зафарбовані в ідеологічні, класові тони, мали на меті не тільки ін$

формування людей, але й маніпулювання їх свідомістю. «Але навіть

у найтемніші для суспільного розвитку роки, коли редакційні ко$

лективи змушені були однозначно виконувати вказівки партійних

і владних структур, — зазначає професор В. В. Різун, — редакції все

одно залишалися потужними центрами масового інформування,

фабриками інформації, які володіли великим обсягом інформа$

ційного матеріалу» [4, с. 6]. 

Сьогодні українська журналістика у найкращих своїх поривах

і у перспективі прагне мати глобальний характер. Одначе їй ще довго

чекати медіа$революції та залишатися регіональною журналістикою,

яка представлена виданнями територіального або національно$

етнічного характеру, задовольняючи потреби аудиторії в інформації

місцевого масштабу [1, с. 26]. Преса покликана відігравати роль го$

ловної ланки між людиною і навколишньою реальністю, яку вона

не завжди успішно виконує. Засоби масової інформації все більше

набувають комерційної форми. Поняття свободи преси нерідко

сприймається лише як свобода власності на неї, в особі ринкових

сил з’являються нові керівники, які диктують народу свою волю.

Критеріями якості видань є розгорнута інформація, редакційні

статті, аналітичні коментарі й есе, листи тощо. Якість видання виз$

начається і змістом, і поліграфічним виконанням. Засоби масової

інформації не повинні пропагувати насилля, ворожнечу і нена$

висть, а також гріховні людські інстинкти заради комерційних інте$

ресів. Вони повинні нести моральну відповідальність за виховання

людей, особливо молодого покоління і дітей. 
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Стрижньова Г. В.
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Кіровоградський інститут розвитку людини

Науковий керівник: Красненко О. В., старший викладач, 
Кіровоградський інститут розвитку людини

тел. (099) 787 58 20 

Робота над архівною спадщиною добре відомого в українській

історії шляхетсько$гетьманського роду Скоропадських викликає ціка$

вість у науковців. Його представники впродовж майже трьох століть

відігравали свою, завжди помітну роль в історії нашої Батьківщини.

Досить згадати найвідоміших з них — гетьманів Івана Скоропадсько$

го (1708–1722) та Павла Скоропадського (1918). Першому з них суди$

лося стати останнім з незалежних і першим з обмежених українських

володарів; другий — здійснив відчайдушну спробу відродити у XX ст.

старовинну національну форму державності й розбудувати Українсь$

ку Державу на міцних приватновласницьких підвалинах, спираю$

чись на козацтво та інші власницькі прошарки населення.

Архівна спадщина цього роду, що охоплює кінець ХVІІ–ХХ ст.,

нині виявилася розпорошеною між державними і приватними архіво$

сховищами України, Росії, Швейцарії, США. Значна її частина впро$

довж цих століть була втрачена назавжди, сліди ж іще однієї (йдеться

про щоденники Павла та Олександри Скоропадських 1904–1905,

1915–1917 років) загубилися в 20–х роках XX ст. Те, що маємо сьогодні

у складі Національного архівного фонду України, — лише незначна

доля згаданої спадщини. Саме з цієї причини виникла ідея відтво$

рення (хоча б у віртуальному вигляді) всього фамільного архіву Ско$

ропадських, накопиченого представниками десяти колін цього роду.

Постановка зазначеного питання, у свою чергу, спричинила необ$

хідність торкнутися теоретичних підвалин архівознавчого феномена

фамільних архівів, зокрема архівних зібрань української лівобережної

еліти другої половини XVII — першої чверті XX ст., провести дослі$

дження історії їх створення та побутування, а також складу і змісту та

археографічного оприлюднення. Саме таким чином виник теоретич$

ний вступ до розвідки про документальну збірку роду Скоропадських.
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Із зрозумілих причин основна увага в статті зосередилася на

архівній спадщині Павла Скоропадського та його безпосередніх

предків. Саме вони найбільше опікувалися відтворенням фаміль$

ного архіву, залишили величезну власну документальну збірку, що

відбивала всі сторони життя роду. Ці архівалії сповна засвідчують

виняткову роль гідного представника роду Скоропадських — ос$

таннього гетьмана всієї України і військ козацьких Павла — в істо$

ричних подіях кінця XIX — першої половини XX ст.

Фамільний архів Скоропадських за всіма параметрами одноз$

начно підпадає під уведене світовою архівною спільнотою поняття

переміщені архіви, адже він неодноразово зазнавав (як у цілому, так

і по окремих своїх частинах) такого переміщення — і в межах України,

і поза її адміністративні й державні кордони. І лише в другій половині

XX ст. основна його частина нарешті опинилася в Україні, на місці

свого створення. Проте інші його складові й донині перебувають за

кордоном: в архівосховищах Росії, фондах Східноєвропейського

дослідного інституту ім. В. Липинського у Філадельфії (США), в ін$

ших колекціях, розкиданих по світах. До того ж, на відміну від укра$

їнської частини фамільного архіву, якою активно користуються як

українські, так і іноземні дослідники, закордонні архівалії Скоро$

падських практично є незнаними, їх не введено до наукового обігу.
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ВИВЧЕННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ 
У СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Строчек Ю. О.
І курс, група Дк (м), 

напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»
Луцький інситут розвитку людини Університету «Україна» 

Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н., ст. викладач 

«Стереотип» як наукове поняття належить до активно вживаних

і досліджуваних у різних галузях знань, передусім воно функціонує

в тих науках, які межують з іншими. З огляду на це поняття «стере$

отип» набуває різного змісту й функцій залежно від сфери науково$

го використання. Проблема вивчення етнічних стереотипів актив$

но розробляється сучасними вченими у галузі комунікативістики

(Є. Бартмінський, Ф. С. Бацевич, О. В. Бєлова, М. Р. Гареєва,

В. А. Маслова, Ю. А. Сорокін, В. М. Телія).

За «Етнічним довідником», «стереотип етнічний — схематизований,

спрощений, емоційно забарвлений образ певної етнічної спільно$

ти, який поширюється як типовий на кожного її представника» [1].

Стереотип входить до структури ментально$лінгвального комп$

лексу і репрезентує національні уявлення комунікантів; він не може

функціонувати як одиничний феномен, оскільки стереотипи полі$

фонічні й діють як збірний образ. Стереотип виступає як універ$

сальна поведінкова модель з детермінованим вибором тактики. 

Етнічні стереотипи у своїй структурі мають три компоненти:

1) констатація особливостей етнічної групи — когнітивний (пізна$

вальний) елемент; 2) ставлення до цих особливостей, що зумовлює

їхню оцінку, — емотивний елемент; 3) формування певного типу

поведінки щодо цієї етнічної групи — конативний (поведінковий)

елемент. О. В. Бєлова ще викремлює пізнавальний і оцінний компо$

ненти стереотипів. Пізнавальний компонент може виникати у фор$

муванні упереджень, забобонів, необ’єктивного сприйняття інших

народів. В оцінному компоненті домінує негативне ставлення до

представників «чужих» етносів і конфесій [2, 6].

Етнічні стереотипии виконують такі функції:

— функція соціально4етнічної інтеграції. Стереотипии задовіль$

няють психічну потребу в економії пізнавальних зусиль; суспільну

потребу підтримувати внутрішню згуртованість народу і його про$

тилежність іншим етносам;
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— захисна функція етнічних стереотипів виявляється у тому, що

вони сприяють збереженню традиційної системи цінностей «своїх»

і «чужих» культур;

— комунікативна функція етнічних стереотипів служить для здійс$

нення обміну інформацією між представниками різних етносів;

— за допомогою пізнавальної функції етнічного стереотипу фор$

мується образ зовнішньої картини світу та індивідуального мікро$

космосу;

— маніпулятивна функція етнічних стереотипів полягає в тому,

що за певних умов вони можуть виступати інструментами впливу

на маси в ідеологічних та політичних цілях [2, 7].

Основу етнічного та національного стереотипу зазвичай стано$

вить певна риса зовнішності чи типова риса характеру та поведінки

тобто різноманітні внутрішні та зовнішні властивості, стани, які

належать певній особі, котра вважається типовим представником

певного етносу (або проектується на етнос загалом). Це спричиняє,

зокрема, формування стійких уявлень на зразок «німецька ор$

ганізованість і пунктуальність», «українська чуттєвість», «англійсь$

ка ввічливість», «російська безпечність» [3, 271]. 
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У цілому інформаційно$бібліотечна діяльність — це галузь

інформаційної, освітньої та культурно$просвітницької діяльності,

що включає створення і розвиток інформаційно$бібліотечної ме$

режі. Формування та обробку інформаційно$бібліотечних фондів,

організацію інформаційно$бібліотечного, інформаційно$бібліог$

рафічного обслуговування користувачів, підготовку кадрів, наукове

та методичне забезпечення розвитку інформаційно$бібліотечних,

інформаційно$ресурсних центрів та бібліотек.

Можливості сучасної бібліотеки в багато разів збільшуються при

наявності автоматизованого документообігу. Але також варто

відзначити, що просто наявності сучасних технологій недостатньо,

до них ще потрібен науковий підхід. Автоматизація документообігу

в бібліотеках не робиться в один день — це довгий поетапний про$

цес. Вже сьогодні існує величезна кількість різних систем автома$

тизацій, які розроблені не лише вітчизняними, а й зарубіжними ви$

робниками. Враховуючи, що потрібно знати рівень володіння

системою кінцевого користувача і технічні можливості обладнан$

ня, впроваджуватися автоматичні системи повинні тільки фахівця$

ми в цій області. Тільки вони зможуть підготувати стратегічний план

і розробити організацію всього підходу.

Формування справ, прийом документації, реєстрація, розсилка,

зберігання документів, довідкова робота та багато іншого нази$

вається документообігом. Простіше кажучи, це — рух документації

від початкового до кінцевого етапу. Що стосується документообігу

в бібліотеках, то тут необхідно впровадження електронної системи

руху документів від бібліотекаря до кінцевого користувача. Але важли$

во розуміти, що, при цьому повинен бути організований ретельний

контроль за виконанням цього документа. Автоматизація в бібліо$

теках дуже виручає регіони, які знаходяться у важкодоступних або

занадто віддалених місцях. У таких випадках інформацію складно

проаналізувати і обробити у зв’язку з її недоступністю. Але завдяки

системі електронного обміну даними ця проблема буде вирішена.
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Таким чином, автоматизація документообігу в бібліотеках сьогодні

стає не просто засобом оптимізації внутрішніх процесів, а в умовах

сучасного інформаційного суспільства — нагальною потребою.
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ткаченко Н. О.
ст. викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Науковий керівник: Ломачинська І.М., д"р філос. наук, професор
к. тел. (068) 494 87 75

В сучасних умовах розвитку, при жорсткий вимогах конкурент$

ного середовища, необхідною умовою існування організації, неза$

лежно від того, до якого саме типу вона належить, є координація

спільної діяльності працівників для досягнення поставлених цілей.

Це потребує чітко налагодженої системи прийому, передачі і пере$

робки інформації. Для того, щоб управлінські заходи були продук$

тивними, а результат діяльності відповідав очікуванням, потрібна

розвинена система комунікацій, синхронність, що забезпечує

точність і розуміння передаваного.

Організаційну структуру можна розглядати як формальну мере$

жу передачі інформації, що забезпечує необхідний рівень ефектив$

ності. Вона визначає правила розподілу праці, структуру і розміри

підрозділів, правила делегування повноважень.

Організаційна структура пов’язує людей усередині трудового ко$

лективу як по вертикалі, так і по горизонталі. Проте соціальні кон$

такти не обмежуються тільки формальними потоками інформації,

вони включають і неформальні способи взаємодії.
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Формальні комунікації в організації багато в чому призначені для

здійснення функцій контролю (управління), неформальні комуні$

кації також виконують функцію управління поведінкою.

Розрізняють чотири функції комунікативності в групі або орга$

нізації в цілому: контроль, мотивація, емоційне вираження і пере$

дача інформації. За допомогою комунікацій здійснюється контроль

поведінки членів групи, та в той же час вона посилює мотивацію,

доводячи до працівників інформацію про те, що повинно бути зроб$

лено, як поліпшити роботу, і т. д.

Комунікативність за своєю суттю, є механізмом, за допомогою

якого члени групи виражають своє відношення до того, що відбу$

вається. Це свідчить про те, що комунікативність сприяє емоційно$

му вираженню працівників і дозволяє реалізовувати соціальні пот$

реби. Конститутивне значення має і функція комунікативності, яка

пов’язана з її роллю в процесі ухвалення рішень. Вона дозволяє нада$

вати дані, які потрібні індивідуумам і групам для ухвалення рішень,

за допомогою передачі інформації для ідентифікації і оцінки аль$

тернативних рішень.

Комунікативний потік в організації може переміщатися в гори$

зонтальному або вертикальному напрямі. Вертикальний напрям,

у свою чергу, підрозділяється на висхідний і низхідний, кожен з яких

має свої особливості.

Головне завдання висхідних потоків полягає в тому, щоб інфор$

мувати керівництво про події, що відбуваються в компанії.

Висхідна інформація в організаціях переміщається від нижчого до

більш високого рівня. Вона використовується для зворотного зв’яз$

ку підлеглих з керівництвом з метою інформування про результати

роботи і поточні проблеми. Слугує засобом доведення до відома

керівників думки працівників. Керівники покладаються на цю

інформацію при аналізі того, як поліпшити стан справ в організації. 

У деяких організаціях висхідна інформація використовується ке$

рівниками нижчої ланки для інформування середніх і вищих керів$

ників, при проведенні обговорень, де працівники мають можливість

обговорювати проблеми зі своїм керівником або з представниками

вищого керівництва.

Низхідні комунікаційні потоки спрямовані від більш високих

організаційних рівнів до нижчих. Вони спрямовуються зверху вниз

по командно$розпорядчому ланцюжку відповідно до організаційної

структури компанії. Ця комунікація включає, як правило, вказівки

з приводу виконання тих або інших робіт, роз’яснення цілей компанії
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і відповіді на звернення підлеглих. При цьому чим більше рівнів

проходить інформаційне повідомлення, тим менше вірогідності то$

го, що воно не буде спотворене. Найбільш яскравим прикладом

є спілкування керівника зі своїми підлеглими.

Горизонтальні комунікації відбувається між членами однієї гру$

пи або робочої групи одного рівня, між керівниками або виконав$

чим персоналом одного рівня. Цей процес необхідний, оскільки

дозволяє економити час і забезпечити координованість дій. Однак во$

ни можуть також призвести до порушення формальних вертикальних

коммуникацій., і в цьому випадку вони будуть дисфункційними,

наприклад, коли працівники діють без відома свого керівництва

і керівники виявляють що дії або рішення приймаються без їх участі.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ВИКЛАДАЧА

Ткаченко О. О.
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Науковий керівник: Ломачинська І. М., д"р філос. наук, професор
к. тел. (063) 227 31 78

В умовах модернізації суспільства одним із важливих завдань ви$

щої школи постає формування інноваційної людини з сучасним

мисленням і здатністю до інноваційної діяльності. Сучасний фахі$

вець повинен бути готовий до змін у аспекті нової системи образу

людської культури, що володіє особливостями загальнолюдських

і національних цінностей, культурою користування кіберпросто$

ром, має чітке уявлення про ідеал освіченої людини, про етичні

норми поведінки, відрізняється високим рівнем духовності. Заса$

дами формування інноваційної людини є людиноцентризм, в ос$

нові якого знаходяться гуманізм та вищі духовні цінності (інтелек$

туальні, моральні, естетичні).

Основою педагогічного процесу у вищій школі варто визначати

через культуру взаємодії безпосередньо викладачів і студентів, що

проявляється в міжсуб’єктних особистісних відносинах, у їх рольо$

вих позиціях, у взаємоповазі, толерантному ставленні до думки

іншого, у прагненні зрозуміти, оцінити, підтримати з одного боку,

а з іншого — проявити почуття віри і поваги до себе, відкритість до

сприйняття сучасної картини світу, здатність до сприйняття та пе$

реживання нового знання тощо.
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В умовах постійної модернізації освіти педагог — не тільки транс$

лятор знань, він стає організатором розвитку, який виховує в умовах

освітнього простору, що стає неможливо без культури педагогічно$

го спілкування. Адже спілкування — головне знаряддя педагогічної

діяльності. 

Професійна діяльність викладача комунікативна за своєю при$

родою. Комунікативна культура викладача вузу — це центральна лан$

ка в професійному саморозвитку, ядром якого є мовна культура як

засіб трансляції та «професійне знаряддя» діяльності викладача,

важливий фактор його високої комунікативної культури. 

Ідеальний образ сучасного викладача вищої школи — яскрава,

самобутня, творча особистість, дослідник, чий професіоналізм по$

єднується з високим рівнем комунікативної культури Комунікатив$

на культура викладача є відкритою саморозвиваючою системою,

здатна поповнити себе відсутніми компонентами, відповідно до

яких комунікативний процес включає: словесний дію і взаємодію,

невербальна комунікація, внутрішній монолог, круги уваги, прибу$

дова, готовність до комунікації.

Ефективність професійної діяльності сучасного викладача зале$

жить від багатьох факторів. Серед них особливе місце займає успішна

комунікативна діяльність як основа гуманних взаємин співпраці,

досягнення взаєморозуміння та реалізації цілей і завдань професій$

ної діяльності та всієї життєдіяльності, як спосіб самовдосконален$

ня та подолання особистісних недоліків. Проблема формування

комунікативної культури викладача важлива не тільки в сенсі ово$

лодіння культурно$педагогічною спадщиною, але і як умова і засіб

самореалізації особистості в професійній та соціально$педагогічної

діяльності.

Культура взаємодії викладачів і студентів в можна розглядати як

міжкультурний діалог, співробітництво, партнерство носіїв вищих

культурних та духовних цінностей на гуманістичній основі в уні$

верситетському освітньо$виховному просторі.
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Сьогодні в Україні здійснюється адміністративна реформа, голов$

ними напрямками якої є децентралізація державної влади і декон$

центрація владних повноважень, зміцнення організаційної, правової

і фінансово$економічної самостійності місцевого самоврядування,

формування самодостатніх, дієздатних територіальних громад.

Ключовим є напрямок, пов’язаний з формуванням системи управ$

ління, що стане близькою до потреб і запитів людей [1, с. 13]. 

Мета дослідження — з’ясувати, яким чином відбувається процес

запровадження нововведень у мерії м. Луцька з метою надання

якісних послуг для населення.

Сучасна практика муніципального управління, як професійна ді$

яльність кваліфікованих керівників, поступово здобуває риси кор$

поративного менеджменту, ґрунтується на використанні процесно$

го, операційного, стратегічного менеджменту, керування вимірами,

залучення ресурсів для розвитку громади. Не є виключенням і пе$

рехід до системи менеджменту якості в процесі надання муніци$

пальних послуг. 

Вважається, що концепція тотального менеджменту якості

(ТQM) почала складатися після Другої світової війни в Японії. 

Система управління якістю (СУЯ) — це наближення влади до

потреб громади. Взагалі ж, будь$яка діяльність у СУЯ розглядаєть$

ся як ланцюг взаємопов’язаних процесів, кожний з яких має вико$

нуватися правильно, згідно з вимогами стандарту. У результаті це

дає спільний кінцевий продукт організації (у випадку з муніципалі$

тетом — послугу для населення). 

Із 2004 року в діяльність апарату Волинської ОДА почали запро$

ваджувати елементи системи управління якістю. 

Особливістю управлінських стандартів є саме орієнтація на потре$

би споживача. Дуже часто кажуть, що влада відірвана від громадян,
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тож СУЯ вимагає, аби влада обмінювалася інформацією з громадяна$

ми, аби дії влади оцінювалися громадянами, а сама вона робила з цьо$

го належні висновки. Тому впровадженню СУЯ передує опитуван$

ня населення, під час якого виявляються реальні потреби громади,

що і було здійснено у Луцькому міському виконавчому комітеті. 

У межах реалізації проекту «Через якість до прозорості» у мерії

м. Луцька запроваджено ряд нововведень: створено пункт обслуго$

вування замовника — місце першого контакту громадянина з владою

(інформаційний центр); здійснено візуалізацію приміщення вико$

навчого комітету (стенди у фойє приміщення та на кожному повер$

сі); виготовлено інформаційні матеріали (інформаційні картки),

у яких крок за кроком описано, що повинен зробити замовник, аби

вирішити своє питання у міськраді. Введено в дію проект «елект$

ронна мерія».

Усе це сприяє формуванню чітких і зрозумілих засад взаємовід$

носин у векторі «влада$громада». Мешканці зможуть отримувати

вичерпну інформацію щодо свого питання, дізнатись, у який тер$

мін воно буде розглянуто і вирішено, а отже — нівелюється поле

для непорозумінь і вірогідних зловживань. Також впровадження

Системи Управління Якістю допомогло систематизувати докумен$

тацію, що, в свою чергу, полегшить роботу працівників і керівницт$

ва установи.

Зовнішній аудит системи на базі Луцького міськвиконкому про$

вели аудитори незалежної структури Міжнародної сертифікуючої

організації TUV Rheinland INTERCERT, які і вручили шостий в Ук$

раїні міжнародний сертифікат. 

Тому сьогодні Луцькому міському виконавчому комітетові по$

трібна підтримка громади у всіх починаннях для того, щоб продовжи$

ти запровадження нових перетворень для ефективнішої організації

його роботи та з метою надання дійсно якісних послуг для населення.
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Актуальність цієї теми вбачаю в тому, що документознавство яв$

ляється новітньою наукою, і в процесі розвитку є багато проблем та

перспектив, на які можна звернути увагу. 

Документознавство — це наука про документ і документно$ко$

мунікаційну діяльність. Документознавство досліджує документ як

джерело інформації і засіб соціальної комунікації. 

Вагомим внесок у розвиток загального та спеціального докумен$

тознавства внесли І. Є. Антоненко, Г. В. Боряко, Л. О. Драгомірова,

Л. А. Дубровіна, О.М. Загорецька, К.Є. Новохатський, Л. В. Кузнєцо$

ва, Н. М. Кушнаренко, А. Л. Маньківський, К. Г. Мітяєв, Г. М. Шве$

цова$Водка та ін., праці яких присвячені окремим аспектам історії,

історіографії документознавства, генезису об’єктів його досліджен$

ня, конкретно$історичним умовам еволюції змісту та форми доку$

ментів і документально$комунікаційної сфери соціальної діяльнос$

ті, з’ясуванню місця і ролі наукової дисципліни у процесі пізнання,

соціокультурних і внутрішніх умовах розвитку [3, c. 57].

Розмірковуючи про історію українського документознавства

вчені одностайно дотримуються думки, що стрімкий розвиток науки

починається з 1990$х рр. Згідно з міркуваннями, котрі трапляються

на сторінках солідних фахових видань і монографічних досліджень, до

останнього десятиліття ХХ ст., окрім поодиноких фактів, говорити

серйозно про розвиток документознавства в Україні не доводиться.

Історична частина цієї дисципліни охоплює широке коло проблем

періодизації та історико$документознавчої реконструкції основних

етапів розвитку документних потоків; аналізу історії їхнього ви$

вчення; впливу соціально$політичних процесів на зміст і структуру

документних потоків; сутнісні особливості потоку і масивів істори$

ко$культурних документів [1, c. 47–49].

У порівнянні з більшістю наукових дисциплін, документознавст$

во — наука нова, започаткована на межі багатьох інших в XX столітті

в Європі.
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Оглядаючи розвиток документознавства за останні роки його

існування як науки, можна заявити, що воно сформувалося в нашій

країні як наукова дисципліна і має вже певні здобутки. Історична

частина даної наукової дисципліни охоплює широке коло проблем

дослідження витоків і генезису системи та окремих каналів доку$

ментальних комунікацій на різних етапах розвитку суспільства.

Розглядаючи проблематику документознавства, актуально зупи$

нитися на перспективних напрямках наукових досліджень зі спе$

ціального документознавства. 

Важливою ознакою, за якою може формуватись самостійна до$

кументознавча наукова дисципліна є функціональна орієнтація на

задоволення специфічних потреб суспільства й особистості у відок$

ремлених групах документів, що потребують індивідуалізованого

дослідження [4, c. 84].

Основною наочною ознакою стрімкого розвитку цієї науки є пе$

рехід із твердих носіїв на електронні, тобто перехід до електронно$

го документознавства. Електронне документознавство розвиваєть$

ся під впливом інформатики, бібліотекознавства, архівознавства.

Предмет цієї дисципліни — електронний документ як складова до$

кументної інфраструктури суспільства. 

Історична частина електронного документознавства покликана

досліджувати генезис носіїв інформації; історію розвитку електрон$

них публікацій і документації; розробку критеріїв формування

електронних історико$культурних фондів; співвідношення елект$

ронних і традиційних архівів.

Здобутки в електронному документознавстві мають широкі мож$

ливості для практичної реалізації у архівах, бібліотеках, органах НТІ,

комп’ютерізації процесів діловодства тощо. Враховуючи ці обставини

і звичайно прискорення процесу інформатизації як магістральний

напрям розвитку суспільства, можна зробити припущення щодо

високої ймовірності входження електронного документознавства

до складу документології [2, c. 112].

Нині наука про документ перебуває на етапі свого активного

розвитку: у науковому й освітньому просторі стверджується широ$

ке розуміння її суті; уточнюються її об’єкт, власний предмет, струк$

тура, методи, закони і закономірності, зв’язки з іншими науковими

дисциплінами; розробляється понятійний апарат, що формує тер$

міносистему. За наявністю і рівнем розвитку цих складових можна

визначити статус науки про документ як молодої науки на новому

етапі своєї інституалізації. 
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Рубрики — це обов’язковий елемент оформлення будь$якого пе$

ріодичного видання. Вони виконують пошукову функцію, об’єдну$

ючи між собою спільні за певними ознаками тексти. Читач, гортаючи

сторінки журналу, передусім звертає увагу на рубрики, виділяючи

найважливіші та найцікавіші для себе. Саме тому редакторам не$

обхідно прискіпливо опрацьовувати рубрикаційний комплекс.

Рубрики як елемент видання досліджували фахівці у сфері ре$

дакторського аналізу А. Мільчин [1], Л. Чельцова [2] та ін. Але

особливості подання рубрикаційних комплексів у молодіжних жур$

налах досі не були предметом наукового зацікавлення.

Мета дослідження — з’ясувати особливості групування текстів

у рубрикаційних комплексах сучасного молодіжного журналу Во$

лині «Твій стиль». 

Рубрикаційний комплекс — це система взаємозв’язку і підпоряд$

кованості рубрик видання [2, с. 9]. Функції рубрики різноманітні.

Зокрема, вони організують, полегшують та скеровують читання; ство$

рюють умови для вибіркового прочитання текстового матеріалу.

Переходячи до наступної рубрики, читач може зробити паузу і ще

раз осмислити прочитане.

48

Секція 2 Документознавство та інформаційна діяльність: 



49

Зауважимо, що рубрикаційний комплекс молодіжного видання

має бути захоплюючим, оригінальним, адже увагу сучасного по$

коління зазвичай привертає яскраве, неординарне, несподіване

оформлення журналів.

Молодіжне видання Волині «Твій стиль» [3, 4] розраховане на

аудиторію віком від 16 до 35 років. Відповідно і рубрики повинні

привернути увагу вибагливого читача. У виданні «Твій стиль» фік$

суємо 19 рубрик: Твій зміст, Твої новини, Твій митець, Твій успіх,

Твоя зірка, Твоя мода, Твоя краса, Твоє здоров’я, Твій відпочинок, Твій

смак, Твій вояж, Твоє авто, Твоя техніка, Твій дім, Твої рекорди,

Твій експерт, Твій інтим, Різне. Кількість рубрик обумовлена обся$

гом журналу (72 с.). Зміст усіх текстів відповідає назві рубрик. Рекла$

ма, світлини увиразнюють, доповнюють тематику рубрик: Твоя мо$

да — реклама студій краси, косметичних послуг та ін. [4, с. 28], Твій

дім — реклама вікон, гардин тощо [4, с. 60]. У назві всіх рубрик щора$

зу використовують займенник твій, що відповідає заголовку журналу:

Твої новини, Твій митець, Твій успіх та ін. У цьому вбачаємо оригі$

нальний підхід редакторів до рубрикаційного комплексу видання.

Художнє оформлення рубрик аналізованого видання (білий текст

на чорно$червоному фоні у верхньому куті сторінки) вирізняє їх 

з$поміж основного тексту. Рубрику Твоє здоров’я фіксуємо в жур$

налі двічі [3, c. 30, 58]. Ймовірно, це зумовлено значною кількістю

матеріалів, об’єднаних під спільним титулом рубрики. На нашу

думку, таке подання дещо ускладнює пошук текстів за рубриками.

Отже, проаналізувавши специфіку використання та оформлення

рубрик молодіжного журналу Волині «Твій стиль», ми дійшли вис$

новку, що рубрика — це один із найважливіших елементів будь$якого

сучасного молодіжного журналу. Врахування основних функцій,

завдань, особливостей, правильного подання інформації та оформ$

лення — важливі аспекти підготовки рубрикаційного комплексу, на

які повинні звертати увагу редактори. 
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СЕКЦІЯ ІIІ

УКРАЇНОЗНАВСТВО — 

ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ В ХХІ СТОЛІТТІ:

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ТЕМА ЗЕМЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ»)

Абакумова А.
4 курс, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: доц., к.ф.н. Коломієць О. В.

Тема землі в українській літературі не втрачає своєї актуальності

протягом багатьох століть. Дану тему на світовій арені висвітлюва$

ли Е. Золя («Земля»), Г. Успенський («Влада землі»), О. де Бальзак

(«Селяни»), В. Поленц (трилогія «Сільський священик», «Селяни»,

«Могильник»). Особливістю літератури Західної Європи є те, що вона

об’єктивно висвітлює дану проблему. Наша літературна традиція

позбавлена байдужості, вона значну увагу приділяє людині з її пе$

реживаннями й душевними пошуками.

Твір О. Кобилянської «Земля» — один із кращих із названої про$

блематики в світовій літературі. Письменниця проникає у психо$

логію людини, досліджує одвічний зв’язок селянина з землею. На
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відміну від своїх попередників (Панаса Мирного, І. Нечуя$Левиць$

кого, І. Карпенко$Карого), які у більшій мірі увагу зосереджували

на людині та її бажанні заволодіти землею, О. Кобилянська зобра$

зила землю як одиного з персонажів повісті, олюднила її, створила

живу істоту, наділену як цілющою, так і руйнівною силою. Вона

безпосередньо впливає на долі героїв та є основним джерелом фор$

мування конфлікту в творі. 

О. Кобилянська розкриває тотальний вплив землі на людину,

показує, яку фанатичну владу має вона над селянином, до яких жа$

хіть може призвести одержимість нею (братовбивство).

Письменниця глибоко і по новому розкриває тему землі, аналі$

зує усі позитивні й негативні аспекти володіння землею, пропонує

інваріант життя без землі. О. Кобилянська вкотре доводить зв’язок

нашої психіки з землею, як першоосновою всього живого. На

прикладах ставлення героїв до землі увиразнюються як соціальні,

так і психологічні аспекти. 

Повість О. Кобилянської продовжила живу й болючу тему в іс$

торії української літератури й підтвердила, що одержимість землею

є вкоріненим архетипом в українській культурі. 

ЗАРОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДРАМИ: 
УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Бура Н.
група УМ"61

5 курс, Інститут філології та масових комунікацій
Науковий керівник: доц., к.ф.н. Приліпко І. Л.

До кінця XVI — початку XVII століття на території України теат$

ральне мистецтво, а відповідно і драматична література, не були

настільки розвинутим, як у країнах Західної Європи. Православна

церква не допускала порушення канонів у своїй обрядності, що ма$

ло місце в латинській церковній обрядовості, внаслідок чого там

розвинувся церковний, а згодом і світський театр.

Проте в Україні завжди існували передумови для виникнення

самобутнього театру, бо український народ від найдавніших часів

мав у своїх звичаях і обрядах зародки драми. З XI століття відомі те$

атральні вистави скоморохів, елементи театру були й в церковних

та формування духовності: Секція 3
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обрядах. Перші зразки драми у XVI–XVII століттях творилися вик$

ладачами та учнями київських Братської та Лаврської шкіл.

У XVII–XVIII століттях широкого розмаху набули вертепи —

мандрівні театри маріонеток, які виконували різдвяні драми та со$

ціально$побутові інтермедії.

Важливим стимулом до розвитку української теорії драми стало

створення професійного театру та творчість його засновників:

М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка$Карого. Ніхто

з них не залишив по собі теоретичних трактатів, але в листах, статтях,

мемуарах вони розгорнули цілісну ідейно$тематичну програму реаліс$

тичної драматургії, яка відображала життя народу і в основу якої

покладено демократичні ідеали. Як діячі театру, вони усвідомлюва$

ли драму як органічну єдність літературних і сценічних начал. Самі по

собі літературні переваги тексту ще не визначають естетичної якості

драми і не здатні забезпечити її впливу на глядача. Драматургові не$

обхідно знати закони сцени, психологію і смаки глядача. Критерій

довершеності твору — правдивість і глибина відображення життя

у формах, відповідних до художніх смаків широкого народного гляда$

ча. Звідси — особлива увага до жанру і стилю, до проблем використан$

ня фольклорних елементів у драмі, музики у структурі п’єси й вистави.

Найбільш повно і послідовно осягнув принципи критичного ре$

алізм І. Карпенко$Карий. Вирішальну роль у його драматичній по$

етиці відіграв принцип зумовленості характеру «життєвими обста$

винами». 

П’єси Карпенка$Карого послужили поштовхом для міркувань

І. Франка, який плідно розвинув демократичні традиції української

науки про драму. І. Франко сформував основи театральної критики

на Західній Україні, зробив цінний внесок у вивчення старовинної

української драми, вперше проаналізував і витлумачив ідейно$есте$

тичну природу та суспільне значення творчості М. Старицького,

М. Кропивницького, І. Карпенка$Карого. Він заклав міцні підва$

лини українського шекспірознавства, які й донині зберігають свою

оригінальність і ґрунтовність. І. Франко досліджував п’єси Лессінга

й Гете, Шіллера і Пушкіна, Ібсена і Зудермана.

Ідеї І. Франка про суспільну роль драми перегукуються з погля$

дами Лесі Українки на історичні процеси розвитку світової драма$

тургії. Так само як драми Лесі Українки знаменували собою новий

етап історії української драматургії, так і її теоретичні роздуми ви$

вели українську науку про драму на нові простори.
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Глибокі спостереження за формою драми у Лесі Українки завж$

ди інтегровані в соціальний і культурно$історичний контекст. Вона

незмінно прагнула поринути в глибини причинно$наслідкових

зв’язків, виявити обумовленість елементів драматичної форми

соціально$психологічними процесами. Саме це дало змогу Лесі Ук$

раїнці розв’язати задачу надзвичайної складності — проаналізувати

сенс і зображення суспільної боротьби у світовій драматургії, почи$

наючи з античності. Історичний екскурс дав Лесі Українці надійну

основу для створення теорії «суспільної драми» — драми відкритих

класових антагонізмів, драми боротьби мас.

ОБРАЗ ЛЮДИНИ НА ВІЙНІ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ІІ ПОЛ. ХХ СТ.

Дубинська А.
ЗУМ"41, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: к.ф.н., доцент Коломієць О. В.

Велика Вітчизняна війна — одна з найбільших трагедій людства.

Обставини воєнного часу не залишили байдужим жодного укра$

їнського письменника. Діячі української культури вклали багато

сили в боротьбу з ворогом. Тематика у творчості письменників пе$

реважно патріотична. Найбільше про війну писали такі письмен$

ники як П. Тичина, О. Довженко, О. Гончар, Л. Костенко, Г. Тю$

тюнник та інші.

Із рішучим протестом проти війни виступає Олександр Довженко

у кіноповісті «Україна в огні». Він засуджує все, що руйнує красу

і приносить страждання, що калічить людину. У кіноповісті автор

виказує своє ставлення до війни як великого лиха, що нищить най$

кращі якості людини. За задумом письменника цей твір — «правда

про життя, народ і його біду». Із яскравих та достовірних картин ви$

никає «раптом вся Вкраїна в огні, у множестві страждань і тяжких

стиків». Бої, від яких заходилася болем земля, не могли витримати

ні рослини, ні птахи, ні тварини: «Хиталися на кручах столітні

тінисті дерева і падали в річку корінням в гору… Літали зграї пере$

ляканих, знавіснілих птиць над боєм… Лисиці дрижали в смердючих

норах… Вовчиці плакали». Цей перелік страждань у природі конт$

растує із зображенням модрини. Лише вона одна «могла витримати

бій». Модрина в кіноповісті — вінець творіння, вона не лише фізично

та формування духовності: Секція 3
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реагує на біль, а сприймає його осмислено. Це дерево символізує

боротьбу безсмертя зі смертю, яка розгорнулася поряд. «Україна

в огні» — один із найкращих і найправдивіших творів про війну. Але

Олександр Довженко передчував, що найголовніший, найвистраж$

даніший твір не доведеться екранізувати. 

У роки Другої світової війни українська земля стала ареною битв

двох хижаків — Гітлера і Сталіна. Жоден із них ніколи б не дозво$

лив українцям збудувати незалежну державу. Це позначилося і на

розвитку української літератури. У роки війни багато українських

письменників були учасниками воєнних дій, одним з них був і Олесь

Гончар. Йому на власні очі судилося бачити одну із найжорстокіших

воєн в історії людства, пережити війну вразливою душею і серцем.

Письменник не оминув ту природну несумісність людини і зброї,

людства і воєн. Це відчувається в романі «Прапороносці», гімні на

честь полеглих. Основна проблема роману: людина на війні. У творі

змальовано біль утрат. Майже кожна родина утратила на фронті

батька чи сина, матір чи дочку. Автор писав, що він хотів поєднати

високий дух романтики з «проривом» до правди, до зображення

війни справжньої, реальної, з її стражданнями. Доля поклала на йо$

го юнацькі плечі важкі мінометні плити, і здається, що ці плити

лягли назавжди, на все життя. Відразу ж після війни Олесь Гончар

у романі «Прапороносці» силою уяви «покладе» на плечі солдата$

українця Хоми Хаєцького всю землю. У трагічні хвилини оборони

дамби запитає комісар Воронцов у насупленого старшини: «Важко,

товаришу Хаєцький?» — Ой,товаришу замполіт… Так важко, гейби

всю землю на плечах тримаєш…» — відповість життєрадісний подо$

ляк. Олесь Гончар повернувся з війни із почуттям свята і надії. Був

переконаний, що ця трагедія, яку пережило людство, гуманізує світ. 
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АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДИСКУСІЇ 
1925–1928 РОКІВ

Думініка К. 
І курс, група Фарм."04–12, спеціальність «Фармація», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Університет Україна» 

Науковий керівник: Борко Т. М., к.пед.н., доцент кафедри 

У складних умовах наступу компартії на духовно$національне від$

родження й творчу думку виникла літературна дискусія 1925–1928 рр.,

в ході якої порушувалось багато питань: ставлення до класичної

спадщини, яку пролеткультівці відкидали, прикриваючись ліваць$

кими (марксистськими) фразами, проблему традицій і новаторст$

ва, шляхів розвитку нового мистецтва. 

Але центральним питанням було бути чи не бути українській

літературі як самобутньому мистецькому явищу в контексті світо$

вого духовного розвитку. 

Розпочав дискусію 30 квітня 1925 р. М. Хвильовий памфлетом

«Про сатану в бочці, або про графоманів, спекулянтів та інших

«просвітян»» на сторінках «Культури й побуту» (додатку газети

«Вісті ВУЦВК»). Це була відповідь тим силам, які, жонглюючи

партійними політичними гаслами, спотворили й дискредитували

мистецтво слова, писали примітивні й банальні твори. З вини про$

леткультівців, таких організацій, як ВУАПП, ВУСПП, «Плуг», про$

пагувався лівацький нігілізм, відкидалася класична література, яка

оголошувалася «класово ворожою». Керівництво «Плугу», зокрема,

захищало «масовізм» («червону просвіту»), вважаючи кожного до$

писувача до газети «письменником.

Дискусія проходила в три етапи. Генератором дискусії й нових ідей

був М. Хвильовий. Свої погляди він виклав у процесі полеміки в циклі

памфлетів «Камо грядеши» (1925) («Куди йдеш»), «Думки проти течії»

(1926), «Апологети писаризму» (1926), «Україна чи Малоросія» (1926),

окресливши програму українського національного відродження. 

Він закликав митців орієнтуватись на кращі класичні зразки

світового письменства, «психологічну Європу», тобто на культуру

Європи з її давніми гуманістичними традиціями, а не на пролет$

культівську комуністичну літературу радянської Росії, відмовитися

від малоросійського епігонства й провінціалізму. Адже російський
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ЛЕФ (Лівий фронт), РАПП, підтримувані компартією, мали вплив

і на українські організації, насаджували антиестетичні тенденції,

нігілістично ставилися до української культури та мови. Тому

Хвильовий висунув гасло «Геть від Москви!». 

Виступи Хвильового торкалися не тільки проблеми літератури,

розвитку стильових напрямів, а й культури в цілому, ідеології, врешті

питання — бути чи не бути українській нації, як їй вижити в межах

СРСР, як зберегти свою національну й духовну самобутність під

тяжкою загрозою наступу модифікованої російської імперії. 

Протилежну позицію зайняла комуністична влада. У дискусію

втрутився Й. Сталін, написавши лист «До тов. Кагановича Л.М. та

інших членів ЦК КП(б)У» від 26 квітня 1926 р., в якому виправдо$

вував більшовицьку експансію в Україні і в усіх «гріхах» звинуватив

М. Хвильового та українських «хвильовистів», тобто націоналістів.

З розгромними статтями, спрямованими проти духовно$національ$

ного відродження України, виступили «рідні» партійні функціоне$

ри, спрямувавши свої удари проти «хвильовизму» як нібито соціал$

націоналістичного ухилу в партії.

Дискусія з естетичної площини перейшла в політичну. Почали$

ся політичні звинувачення, навішування «ярликів» «ворогів наро$

ду». У такий спосіб літературну дискусію було силоміць пригашено.

Не маючи естетичних та ідеологічних аргументів, незабаром ком$

партія вдалася до засобів НКВС — тотального терору українців,

провокацій, голодомору 1933 року.

ОСОБЛИВОСТІ 
НЕОРОМАНТИЧНОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ 

ТА ЙОГО ВІДМІННОСТІ ВІД НЕОКЛАСИЧНОГО

Кононець К.
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Приліпко І. Л., доц., к.ф.н.

Свого часу всі учасники «Вісниківської квадриги» пережили ве$

лике захоплення символізмом європейським та українським (особ$

ливо стилем П.Тичини). Відтак на початку 20$х рр. у їхній творчості

часто домінували абстрактно$емоційна тематика, імпресіоністичні

риси образотворення, тенденція до звукопису, формальні усклад$

нення, пошук нових яскравих символів. Однією з суттєвих ознак
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творчості вісниківців було неоромантичне образотворення. Перша

риса суттєво неоромантичного образотворення — монументалізм.

Вона органічно розвинулася із неокласичної монументальності, тобто

із зачарування піднесеною, «мармуровою» тематикою і настроєвістю

античності. Вісниківці універсалізують неокласичну твердість, на$

дають їй нових інтерпретацій та семантичних навантажень. «За$

мінність», «залізність» їхніх образів розширюється в історичному та

культурному просторах, набуває філософського значення і звучить

як субстанційна ознака їхнього світотрактування. Такі мотиви домі$

нують у збірці Є. Маланюка «Земля й залізо» (1930), в якій «твер$

дість» стає мірилом світової історії і людини: від загального «Не

хліб і мед слов’янства: Криця! Кріс!» до індивідуального: «Насичаю

себе залізом...». Друга риса вісниківського образотворення — істо$

ризм. Його можна вважати запозиченням із неокласики. Саме у не$

окласичних історичних темах вісниківці знайшли відчуття «дер$

жавної бронзи». Однак у неокласиків історизм ще фрагментарний,

він має ознаки захоплення давниною та її екзотикою (поезії М. Зе$

рова «Князь Ігор», «Сон Святослава», «Святослав на порогах»; вірш

П. Филиповича «Володимир Мономах», який задав для вісниківців

цілу концепцію історіософування; поезії М. Рильського на євро$

пейські теми). Натомість, у вісниківців історична тема стає стилет$

ворчою. Вона розростається в ідейні концепції, в особливий харак$

тер образотворення і тропіки, у специфічне лексичне й граматичне

забарвлення поезії, у концептуальну символіку. Отже, історизм ста$

вав у неоромантиків засобом настроєвої сугестії та глибокої

експресії. Неоромантична поезія вісниківців прикметна особливими

художніми прийомами. Перший прийом — це творення емоційно$

го поля, умовного горизонту сподівань, коли давнина ніби оживає,

стає посутньою через внутрішню актуалізацію у поезії. І ліричний

герой, і читач постійно перебувають у стані піднесеності над часом.

Історичне тло стає матеріалом для нових переживань, інтерпре$

тацій, конструювань. Навіть у віршах, написаних на сучасну тему,

раптом зринають образи історичні і переносять читача в історич$

ний часопростір. Другий прийом — це часте використання історич$

них символів — «Чорний Шлях», «Дике Поле», «Каяла», «Див»,

«меч», «берло», «спис» і т.д., — які творять відповідну настроєвість

і стають в кульмінаціях узагальнень. Третій прийом — часте викорис$

тання архаїзмів, церковнослов’янізмів, стилізація мови в дусі старих

писемних традицій. Четвертий прийом — органічне використання
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фольклорних образів, метафор, тропів, символів, фраз, що напов$

нюють лірику вісниківства дивовижним внутрішнім драматизмом

і духовністю, пов’язаною із тисячолітніми світоуявленнями укра$

їнського етносу.

Яскравою ознакою неоромантичного стилю зображення є внут$

рішня напруженість і контрастність образів. Долаючи неокласичну

статику і гармонію, неоромантики будують свою експресію на пос$

тійному зіткненні полярностей, на емоційних протиставленнях.

Спокій і буяння трактуються ними як дві онтологічні стихії, що

розвиваються у взаємовідштовхуванні. Це ті вічні Інь і Янь з ки$

тайської філософії та історіософії А. Дж. Тойнбі, які визначають

світ. Тому у настроях та темах їхньої поезії завжди присутнє абстра$

ктне Зло, вселенська Тьма. Ці сили дуже часто символізуються чор$

ним кольором, який є домінантним у всіх вісниківців для означен$

ня вічної Загрози і Трагедійності буття, що чатують на людину.

Звідси, наприклад, зроджуються Маланюкові образи «Чорної Елла$

ди», «Чорного серця» (назва циклу). 

СПРОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТВОРІВ 
ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА 

Кравченко Н.
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Приліпко І. Л., доц., к.ф.н. 

Художня спадщина О.Стороженка не дуже розмаїтна як тема$

тично, так і жанрово. Майже все коло порушуваних письменником

проблем обертається навколо кількох тем: побут, звичаї, повір’я то$

гочасного українського селянства та відблиск минулої слави запо$

розького козацтва.

Два томики оповідань 1863 року, незакінчена поема в прозі

«Марко Проклятий», декілька віршових спроб і п’єса «Гаркуша» —

от і все літературне надбання О. Стороженка українською мовою.

В історії української літератури були спроби класифікувати твори

письменника за змістом. Такі спроби належать Н. Петрову, О. Ого$

новському, І. Стешенку, А. Шамраю. Н.Петров ділить твори О. Сто$

роженка на дві групи: етнографічні та історичні. До етнографічних

відносить: «Се така баба, що чорт їй на махових вилах чоботи одда$
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вав», «Скарб», «Жонатий чорт», «Сужена», «Два брати», «Дурень»,

«Не в добрий час», «Вчи лінивого не молотом, а голодом», «Вуси»,

та ін. До історичних творів Н. Петров відносить: повість «Марко

Проклятий», «Матусине благословення», «Стехин рог», «Закоханий

чорт», «Оповідання Грицька Клюшника», «Братья — близнецы»,

«Гаркуша», «Межигорський дід», «Кіндрат Бубненко — Швидкий»

і «Голка». О. Огоновський поділяє оповідання на такі групи: 1) опо$

відання легендарно — історичні («Марко Проклятий»); 2) опо$

відання побутові на історичній основі («Матусине благословення»,

«Межигорський дід», «Кіндрат Бубненко — Швидкий», «Прокіп

Іванович», «Дорош», «Споминки про Микиту Леонтійовича Кор$

жа»); 3) оповідання побутові «з закраскою гумористичною» («Вуси»,

«Голка»); 4) оповідання побутові на основі переказів «людових»

(«Закоханий чорт», «Сужена», «Чортова корчма», «Мірошник»);

5) приказки («Се така баба, що чорт їй на махових вилах чоботи од$

давав», «Вчи лінивого не молотом, а голодом», «Не впусти рака

з рота», «Два брати», «Лучче нехай буде злий, ніж дурний», «Розум$

ний бреше, щоб правди добути», «Дурень», «Жонатий чорт», «Як

Бог дасть, то й в вікно подасть» («Скарб»), «Три сестри»); 6) «опові$

даннє забавне» («Не в добрий час»).

І. Стешенко подає таку класифікацію: 1) твори історичного ха$

рактеру: а) з сюжетами реальними («Межигорський дід», «Голка»,

«Кіндрат Бубненко — Швидкий», «Прокіп Іванович», «Гаркуша»);

б) з сюжетами легендарно$ фантастичними («Матусине благосло$

вення», «Закоханий чорт», «Чортова корчма», «Дорош», «Мірош$

ник», «Марко Проклятий»); 2) твори етнографічного характеру

(«Се така баба, що чорт їй на махових вилах чоботи оддавав», «Вчи

лінивого не молотом, а голодом», «Не впусти рака з рота», «Два бра$

ти», «Лучче нехай буде злий, ніж дурний», «Розумний бреше, щоб

правди добути», «Дурень», «Жонатий чорт», «Скарб», «Три сестри»,

«Сужена», «Вивів дядька», «Чоловік та жито»); 3) твори$анекдоти

(«Вуси», «Не в добрий час»). Поза групами стоять: байка «Кури та

собака» і «Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа».

Літературознавці 20$х рр. ХХ ст. (М. Зеров, А. Шамрай та ін.) ви$

діляли у прозі О. Стороженка групи творів гумористичних, етно$

графічних, історичних.
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в ХХІ столітті: історія та сучасність



АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС РОМАНІВ 
ВАСИЛЯ БАРКИ «РАЙ» І «ЖОВТИЙ КНЯЗЬ»

Пугач В.
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., доцент 

Рецепція творчості діаспорних письменників періоду МУРу і «Сло$

ва» неможлива без уваги до творів антитоталітарного спрямування.

Вони є закономірним і мотивованим явищем у духовному житті

нації. На жаль, ще й досі їх політична заангажованість викликає су$

перечки. Навіть якщо окремі твори з цієї проблематики ставали

об’єктом критичного аналізу, то комплексно, як єдине естетичне

явище не розглядалися. 

Усе ще недостатньо вивчений творчий доробок Василя Барки

(Очерета), неординарного представника українського діаспорного

письменства. Історична доба й обставини, за яких вийшли друком

«Рай» і «Жовтий князь», спричинили домінування діаспорної кри$

тичної рецепції цих творів. Малодосліджені в українському літера$

турознавстві романи умовно об’єднано в антитоталітарну тематич$

ну дилогію.

Введення романів «Рай» і «Жовтий князь» у літературно$типо$

логічний контекст української діаспорної, радянської та світової

літератури і використання результатів психологічних досліджень

(праці З. Фрейда, К. Г. Юнга, О.Білецького, Л. Слітинської) дозволяє

трактувати романи Василя Барки не лише як прояв громадянсько$

го обов’язку митця, а й як наслідок психологічно вмотивованого

творчого процесу, своєрідного духовного катарсису, потребою висло$

вити пережите і перемогти душевний біль від трагічних подій. Такий

ракурс прочитання творів допомагає збагнути вражаючу достовірність

їх змісту, яка спонукає сучасних соціологів та істориків відзначати

можливість використання художніх текстів (на відміну від міфічно$

метафоричних романів Ф. Кафки, Дж. Оруелла та ідеологічно цен$

зурованих творів українських письменників радянського періоду)

в якості фактографічного джерела$свідчення про тоталітаризм. 

Однак у центрі дослідницької уваги не соціально$історична зна$

чущість романів «Рай» і «Жовтий князь», а художні якості та жанрові

особливості відображення перипетій людського буття. Спорідне$
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ність проблематики (винищення інтелігенції та селянства як

найбільш вагомих елементів українського націєтворення), авторсь$

кий задум та специфіка його художнього втілення дозволили розг$

лядати спільні, домінантні для обох творів прийоми зображення

дійсності, способи побудови сюжету та особливості композиції. 

Отже, романи В. Барки «Рай» і «Жовтий князь» треба сприймати

не як чергову діаспорну маніфестацію політичної заангажованості ук$

раїнської літератури, а радше з точки зору психологічного, історико$

соціального феномена 40–50$х років ХХ ст. Художні світи цих творів

постають як філософськи наснажена розповідь про реальні історичні

події, передані крізь самобутню призму національного релігійно$

містичного світогляду автора. Визначальний вплив християнських

ідей на стиль художнього мислення письменника настільки значу$

щий, що його сліди простежуються на всіх рівнях художнього тексту.

Християнська призма сприйняття дійсності та її трактування умож$

ливлює дозволяє авторові піднести події романів до рівня вічних

загальнолюдських цінностей, допомагає визначити специфіку ідей$

но$естетичного коду художньої дійсності «Раю» і «Жовтого князя»,

без псевдопафосного надміру та інвектив художньо подати радянсь$

кий тоталітаризм як духовний і фізичний апокаліпсис ХХ століття. 

ІСТОРІОСОФСЬКІ ВІЗІЇ У ПОЕЗІЇ 
ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Рего В.
4 курс, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., доц., к. ф. н. 

Речником поневоленої нації, «бардом неспокою раси» називав

Євгена Маланюка його побратим по «Празькій школі» по$

етів$емігрантів і духовно споріднений з ним Юрій Липа.

Сотник війська Української Народної Республіки Євген Маланюк,

після «великого ісходу» — поразки національно$визвольних зма$

гань — у листопаді 1920 року опинився у таборах інтернованих

у Польщі українських вояків. Поразку УНР і втрату державності він

сприйняв як особисту трагедію і відчув своє покликання змінити

стилет на стилос, дати своїм однодумцям і землякам нову зброю —

поетичне слово, яке б гартувало покоління нових борців за волю

і незалежність України. 

та формування духовності: Секція 3
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У великих творців української літератури — від Т. Шевченка до

П. Куліша, від Лесі Українки до І.Франка — любов до України

поєднувалася з гіркотою і болем, і ці почуття породжували наші

віковічні недуги — рабська впокореність, комплекс меншовартості,

запроданство. Звідси — амбівалентність, роздвоєність образу Ук$

раїни в поезії Є. Маланюка. Вона і Земна Мадонна, і Степова Еллада,

і бранка, і покритка, і повія. Поет намагається осмислити історич$

ний шлях України, дошукатися глибинних причин злетів і поразок

нації в її державотворчих інтенціях.

Осмислювати історію України Є. Маланюк починає ще з пра$

давніх часів. Він здійснює у своїх поезіях мандрівку понад просто$

ром і часом. Два полюси, що іманентно присутні у кожному явищі,

події, проявилися в географічному розташуванні України — на се$

редохресті шляхів з варяг у греки, з азійських степів у європейську

урбаністичну цивілізацію. Степ з його неозорим обширом стає важ$

ливою метафорою поезії Є. Маланюка. Степ приваблював орди но$

мадів — печенігів, половців, монголо$татарів. Пізніше степ став ко$

зацькою вольницею. Поет прагне відшукати причини втрати

державності скіфами, антами, київськими князями й українськими

козаками. І ще в «дослов’янській добі» він знаходить коріння

м’якотілості, розслабленості, надмірної емоційності українців.

У долі України Є. Маланюк простежує боротьбу двох тенденцій:

відлуння еллінської культури з її гармонією і культом краси, яка

водночас породжувала і надмірну чутливість, мрійливість, довір$

ливість, і сильної норманської руки, що звільнила Київ від хозар,

заклавши підгрунтя майбутньої держави. Краса і сила, гіркота

і надія, руйнація і відродження. Краса виливалась у щемних лірич$

них піснях і сумних думах кобзарів, сила — у спробах відновлення

державності, котру не вдавалося зберегти («Варязька весна»,

«Обабіч шляху із Варяг і Греки» та ін.). Але Є.Маланюк не втрачає

віри в те, що «виросте залізним дубом Рим з міцного лона Скитсь$

кої Еллади».

Митцеві, на думку Є. Маланюка, відкриваються пророчі істини,

адже він покликаний бути зв’язковим між провіденційними сила$

ми і земним буттям. Це змушує автора «тверезим варягом» увійти

в добу «сувору, мов вовчиця», переплавити сумніви і вагання в

«конструктивний чин». А слово поета і є його ділом.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТЕМА 
У ТВОРЧОСТІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

(«Звідки ж вона взялась, звізда Полин?»)

Руденок А.
ЗУМ"41, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., доцент 

Олесь Гончар завоював право говорити правду своїм талантом

і творчістю. Але коли цим правом скористався, то виявилося, що

від такої правди стало тісно багатьом можновладцям. Олесь Гончар,

попри всі свої заслуги перед народом, був об’єктом ненависті вла$

ди. Він був потрібен їй як річ, як прапор, який вона використовува$

ла в певних ситуаціях. Цікаво те, що письменник це розумів від са$

мого початку і прожив своє життя чесно, без ілюзій.

Чорнобиль Олесь Гончар сприйняв як знак Божественного про$

видіння. Для нього це не випадкове явище — наслідок чийогось

особистого недбальства, а всепланетна катастрофа, урок для всього

людства й, передусім, для українців. Публіцистика письменника —

це поезія його думки. Саме таким поетичним образом, який відра$

зу перевів одиничну подію в план узагальнення, був образ «звізди

Полин». Полин у Біблії символізує отруту, випробування. З «Об’яв$

лення Св. Івана Богослова» навів Олесь Гончар слова: «Палаюча,

мов смолоскип, впала вона на третину річок та на джерела вод…

А ймення звізди Полин» і відразу розширив горизонт сприйняття

Чорнобильської катастрофи, вивів її на обшири священної історії,

категорії загальнолюдського, показав, що це не тільки наше укра$

їнське лихо, а проблема всієї Землі і навіть планети.

Взагалі Чорнобиль для Олеся Гончара — це не певна споруда на

березі Прип’яті, а поняття з багатьма значеннями. Він намагається

осмислити, осягнути причини української трагедії, яка має багато

аспектів, показати долю України в радянській імперії.

Радянська наука виявилася неспроможна проектувати безпечні

реактори, обирати для їх розташування, віддалені регіони з низькою

густотою населення. У тому, що досі планета Земля не перетворилася

на суцільну радіоактивну пустелю, велика заслуга Чорнобиля, який

став ніби останнім попередженням людству від матінки$природи про

неможливість втручання людини в природний перебіг життя планети. 

та формування духовності: Секція 3
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Олесь Гончар значною мірою наголошує саме на екологічну про$

блему після Чорнобильської катастрофи. «Україна, — писав письмен$

ник, — колись квітуча земля з благодатним кліматом, найчистішими

річками, розкішними лугами і напрочуд плодючими ґрунтами — на

очах одного покоління вона перетворюється у багатьох місцях на

землю, малопридатну для життя, на край, перенасичений промис$

ловістю, де міста задихаються від хімії, води не вистачає, де дорослі

й особливо діти масово хворіють, де ниви$годувальниці отруєні

хімікатами, а спотворені землерийною технікою і байдужістю все$

могутніх меліораторів річечки, колись сповнені життя, краси, сьо$

годні тисячами гинуть, обертаючись на канали нечистот». 

Описавши Україну як зону екологічного лиха, Олесь Гончар запро$

понував читачам такий висновок: «Чорнобиль став зловісним знаком

щонайсильніших саморуйнівних дій людини, найдраматичнішою

поразкою в її такому нерозумному протиборстві з природою». 

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ КЛЕНА 

Рудницька Н.
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., к.ф.н., доцент 

Поетичний простір Юрія Клена об’єднує західноєвропейську

лицарську романтику та античну героїку із українськими культур$

ними традиціями. 

З’ясувати феномен постаті Юрія Клена (Освальда Бурґардта)

можна лише розглядаючи її в загальному контексті подій літератур$

ного процесу, не забуваючи також про інших постатей суспільно$

історичного чинника, які зробили вагомий вплив на його життя

і творчість.

Німець за походженням, поет спершу займав досить скромне

місце в колі неокласиків, не одразу наважився писати українською

мовою. Чергування німецької, російської та української мов допо$

могло митцеві блискуче реалізувати себе як майстра українського

перекладу. Проте саме від’їзд до Німеччини допоміг зробити висно$

вок та ствердити свою митецьку позицію українського поета зі

своїм оригінальним світобаченням.

У світогляді Юрія Клена не відбулася повна асиміляція іншою

культурою, він не втратив яскраво вираженої етнонаціональної
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самобутності, оскільки він, хоча і виховувався у німецькій сім’ї, проте

в ній завжди була присутня атмосфера поваги і любові як до рідної

мови та культури, так і до української. Митець виступав у ролі єд$

нальної ланки між різнорідними культурними традиціями, підтри$

муючи як генетично$культурну традицію предків, так і прилучаю$

чись до духовної скарбниці іншого народу, в середовищі якого

виріс. Тому художній переклад і наукові дослідження стали тим, чо$

му Освальд Бурґардт віддавав перевагу, прагнучи знайти й укріпити

своє місце в літературі України.

Відносно колективних настроїв, Юрій Клен займав відстороне$

ну, нейтральну позицію, він не брав участь ні в літературній дискусії

1925–1928 років, ні в національному русі як учасник «Празької

школи», що пояснювалося активним пошуком «свого» оточення,

поєднаного спільними літературними та національними інтереса$

ми, а також творчою спорідненістю.

У поезії Юрія Клена можна знайти усталені символи, словесні

формули, що своїм корінням сягають міфологемної пам’яті народу

та літературних пам’яток.

Характеризуючи творчість визначних класиків, представники

нью$йоркської групи Богдан Бойчук та Богдан Рубчак у своїй «Ан$

тології сучасної української поезії на Заході» осмислюючи феномен

Кленової поезії, прийшли до висновку, що це синтез неокласичних,

символістських та неоромантичних традицій. У поезії митця актив$

но оживають образи природних стихій — вітру, дощу, хмар, сонця,

тощо. Образ вітру у його віршах став наскрізним, де через градацію

слів вітер — бурун — буря автор виражає наростання емоційного

настрою, і водночас — розкриває іншу його смислову грань, таку, що

уособлює силу, здатну долати перешкоди на шляху від дійсності до

мрії і навпаки. Така організація думки поета розкриває його при$

значення в системі буття та свідчить про наявність неоромантизму

у стилі Юрія Клена.

Центральною темою поезії митця є історична трагедія України

у контексті тривалих світових катаклізмів, а визначальною лінією

його творчості можна назвати розкриття протистояння гуманізму,

незнищенного людського сумління і людиноненависницького то$

талітаризму. 

Отже, культурні орієнтації Юрія Клена не викликають сумніву:

прадавні фольклорні елементи, класичні орієнтири та модерніс$

тичні пошуки у царині мистецтва слова.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ЖАНРУ НАРИСУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ І ПОЛ. ХХ СТ.

Савченко Н.,
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., к.ф.н., доцент 

Жанр нарису ввійшов в українську літературу в 20–30$х рр. ХХ ст.

На той час він був практично ще не освоєний літературною практи$

кою, тому його залучення в літературний контекст активно обгово$

рювалося в пресі. 

Нарис для партійного керівництва літератури став найзруч$

нішим жанром, у якому було найменше можливостей для творчих

експериментів, у якому основною вимогою було всебічно, глибоко

і правдиво висвітлювати конкретні, актуальні, ймовірні факти. Як$

раз фактичність, «фактографія», перш за все, відрізняли нарис від

белетристичної вигадки. 

У 1928 році пресі доручалося показати переваги колективного

господарювання на прикладах уже діючих комун. Докія Гуменна

поїхала у відрядження у Степову Україну (Дніпропетровщина, За$

поріжжя), потім — на Кубань, де тоді ще переважало українське на$

селення, жила в тогочасних комунах, созах (спільна обробка землі),

приглядалася до реального життя. Після повернення написала

цикл нарисів під назвами «Листи із Степової України» («Плуг», 1928),

«Ех, Кубань, ти Кубань, хлібородная» («Червоний шлях», 1929) та

«Стрілка коливається» (ДВУ, 1930). Докія Гуменна описувала пра$

цю в комунах, технічне зростання села і, разом з тим, аналізувала

революційні перетворення в сільському господарстві, зміни со$

ціальних та моральних засад суспільного життя в нових громадах:

порушення рівності — головного принципу комунізму, нерівність

у стосунках чоловіка й жінки, панування статевої розпусти в кому$

нах. Авторка правдиво писала про неприйняття більшістю селян

ідей революції, про насильницький шлях колективізації, про зане$

пад сільського господарства та про загрозу голоду. Таким чином,

реалістичні нариси письменниці викривали протиріччя, які заро$

джувалися в новому суспільстві. 

Жанр художнього нарису був, фактично, покликаний життям. Для

ближчого ознайомлення із новими формами господарювання на селі,

які виникали в ті роки, із людьми, які повинні їх утверджувати, твори$
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ти новий побут та стиль життя, письменники їхали у відрядження.

Докія Гуменна, беручись за новий для неї жанр, основним із своїх

творчих принципів обрала уже засвоєний нею принцип «правдивості». 

Вона старанно занотовувала всі передові починання: машинізо$

ване господарство, що полегшило селянську працю, прихід у село

електрики, кіно, зростаюча увага до газет та книжок і, як зако$

номірний результат, — поява сільської технічної інтелігенції, свідо$

мої селянської молоді. Але поруч із цим Докія Гуменна показала і ті

негативні явища, що існували в народному середовищі: хаотичність

та стихійність нових процесів породжували зміни психіки, побуту,

родинних та моральних норм. 

Ці нариси й стали злетом і трагедією письменниці на першому,

довоєнному етапі її творчості. Вони принесли письменниці загаль$

носоюзну популярність, але й із тим — звинувачення в «очорни$

тельстві» діяльності та побуту сільськогосподарських комун, які були

новими формами «соціалістичного господарювання». Не прекрасну$

бо «загірну комуну» (улюблений вислів М. Хвильового) побачила

письменниця на власні очі, а реальну, що її характеризувала маса

негативів. Партійні наглядачі за літературою звинуватили письменни$

цю в наклепах, аполітичності, буржуазному націоналізмі, куркульсь$

кій ідеології та заплямувати її епітетами «куркульський агент»,

«літераторка з глитайсько$єфремівським обличчям», «диверсантка

в літературі».

Такими були перші спроби Докії Гуменної на ниві реалізму в жанрі

нарису, який у її творах не містив необхідного тоді «соцентузіазму».

КРАЄЗНАВСТВО 
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ 

Свиридюк В. В.
ІІІ курс, група ТР"31, спеціальність «Туризм»,

Луцький інститут, к. тел. (050) 920 18 46
Науковий керівник: Терлецький В. К., канд. біол. наук, доцент

Формування духовності молоді — одна з провідних тенденцій

розвитку молодої Української держави, запорука її успішного май$

бутнього і визнання України прогресивним світом. Українознав$

ство, як навчальна дисципліна, спрямована на активізацію особис$

тих переконань молодого громадянина. Значні можливості для
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формування духовності молоді дає використання в процесі навчан$

ня і виховання краєзнавчих матеріалів.

Нами опрацьовані краєзнавчі матеріали історії Луцька — одного

з найдавніших міст України, яке неодноразово ставало ареною важли$

вих історичних подій нашої країни і зберегло ля нас неповторні скар$

би національної та етнографічної культури, мистецтва, народних

традицій, без вивчення яких неможна говорити про повноцінне за$

своєння українознавчої програми та формування духовності молоді.

Ми вважаємо, що найбільшу вагу для пізнання нашого міста мають

специфічні регіональні відмінності, які йому ефективно виділятися

з$поміж багатьох інших. Перша писемна згадка про Луцьк датова$

на 1085 р., коли Волинський князь Ярослав Ізяславович виступив

з військом. З середини XII ст. місто стало центром князівства Ярос$

лава Ізяславовича. У 1429 р. в Луцьку відбулася визначна з тих часів

зберігся замок Любарта, якій складається з 3 веж, фортечних стін,

княжого палацу, решток церкви Іоанна Богослова. У старому місті

збереглися й інші історичні пам’ятки: монастир домініканців,

Троїцька церкви (Юридика), синагога.

У 1985 р. Постановою Ради Міністрів УРСР було затверджено на

цій території Луцька Державний історико$культурний заповідник

(автори проекту — Б. В. Колосок, Р. Г. Метельницький, Л. П. Сан$

жаров). Реставрація старого міста на площі 43 га передбачає відтво$

рення історичного середовища. Адже подібних історичних об’єктів

в Україні — одиниці. Їх збереження і популяризація важливий еле$

мент пізнавального українознавчого навчання молоді, формування

в неї патріотичних переконань.

Протягом багатьох століть у Луцьку споруджували визначні

культові пам’ятки: Костел і монастир тринітаріїв (початок 18 ст.),

Монастир ширіток (1829–1864 pp.), Домінікамнський монастимр (кі$

нець 14 ст.), Монастир бригідок (кінець 17 ст.), Покровська церква

(1873 р.), Христовоздвиженська церква (17 ст.) та інші унікальні

архітектурні ансамблі. Всі вони є свідками давніх культових тради$

цій, мистецтва волинських будівельників, високої культури наших

предків. Цікаво, що у 1968 р. археологi виявили рештки Димитрiв$

ської церкви — однiєї з найдавнiших пам’яток православ’я у Луць$

ку XIV–XVI ст. А от серед втрачених пам’яток: Караїмська кенаса

(XVIII ст.), церква Івана Богослова — єдина домонгольська спору$

да Луцька, костел Святого Якуба, костел Марії Магдалини та мо$

настир боніфратрів (XVII ст.). про них теж слід пам’ятати молодим.
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Наш край неодноразово ставав об’єктом важливих історичних

подій. Адже Луцьк свого часу брали штурмом козаки Наливайка,

саме тут починалась унія п православної та католицької церков,

а значно пізніше, у 1917 р. над Луцьком вперше замайорів синьо$

жовтий прапор. Неможна забути і трьох тисяч в’язнів, страчених

НКВС у міській в’язниці у 1941 р. тепер про ці події, жахливі або

славетні в українській історії, нагадують меморіальні монументи. 

Для молоді важливо пам’ятати, що саме з Луцька походить

М. В. Крушевський — засновник Казанської лінгвістичної школи,

що тут народився відомий письменник Г. О. Мачтет, розпочинала

літературну діяльність Леся Українка, жили і працювали Я. О. Га$

лан, державний діяч В. К. Липинський, талановитий композитор

і диригент І. Ф. Стравінський.

Висновки: Луцьк — місто самобутніх етнографічних пам’яток,

визначної історико$культурної спадщини, пізнання якої наповнює

життя людини глибоким громадянським сенсом, сприяє форму$

ванню патріотизму молоді. Це особливо важливо у наш час, коли

в суспільстві все яскравіше проявляються тенденції європеїзації та

глобалізації.

МІФ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 
ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 

Семишкур М.
ЗУМ"71, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В.,  к. ф. н., доцент 

Міф є формою прояву міфологічної свідомості, але проектується

на всі сфери життєдіяльності. Міфологічна свідомість перехрещуєть$

ся з іншими видами людської свідомості і, таким чином, виникають

політичні, економічні, історичні, соціальні міфи. Як невід’ємна

частина людської свідомості, міфологічне має свою логіку, особливим

чином пояснює оточуючий світ та процеси, що в ньому відбувають$

ся, і найяскравіше воно проявляється в періоди потрясінь, транс$

формацій і критичних обставин. Міфологічній свідомості, яка

сприймає як архаїчні міфи, так і міфи сучасні, притаманна важлива

властивість — некритичне ставлення до себе і до змісту міфу, взагалі

нерозуміння самого факту його створення й існування. Тому людство

постійно перебуває під впливом міфів: соціальних, культурних,
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національних, політичних. Є три причини необхідності та об’єк$

тивності існування міфів: психологічна, онтологічна та соціальна.

В історії філософії неодноразово робилися спроби використан$

ня міфу для пояснення наукової раціональності. Витоки цієї тра$

диції вбачаються принаймні у філософії Шеллінга («Вступ до філо$

софії міфології»), а серед найбільш видатних філософів, що

використовували евристичний потенціал міфу, можна назвати іме$

на Е. Кассирера, Л. Вітгенштейна, У. Куайна і К. Хюбнера та ін.

У радянській традиції, де подібні тенденції були деформовані ма$

теріалістичною спрямованістю, яка апріорі бачила в міфі пройде$

ний культурний етап, окремо стоїть ім’я О. Лосєва, який у своїй

«Діалектиці міфу» передбачив сучасні погляди на феномен міфу.

Подібні здобутки були б неможливі без використання матеріалів,

накопичених при дослідженні феномену міфу на прикладі різних

історичних міфологій, а також спостережень життя примітивних

спільнот. Саме поглиблення розуміння феномена міфу, його зна$

чення в примітивному суспільстві стало відправним пунктом для

філософів науки.

Впливу міфологічної школи зазнали також представники Хар$

ківської школи романтиків, стимульовані до пошуків національних

першоджерел поезії (І. Срезневський, М. Костомаров, А. Метлинсь$

кий). М. Костомаров, крім, так би мовити, прикладного застосу$

вання нової теорії, став ще і автором створеної вже у Київському

університеті праці «Слов’янська міфологія». Загальних принципів

міфологічної школи дотримувався автор психолінгвістичної кон$

цепції теорії літератури О. Потебня, котрий наголошував на тому,

що міфологічна, поетична і наукова функції потенційно присутні

у процесі читання, інтерпретації та набування естетичного досвіду.

Пізніше засад міфологічної школи дотримувалися, крім О. По$

тебні, М. Костомаров («Славянскаямифология»,1847), І. Нечуй$

Левицький («Світогляд українського народу. Ескіз української

міфології», 1876), Я. Головацький «Очерк старославянского бас$

нословия или мифология», 1860), Г. Булашев («Український народ

у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях»).

Учені$міфологи своє завдання бачили в тому, щоб поновити

релігійні, міфологічні легенди у фольклорних пам’ятках. З ХХ ст.

інтерес до міфа стає характерний не тільки для дослідників фольк$

лору і давніх літератур, але й для літературознавців, чия увага зосе$

реджена на проблемах сучасної літературної творчості.
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 

Сергійчук З. О.
к. пед. н, завідувач кафедри української мови та літератури

Питання методики викладання будь$якої дисципліни є надзви$

чайно важливим у навчальному процесі. Науково$методичне забез$

печення навчального процесу включає такі складові:

— державні стандарти освіти;

— навчальні плани;

— навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчаль$

них дисциплін;

— програми навчальної, виробничої й інших видів прктик;

— підручники, навчальні посібники;

— індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи

студентів;

— інструктивно$методичні матеріали до семінарських, практич$

них і лабораторних занять;

— контрольні завдання до семінарських, практичних і лабора$

торних занять;

— контрольні завдання для перевірки рівня знань студентів;

— тести різних типів.

Методична робота — це заснована на досягненнях науки та пере$

дового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної,

пошукової, дослідницької, науково$практичної, інформаційної

діяльності з метою удосконалення професійної компетентності ви$

кладачів та підвищення ефективності навчально$виховного процесу.

Основними принципами методичної роботи є:

— демократизація та гуманізація навчального процесу;

— цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно

до програмних цілей закладу;

— організація роботи з педагогічними кадрами на основі ураху$

вання їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

— системність та систематичність;

— науковість;

— прогностичність та випереджувальний характер;

— оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм

роботи;

та формування духовності: Секція 3
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— пріорітет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:

— організаційно$методичне забезпечення програм розвитку ВНЗ;

— удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання

студентської молоді;

— розвиток педагогічної та професійної майстерності виклада$

чів, їх загальної культури, створення умов для професійного вдос$

коналення;

— інформаційне забезпечення викладачів з проблем освіти;

— організаційно$методична допомога у розвитку педагогічної

творчості, експериментально$дослідницькій роботі, впровадження

результатів наукових досліджень, передового досвіду, тощо;

— розробка та видання навчальних та методичних посібників,

наочних засобів навчання;

— забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво,

консультації, самоосвіта, стажування.

До індивідуальних форм методичної роботи відносимо:

— системне вивчення та аналіз роботи викладача;

— надання допомоги у виборі форм та методів навчання та вихо$

вання студентів;

— проведення відкритих занять та їх аналіз;

— вивчення та узагальнення передового досвіду викладачів;

— надання допомоги у підготовці доповідей, виступів, тез на

конференції. 

Сьогодні різко зростає значення компетентності спеціалістів, про$

фесіоналізму, соціальної відповідальності за результати своєї праці.

Аналіз наукової та методичної літератури показує, що підвищився

інтерес науковців до проблем особистісно$орієнтованого навчання

у ВНЗ. Теоретичні основи особистісно$орієнтованого навчання по$

лягають у тому, щоб система освіти забезпечувала в процесі навчання

умови для найефективнішої самореалізації особистості, розвитку її

творчого потенціалу, формування основних життєвих компетенцій,

уміння ефективно взаємодіяти з іншими в процесі діяльності.

Сутність особистісно$орієнтованого навчання полягає в тому, що

неповторність особистості, її суб’єктивний досвід не тільки прий$

мають і поважають педагоги, а й визначають його фактором педа$

гогічного процесу. Процес навчання й виховання будується з ураху$

ванням суб’єктивного досвіду тих, хто навчається. Особистісно
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орієнтований освітній процес — це процес освіти (формування, роз$

витку) особистості, основною метою якого є забезпечення інтег$

рації керованого розвитку й саморозвитку конкретної особистості

й суспільства. Поняття особистості виступає ідеальним результатом

інтеграції тенденцій розвитку соціуму.

Плюси особистісно$орієнтованого підходу:

— спрямованість на майбутнє;

— зорієнтованість на конкретну особистість студента;

— забезпечення його якомога ефективнішого й кориснішого

існування у суспільстві, можливість застосування здобутих знань на

практиці, у власному досвіді. Можливі засоби — гуманітаризація,

екологізація, естетизація змісту. Перехід до особистісно$орієнтова$

ного навчання залежить від педагога, його баження, загальної й пе$

дагогічної культури, особистісних якостей. 

ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
УЛАСА САМЧУКА

Столярчук О.
7 курс, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Коломієць О. В., доц., к. ф. н. 

Публіцистична діяльність Уласа Самчука була зумовлена дина$

мікою суспільних процесів, необхідністю всебічного висвітлення

зміни історичної ситуації, а також його унікальним талантом. 

Досить важливим є вивчення публіцистичної діяльності Уласа

Самчука, який був українським журналістом та редактором газети

«Волинь» (1941–1944 рр.). 

За період Другої світової війни письменник опублікував 31 пере$

дову статтю, 4 серіали репортерської публіцистики загальною кіль$

кістю 35 публікацій, зокрема: «Крізь бурю й сніг» (репортаж із

поїздки до Києва) — 8 матеріалів; «У світі приблизних вартостей» —

9 подач; «У світі занепаду і розкладу» — 11 матеріалів; «Колеса мусять

крутитись...» — 7 матеріалів; 3 уривки з художніх творів; 42 різно$

жанрові матеріали (кореспонденції, огляди, рецензії, замітки, фей$

летони, відповіді), що у цілому становить 111 публікацій.

У статті «За мужню дійсність» Улас Самчук писав про складну

долю українців на власній землі, яку забезпечили режими окупан$

тів — Польщі та Москви.
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Зі сторінок газети «Волинь» в статті «Рівновага» Улас Самчук да$

вав поради, як жити людям у дні анархії, хаосу, міжусобиць. У ціло$

му, публіцистика Уласа Самчука в газеті «Волинь» не відзначається

системністю. 

Своєрідним апогеєм у ствердженні української ідеї державотво$

рення стала стаття Уласа Самчука «22 січня», у якій він нагадав да$

лекі події 22 січня 1918 року.

Публіцист відверто говорить про те, що ідеали незалежності Ук$

раїни не вмирають і у жорстокі дні війни. 

Улас Самчук одним із перших в українській літературі розвінчу$

вав культ Сталіна та розповів світові про його злочини. Голодомор,

штучно спланований сталінським режимом проти українського на$

роду в 1922, 1933 роках, у Самчуковій творчості розвінчується на

основі реальних фактів.

Фатальною у долі Уласа Самчука стала його публіцистична стат$

тя «Так було — так буде», що була своєрідним протестом проти зло$

чинів німецьких окупантів на території України. Уласа Самчука за$

арештували і кинули до в’язниці. 

Аналіз другого періоду публіцистичної творчості Уласа Самчука

характеризується, як того вимагали німці, аполітичною тематикою.

У цьому контексті дослідниками було виокремлено дві культур$

ницькі теми письменника: літературознавча та театрознавча.

Концепція творчості митця була викладена ним у кореспон$

денції «Зайве питання» (Волинь, 1942. — 15 лист.), де він стверджу$

вав, що митець завжди був і повинен бути у своїх творчих задумах

вільний. Література, поезія, журналістика — це невід’ємні складові

духовності людини, її освіченості та інтелекту, це те, що робить лю$

дей культурними, національно свідомими.

Важливе значення мав вихід у світ книги «Документ доби: публі$

цистика Уласа Самчука 1941–1943 років», упорядником якої

є А. Жив’юк. У науково$історичному виданні зібрано всю відому

воєнну публіцистику Уласа Самчука. Це 129 статей, з яких 37 — пе$

редових, 36 репортажів, 56 фейлетонів, які згруповані у розділи

і вибудовані за хронологічним принципом. 

Публіцистика Уласа Самчука в умовах німецького окупаційного

режиму насправді є документом доби, адже відображає документаль$

ний дух тодішньої епохи, неоднозначної, складної та суперечливої. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРОК 
ПІВДЕННО!СХІДНОГО НАРІЧЧЯ

Черняєва В.
1 курс, Інститут філології та масових комунікацій

Науковий керівник: Пазяк Н. М., к. ф. н.

Найбільшим територіальним наріччям української мови є пів$

денно$східне. Воно охоплює південну частину Київської та Сумської

областей і Черкаську, Полтавську, Харківську, Луганську, Кірово$

градську, Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Миколаївську,

Херсонську, Запорізьку області. Південно$східне наріччя в його су$

часних межах виникло відносно пізно, у XVI–XVIII ст. Вихідним для

нього був середньонаддніпрянський говір, що почав формуватися ще

в XIII–XIV ст. внаслідок взаємодії первісної північно$східної діалект$

ної системи з південно$західною, з яких виникли сучасні північне та

південно$західне наріччя. Південно$західна діалектна система стала

перемагати північно$східну, чому сприяв постійний і масовий при$

плив на Наддніпрянщину населення з Волині, Поділля і частково

Галичини.

Середньонаддніпрянський говір у XVI і XVII ст. охоплював най$

активнішу в політичному сенсі частину українського народу. Сло$

божанський і степовий говори порівняно зі середньонаддніпрянсь$

ким — молоді, початок їх формування сягає не раніше XVI ст.

Більшість особливостей південно$східного наріччя є одночасно

рисами загальноукраїнської літературної мови. Хоча південно$східне

наріччя й членується на три говори, однак це членування загалом не$

виразне й до певної міри умовне. Наріччя радше становить суцільний

говір. Найхарактерніші ознаки південно,східних діалектів: 1. Ненаголо$

шені звуки е, и у вимові зближуються; 2. Дзвінкі приголосні в кінці слів

і в середині перед глухими зберігають дзвінкість; 3. Послідовне розріз$

нення звуків р і р//; 4. Пом’якшення звука л; 5. Уживання в багатьох

говірках вставного н: мня$со, сімня, памнять; 6. Форми дієслів I діє$

відміни в 1 ос. однини теперішнього часу: ходю, носю, крутю; 7. Фор$

ми дієслів І дієвідміни в 3 ос. однини теперішнього часу: зна, гра, співа;

8. В дієсловах II дієвідміни в 3 ос. однини теперішнього часу, якщо на$

голос падає не на закінчення, вживається флексія — е: ходе, носе, воде.

Діалекти та наріччя відрізняються одне від одного не лише фоне$

тичними й граматичними рисами, а й словниковими та лексичними.
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Так, кожен говір здебільшого має лише йому притаманний словни$

ковий склад. Наприклад, для говорів північного наріччя характерні

слова: хмилиня, беття, гурковиння (огудиння огірків), оболок, пом’яг
(хмара), милиці (чепіги), селех (селезень), ковеня (кочерга), билиця
(білка), ненька (колиска), шитик (чоловічий пояс). Говорам південно$

західного наріччя притаманна така лексика: вишки (горище), молоч4
ник (глечик), різє (хмиз), крадуємци (крадькома), бацул (торба), йойлик
(дитина), літра (кварта на воду), печериці (гриби), мухариці (мураш$

ки), пчолинець (пасіка), веремнє (погода), теметів (цвинтар). У го$

ворах південно$східного наріччя натрапляємо на слова: накидка
(скатерть), реміняка (пояс), мурав’я (мурашки), кобушка (глечик),

верх, труба (димар), рептух, шанька (торба для годівлі коней), три4
на, збоїни (відходи після молотьби).

Зафіксувати особливості територіальних говорів і зберегти їх для

науки, для наступних поколінь — така мета вчених$діалектологів.

Їм можуть допомогти студенти й учителі. Кожен, кому не байдужа

доля рідної мови, повинен записати діалектні слова та словосполу$

чення рідної говірки, говірки того населеного пункту, в якому меш$

кає. Адже кожна говірка — це частина історії нашого народу. 
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СЕКЦІЯ ІV

УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА

І ВИДАВНИЧА СПРАВА: 

ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА НОВИН ТСН 
НА КАНАЛІ 1+1: ОБ’ЄКТИВНІСТЬ, 
АКТУАЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ

Бабак Є. М.
IV курс спеціальність «Журналістика»

Університет «Україна»
Науковий керівник: Карась М. А., доцент кафедри журналістики

Телебачення має всеосяжний вплив. Глядачі через телебачення

дізнаються суспільно важливі проблеми. І можуть їх побачити, по$

чути і в деякій мірі відчути. Сучасні технології у медіасфері дозво$

ляють передавати найсвіжіші новини із «гарячих» точок планети. 

За період 2009 року Національною радою з питань телебачення

і радіомовлення України було розподілено на конкурсній основі

близько двох десятків нових ліцензій на мовлення. Отже телевізій$

ний ринок потребував висококласних фахівців та яскравих ідей.

[М. Недопитанський / Тележурналістика: досвід проблеми стратегії

/ Київ 2009 р.]

Сучасний тележурналіст має розуміти значущість ролі інформа$

ції та своєї фахової відповідальності. Постійне самовдосконалення

тележурналіста та його креативне мислення дають змогу на кінце$

вому етапі отримати якісний новинний продукт, який може вдо$

вольнити інформаційний голод, і пояснити ситуацію в суспільстві

для пересічних громадян. 

Українська журналістика і видавнича справа: Секція 4
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В наш час інформація стала предметом продажу і купівлі, тому

телебачення досить вигідний бізнес. «В докризовий період щороку

прибутки провідних вітчизняних телеканалів зростали в середньому

на третину» [М. Недопитанський / Тележурналістика: досвід проб$

леми стратегії / Київ 2009 р.]

Телебачення давно увійшло у побут сучасної людини і зайняло

у ньому досить значну частину. (Останнім часом Інтернет витісняє

його, але, в силу своєї гнучкості мовлення, телебачення частково

інтегрується в Інтернет простір). Телебаченню відводиться левова

частка вільного часу, більш того ця частка більша за ту, яка відво$

диться для друку.

Із накопиченням нових знань про телебачення, стає більш необ$

хідною потреба у вдосконалені подачі новин. Телебачення існує пе$

реважно у вигляді журналістики. «Сегодня телевиденье существует

как средство массовой информации и пропаганды, находит своё

проявление, прежде всего в форме ежедневных телевизионных

программ, т.е. периодических изданий. Подобно газете или журна$

лу, телевиденье приходит к своим зрителям регулярно, и элемент

актуальности, публицистичности присущ в нем отнюдь не только

в документальных передачах». [Е. Багіров / Телевизионная журна$

листика. Проблемы теории и методологии исследования / Москва

1976 р.] 

Достовірність інформації в тележурналістиці дуже суб’єктивна.

Один і той відео матеріал можна інтерпретувати по різному. Але око

бачитиме те про що чує. Наприклад: 19 лютого 2013 року, селище

Ахтирка. Народний депутат разом із прибічниками партії «Свобо$

да» повалили пам’ятник Леніну. На різних каналах, одне і те саме

дійство прокоментували по$різному. З одного боку в ефірі звучали

коментарі проти таких дій, мовляв це вандалізм розбій, з іншого —

хуліганів висвітлювали як героїв, визволителів від радянського ре$

жиму. По великому рахунку таку достовірність має будь$який ін$

ший засіб масової інформації. Телебачення стимулює зорову і слу$

хову пам’ять одночасно. Інформація засвоюється на одразу кількох

рівнях. Тому сказане на телебаченні автоматично стає авторитет$

ним та достовірним. В цьому виражається впливовість та ефек$

тивність телевізійних новин.
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ТЕНДЕНЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛЬНОГО РИНКУ

Бабіна Г. О.
ІІ курс, группа ВСР"24–11, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування», 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ «Університет Україна» 
Науковий керівник: Борко Т. М., к.пед.н., доцент кафедри 

Сьогодні журнальна індустрія у розквіті. У світі видається величез$

на кількість видань як для масового споживача, так і для професіо$

налів різних напрямків. Спеціалісти нараховують біля 100 журнальних

категорій, кожна з яких поділяється ще на декілька підкатегорій. За

статистичними оцінками загальна кількість назв журналів у світі

сягає 87 500 [1].

Сучасна ситуація на ринку масових популярних журналів стабі$

лізується після фінансової кризи 1998 року і характеризується помір$

ним зростанням тиражів та поверненням на ринок рекламодавців.

Криза, як відомо, призвела до зниження купівельної спроможності

населення України, що, у свою чергу, спричинило різке скорочення

рівня продажу журналів, зменшення тиражів, підвищення витрат

і, відповідно, цін на журнали.

Спостерігається підвищення ризику інвестування у галузь,

оскільки залишається велика залежність журналів від реклами, рек$

ламодавців. За підрахунками «Української інвестиційної газети»,

рентабельним може бути журнал, у якому не менше третини всієї

площі займають рекламні оголошення [2].

Галузь масових популярних журналів є конкурентною, але пов$

ністю ще не заповненою. Тому мають місце часті спроби виходу на

ринок та заповнення ще не зайнятих ніш. Однак втриматися на

ринку можуть лише ті проекти, які фінансово підкріплені та мають

постійну грошову підтримку, адже виробництво якісних кольорових

журналів — справа не з дешевих [2]. Така тенденція свідчить про те,

що вхідні бар’єри є досить високими. Пов’язані вони передусім

з фінансовою стороною справи: потрібні великі кошти на розкрут$

ку журналу, проведення рекламної компанії, на його підтримку до$

ти, доки журнал не буде окуповувати себе й давати прибуток. А на це

може знадобитися рік$два. Галузь приваблює нових виробників, то$

му можна припустити, що рентабельність тут вища ніж середня по

час, пошук, відповідальність Секція 4



країні. На відміну від достатньо високих вхідних бар’єрів, вихідні

бар’єри — невисокі, оскільки більшість підприємств, що видають

журнали, є технічно та технологічно незалежними (основні засоби

виробництва — комп’ютери, які мають прискорену амортизацію).

Вихідні бар’єри пов’язують з: втратою висококваліфікованих кадрів;

емоційними витратами у зв’язку з втратою іміджу; збитками від не$

розпроданого тиражу та розірвання контрактів з рекламодавцями.

Високі вхідні бар’єри та невисокі вихідні свідчать про те, що га$

лузь має стабільні прибутки, тому залишається привабливою для но$

вих виробників і дає змогу працювати в ній вже існуючих у рамках

ринку видавців.

Водночас, видання масових популярних журналів є досить ризи$

кованою галуззю, оскільки має високу залежність від рекламодавців,

поліграфічних послуг, інформації та значного тиску з боку інших ЗМІ,

що намагаються бути універсальнішими й подавати різноманітну

інформацію, аби задовольнити запити найширшого кола читачів [3].

Серед смаків читачів цих ринків існують як відмінності, так і схо$

жі риси. Об’єднує цих читачів те, що наразі найбільшою популяр$

ністю серед них користуються жіночі журнали. Також спостерігається

стрімкий розвиток спеціалізованих видань для чоловіків. Відмінніс$

тю, в першу чергу, є сформована культура читання на Заході чималої

кількості журналів. В Україні цей процес триває.

ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРОГРАМИ 
«ПРО ЖИТТЯ» («ІНТЕР») 

ТА «ГОВОРИТЬ УКРАЇНА» («ТОВ ТРК» «УКРАЇНА»), 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Балко В. В.
IV курс, група ЖР"41, спеціальність «Журналістика»,

Університет «Україна»
Науковий керівник: Карась М. А., доцент кафедри журналістики

Сучасне телебачення стрімко розвивається. Ні для кого не секрет

і не новина, що дивлячись телебачення людина формує свій світогляд.

А те, що показують на телепросторі, стає зброєю, яка влучно стрі$

ляє. Скільки різної гидоти впроваджується в наш мозок через теле$

візор. Сумно, що всі дивляться, і ніхто не думає, на що він дивить$

ся. Які від цього наслідки? Плідно чи це впливає на його психічний

і емоційний стан? Якщо відверто і суб’єктивно, то характеристика
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нашого телебачення далека від ідеалу, який повинен сприяти мо$

ральному, інтелектуальному і духовному розвитку. За даними опи$

тувань різних соціологічних груп, телебачення є головним джере$

лом, як отримання інформації, так і розваг майже для 80% жителів

України. При збільшенні кількості телевізійних програм і каналів,

якість телепередач стала вкрай низьким, і вони не несуть ніякого

смислового підтексту. Відповідно і ставлення населення країни до

даного виду ЗМІ неоднозначне. 

У суспільстві, особливо останнім часом, постійно лунають заяви

про негативний вплив ЗМІ, насамперед телебачення, на психіку

людей. Найчастіше зараз вимовлятється словосполучення «інфор$

маційна війна», під яким мається на увазі цілеспрямоване викорис$

тання можливостей телебачення та інших ЗМІ для формування

у свідомості глядачів або читачів негативного чи позитивного обра$

зу тих чи інших політичних діячів, партій, організацій і так далі. Та$

кож не слід забувати про етику та мораль. В одному з найцікавіших

трактувань питання етики та відповідальності засобів масової

інформації британський філософ Oнора О’Ніл підкреслила важ$

ливість довіри у забезпеченні повноцінного громадського життя.

Вона говорила про важливість відповідальності засобів масової ін$

формації перед різними зацікавленими групами та рівень довіри до

них. Вона наголосила на важливості здійснювати цю роль відпові$

дально: якщо засоби масової інформації вводять в оману, або якщо

читачі не можуть оцінити їхнього повідомлення, криниці громадсь$

кого дискурсу і суспільного життя отруєні. Саме тому так важливо

щоб на телепросторі була тільки якісна інформація та високопр$

фесійні телепроекти. 

Метою роботи є аналіз популярних телевізійних передач «Про

життя» та «Говорить Україна». В якості обекта аналізу я обрала те$

лепроекти які схожі між собою, але які мають зовсім різну подачу

матеріалу. Ці дві телепрограми висвітлюють актуальні соціальні

проблеми, такі як: медицина, освіта, відпочинок, релігія, правосуд$

дя. Розібратися, яка програма цікавіша, має смислове та інформа$

ційне навантаження, розглянути рівень професіоналізму — ось го$

ловне завдання.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 
КНИЖКОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНИ

Барна Н. В.,
кандидат філософських наук, професор,

Розбудова української держави неможлива без розвитку націо$

нального книговидання. Українське книговидання відіграє важли$

ву роль у самоусвідомленні нації, формуванні культури, духовності

та водночас є свідченням національно$культурного відродження

українського народу. Книга була і залишається найефективнішим

засобом передачі знань та ідей у їх єдності та цілісності, а читання

книги — найактивніше сприяє виробленню універсальної та фун$

даментальної картини світу, формування різнобічного світогляду,

глибинних переконань людини, стимулюванню її участі в житті су$

спільства. Численні засоби масової інформації не можуть у цих ас$

пектах конкурувати з книгою, так як дають короткострокову і фраг$

ментарну інформацію про навколишній світ. Розвиток сучасних

ЗМІ та інформаційно$комунікативних технологій повинен надава$

ти нові можливості для розвитку книговидання.

В умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні повинна

формуватися державна політика, спрямована на розвиток вітчизня$

ного книговидання з метою задоволення культурно$освітніх потреб

суспільства; забезпечення захисту національного інформаційного

простору; забезпечення конкурентоспроможності української кни$

ги на внутрішньому а в майбутньому і зовнішньому ринках шляхом

використання суб’єктами видавничої справи нових технологій

книговидання.

Теоретичне усвідомлення системи маркетингових комунікацій

в книжковій справі України дозволить набути досвіду у сфері при$

кладних технологій (рекламні, ПР$технології, імідж$технологій)

вкрай необхідних для якісного просування та позиціонування про$

дуктів книговидавничої сфери.

Взаємовплив культури та особистості неможливий без систем

спілкування в культурі. Ця система спілкування складається із сис$

тем передачі, розповсюдження та зберігання інформації, системи

соціальної та міжкультурної комунікації.

В ході розвитку культури створюються різноманітні наочні і зна$

кові засоби, які забезпечують непряме спілкування. Через інформа$

ційні та комунікаційні засоби люди розвивають спільну мову, досвід,
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цінності, освоюють соціальний простір. Накопичення культурних

цінностей як матеріальних, так і духовних, культурна пам’ять людст$

ва — умова залучення особи в безперервне «поле значень і сенсів»

(М. Мамардашвілі), умова розвитку творчої діяльності людини.

Своєрідним різновидом культурної деградації є масова культура.

Її світоглядною основою вважається позитивізм та прагматизм, які

проголошують стратегією доцільність та споживацьке ставлення до

світу. Класичним прикладом реалізації цієї стратегії вважається

американська культура. Її вплив на сучасний світ дав поштовх до

сучасної технічної революції, що призвело до принципового пере$

осмислення ролі індустріального виробництва, коли відбулося онов$

лення всіх його складових по суті. Так званий постіндустріалізм пе$

реносить основний акцент із взаємодії людини з природою на

міжособистісні відносини та комплекс соціальних взаємодій

(Н. Манківська, Т. Лугуценко, В. Ісаєв).

Такі зміни призвели до посилення значення інформації. Розу$

міння того, що вона є основою функціонування всіх систем, а також

пов’язує їх між собою, сприяє зростанню уваги до комунікативних

технологій, а можливість передавати її не в повному обсязі, частко$

во або з певним значенням призвело до усвідомлення того, що її

можна використовувати цілеспрямовано (В. Шепель, О. Змановсь$

ка, М. Тимошик, Н. Зелінська, В. Іванов, І. Ломачинська).

Зростання варіативності комунікативних зв’зків паралельно із

зростанням ролі їхнього технічного оснащення розширює можли$

вості індивідуальної доступності до інформаційних потоків. І все це

збільшує кількість міжособистісних взаємодій. Тому масова культу$

ра постійно модифікується у своїх формах, кожен раз змушуючи

людину із масовою свідомістю відігравати нову соціальну роль.

У ринкових відносинах, крім реклами, комунікацію здійснюють то$

варні знаки, бренди, імідж$технології та інші варіанти, в яких вони

функціонують у системі масової культури. Становлення нової куль$

турної парадигми є спробою пошуків виходу із новітньої кризи цін$

ностей. На сучасному етапі, в більшості масову свідомість формує

ринково — орієнтоване суспільство.

Важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності

вітчизняних підприємств в сфері книговидання стає формування

ефективного комплексу маркетингових комунікацій. Цей процес

характеризується широким використанням різноманітних комуніка$

ційних засобів, впровадженням нових дієвих видів інформаційного

впливу на споживача, спроможністю підприємства сформувати
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інтегровану взаємодію всіх інструментів комплексу маркетингових

комунікацій. 

Фундаментальні дослідження маркетингових комунікацій ви$

кладені у наукових працях відомих зарубіжних вчених, серед них:

Дж. Беннет, Д. Джоббер, Ф. Котлер, Ж.$Ж. Ламбен, Дж. Пенроуз,

Дж.Р. Россітер, У. Уеллс, Г. Балієв, Е. Голубков, Е. Голубкова,

І. Крилов, А. Маньков, А. Челенков. 

В Україні проблемам дослідження маркетингових комунікацій

присвячені праці таких відомих вчених, як: О. Братко, А. Войчак,

Н. Куденко, Т. Лук’янець, М. Окландер, Г. Почепцов, Т. Примак,

І. Решетнікова, Е. Ромат, Т. Ткаченко.

Незважаючи на велику кількість наукових видань, присвячених

питанням маркетингових комунікацій, теоретичному обґрунтуванню

комплексу маркетингових комунікацій в підприємницькій діяль$

ності на сучасному етапі, дослідженню особливостей маркетинго$

вих комунікацій та стану використання комплексу маркетингових

комунікацій у сфері книговидання не приділено достатньої уваги та

не існує системного підходу до вивчення маркетингових комуні$

кацій у книжковій справі в України. 

ОБРАЗ ФЕДЬКА 
У ТВОРІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

«ФЕДЬКО — ХАЛАМИДНИК»

Богатирьов М. С.,
студент групи ВС"3д, 

спеціальності «Видавнича справа та редагування, 
Кіровоградський інститут розвитку людини.

Науковий керівник: Кравченко О. В., канд. філол. наук, 
начальник відділу науки, міжнародних зв’язків, 

Кіровоградський інститут розвитку людини, тел. (099) 787 58 20

Літературна спадщина Володимира Винниченка привертає ува$

гу гостротою морально$етичної проблематики, майстерним розк$

риттям психології людини. Свідченням, цьому є дитяче оповідання

«Федько$халамидник». Воно назване за іменем головного героя

твору — Федька — хлопчика з робітничого передмістя. За непоси$

дючу вдачу, схильність до витівок хлопчика прозвали на вулиці «ха$

ламидником», тобто бешкетником, розбишакою. В основі твору ле$

жить конфлікт, який трапився в дитячому середовищі: через
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непорядну поведінку одного хлопчика помер інший, але подібна

ситуація могла б статися й серед дорослих. На «дитячому» матеріалі

письменник порушує далеко не дитячі проблеми вірності в дружбі

й товаришуванні, порядності. Ці проблеми автор розкриває через

два центральні образи оповідання — Федька й Толі, через майстер$

ний аналіз їхньої психології та вчинків. Федько й Толя в оповіданні

протиставлені. Федько, на перший погляд, безтурботний, розби$

шакуватий хлопчина, який прагне бути першим у дитячому колек$

тиві, часто здійснює ризиковані вчинки, які шокують дорослих.

Наприклад, перехід через річку по крижинах навесні. Але у цього

«халамидника» добре серце, він прекрасний товариш, завжди по$

дасть руку допомоги іншому. 

Оповідання «Федько$халамидник» із багатьох поглядів є твором

автобіографічним. Збереглися записані дружиною Винниченка

спогади його матері, в яких є деталі, які знаходимо і в оповіданні.

Наприклад, згадки про те, як Володимир тримав сусідських дітей

«трохи в терорі». Федьків батько — працівник друкарні — у родині

Винниченків друкарем був старший брат Володимира... Та й дов$

кілля, змальоване письменником, дуже нагадує Єлисаветград часів

його дитинства. Проте найголовніше, мабуть, те, що своєму героєві

В. Винниченко віддав чимало власних рис... За одне з видань опо$

відання на початку 20$х років авторський гонорар було направлено

на користь дитячих притулків. Показ люблячого, ніжного, відкри$

того серця дитини (Федько), яке протиставляється жорстокості до$

рослих, потворному і злочинному суспільству, яке калічить маленькі

життя і маленькі душі. Ідею є возвеличення чесності, незрадли$

вості, почуття власної гідності, винахідливості і водночас засуджен$

ня бешкетливості, схильності до нерозважливих вчинків, показної

вихованості, манірності, лицемірства [1, с. 88]. 

Деякі подробиці, що стосуються Федькових звичок, зустріча$

ються і в спогадах про Володимира Винниченка, — тим самим під$

тверджується їхня достеменність. Федько сидить у себе на воротях,

як «Соловей — Розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або

по кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби

скринька така зроблена. У тій скриньці й засада Федька.» Це —

з оповідання про «халамидника» [1, с.118].

І разом з тим, цей «Соловей — Розбійник» — Федько — надзви$

чайно приваблює своєю гордою вдачею, великодушністю, готов$

ністю в скрутну хвилину махнути рукою на себе самого заради това$

ришів, яких він «не любить видавати». Або, згадаймо, з якою гідністю
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приймає він тяжку батькову кару за свої більші й менші гріхи. Федько,

пише автор, «не як всі діти поводиться». В його характері й справді

є щось неординарне. Відчайдушність, зухвалий виклик, загальноп$

рийнятим звичаям і звичкам (внаслідок чого оточення сприймає

його як «жахливу дитину»). 

В оповіданні чітко змальовується характер автора, крізь речен$

ня відчувается що саме Винниченко — це той бешкетник яким був

Федько. Такий свого скачок з реальності у фантастику, це і стало ос$

новою, фундаментом для оповідання.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕДАКТОРА 
У ПРОЦЕСІ РЕДАГУВАННЯ 

Богдан Д. О.
ІV курс, група ВСР 41, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій ВМУРЛ «Україна», 

к. тел. (050) 146 58 69
Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к. філол. н., доцент

Редагування тексту — це своєрідний вид літературної діяльності,

у процесі якої редактор завжди розв’язує творчі завдання і, разом

з цим, виступає у ролі дослідника.

Редагування складається з двох рівноправних процедур: контро$

лю (аналізу) — це процедура пошуку, фіксації та локалізації поми$

лок, та виправлення (реконструкції) — процедура видалення в ав$

торському оригіналі помилок, виявлених у процесі контролю.

Процес редагування полягає у перевірці інформації з метою

удосконалення або виправлення її структури, змісту, відповідності,

завершеності, логічної послідовності, методів презентації.

Роль редактора в процесі редагування визначається метою цього

процесу і полягає в тому, що редактор є транслятором інформації.

Як транслятор він:
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а) здійснює на основі встановлених норм контроль інформації;

б) здійснює «переклад» оригіналу з внутрішньої мови автора на

зовнішню мову реципієнта (читача);

в) «прив’язує» рукопис автора до конкретних умов акту його пе$

редачі (часу, місця, обставин тощо);

г) за низкою параметрів оптимізує текст автора.

Для досягнення окресленої мети редактор повинен виконати

низку завдань, найважливішими з яких є такі:

— Верифікація. Редактор повинен, по$перше, встановити, в яко$

му відношенні до дійсності перебуває інформація повідомлення,

тобто встановити її модальність, і, по$друге, перевірити істинність

тих тверджень повідомлення, значеннями модальності яких є «ре$

альність». 

— Адаптація. Редактор повинен пристосувати мову (код),

інформацію та складність повідомлення до мови, банку інформації

(тобто запасу знань) та психологічних можливостей тієї групи ре$

ципієнтів, для якої воно призначене.

— Адвербіалізація. Редактор повинен «прив’язати» інформацію по$

відомлення до того місця (локалізація), часу (темпоралізація) та ситуа$

ції (ситуатизація), в яких реципієнти сприйматимуть повідомлення.

— Нормалізація. Редактор повинен привести норми, реалізовані

автором у повідомленні, у відповідність до тих норм, якими корис$

тується суспільство. Наприклад, це можуть бути лінгвістичні норми

(орфографічні, орфоепічні, граматичні та пунктуаційні), стандарти

на вихідні відомості, описи джерел, стандарти інженерної графіки

(для оформлення креслень, схем), правила логіки тощо.

— Рецепціація. Редактор повинен реалізувати в повідомленні лише

механізми сприймання інформації, відкинувши норми її походження.

— Інтерпретація. Редактор повинен додати до повідомлення ко$

ментарі, які пояснюють незрозумілі реципієнтові речення, відхи$

лення від прийнятих норм тощо. До інтерпретації вдаються лише

в тих випадках, коли редакторові заборонено виправляти безпосе$

редньо сам текст, наприклад, текст твору класичної літератури,

текст архівного документа тощо.

— Етизація. Редактор повинен узгодити повідомлення з етични$

ми нормами (нормами моралі), наприклад, нормами професійної

етики журналістів.

— Уніфікація. Редактор повинен уніфіковано подавати одно$

типні елементи повідомлення для їх однозначної ідентифікації та

полегшеного сприймання реципієнтами.
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— Урізноманітнення. Редактор повинен урізноманітнювати одно$

типні елементи повідомлення, щоб реципієнти отримували естетичне

задоволення від «розшифровування» тексту. Як правило, уніфікації по$

требують понятійні повідомлення, а урізноманітнення — образні. 

Редакторська праця потребує великого вміння, досвіду й такту.

Редактор повинен критично поставитися до матеріалу, дати пози$

тивну рекомендацію автору не тільки встановити помилковість ма$

теріалу, але й підказати як можна вдосконалити оригінал, виявити

виняткову чутливість до авторської манери написання. Не можна

порушувати стиль авторського письма і не враховувати стильових

особливостей викладу. 

ФОРМУВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ 
ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ

Борсук І. А.
ІІ курс, группа ВСР"24–11, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування» 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ «Університет Україна» 
Науковий керівник: Борко Т. М., к. пед. н., доцент кафедри 

Створення першого в історії журналу належить, як зрозуміло з по$

ходження слова (французькою journal від jour — день), Франції. За$

сновником Journal des Savants, або «Журнал Науковців», що з’явив$

ся у 1665 році, став радник паризького парламенту Денні де Салло [2].

Він був першим, хто вирішив висвітлювати найбільш цікаві події

у світі науки. Визначальною ознакою видання був інтерактивний

контакт з читачами. 

Найчастіше при класифікації журнальної продукції застосову$

ється принцип цільового призначення, який характеризує суть ви$

дання, визначає його читацьку аудиторію, завдання та програму,

конкретизує характер і тип видання [1].

Спочатку більшість журналів були загальнотематичними. З’явив$

шись на початку XIX століття, вони були дуже популярними і вихо$

дили у світ мільйонними тиражами. На їх шпальтах публікувалися

статті на загальні теми, було чимало різноманітних не пов’язаних

між собою рубрик, в той час як аудиторія не мала чітко окреслених

кордонів. Не було виділено ні вікових, ні статевих груп, журнали

передбачалися для всіх [4].
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Поява чоловічих журналів внесла новий струмінь у розвиток пе$

ріодики. Мода на чоловічі журнали з’явилася у Британії, з першим

журналом чоловічого спрямування The Gentlemen’s Magazine, що

вийшов у Лондоні в 1731 році. Ці журнали фокусувалися на моді,

соціальному житті і важливості бути чоловіком [2]. 

Масове народження періодики для жінок в Україні припадає на

1990$і роки. У час виходять журнали «Єва», «Натали», «Жінка»...

Періодика для жінок — один із сегментів вітчизняного ринку за$

собів масової інформації, що відрізняється численністю і роз$

маїтістю видань. 

Молодіжні видання почали виходити в минулому столітті. «Моло$

діжною аудиторією» вважають людей у віці 12–20 років. Ці читачі,

як ніякі інші, мають низку певних особливостей, на які треба зва$

жати. Теми, на які звертає увагу молодь, з віком змінюються. На$

приклад, в 16–17 років найбільш читаними рубриками є музичні,

про моду і кіно, у старшої молоді (18–20 років) на перше місце

виходить тема кіно і життя і життя відомих людей.

Особливе місце у журнальному видавництві займає дитячий жур,
нал. Хоч перші дитячі журнали почали з’являтися значно раніше,

розквітом цього напрямку вважається початок XX століття, яке бу$

ло відмічено пильним інтересом суспільства і мистецтва до дітей, до

світу дитинства як самодостатньої системи цінностей і образів [3].

У 1923 році вийшов у світ ще один тип періодики для пристрас$

них читачів журналів, інформаційно,новинарний, або, як зараз звик$

ли називати, інформаційно$аналітичний. Американський The Time
став першим успішним виданням, в якому йшлося про національні

і зарубіжні новини. Журнал робив читачів інформованими, надаю$

чи їм перспективу розуміння світових подій. Через 7 років він став

прибутковим, а ще через три роки в нього з’явилися конкуренти

Newsweek і U. S. News Work Report.

час, пошук, відповідальність Секція 4



РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ 
У ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ 

Бурмістрова Т. О. 
ІV курс, група ВСР"41, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
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Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к.філол.н., доцент

Редактор — це працівник редакції, в обов’язки якого входить

аналіз, оцінка тексту, внесення необхідних змін до структури того

або іншого літературного твору. Головне завдання редактора поля$

гає у підготовці до публікації написаного автором матеріалу, саме

він забезпечує літературну правку тексту на смисловому, стилістич$

ному і граматичному рівнях.

У наш час професія редактора дуже затребувана. Грамотність

суспільства, у цілому, залишає бажати кращого, особливо це сто$

сується молоді, яка часто замінює рідну мову підлітковим сленгом.

Обов’язки редактора — не тільки правити тексти, але й стежити за

тематичним наповненням друкованого ресурсу, обирати цікаві та

актуальні теми, планувати майбутні публікації. 

Редакторський аналіз будь$якої статті починається з оцінки теми

та її розробки. Тут застосовують загальні для усіх видів літератури

критерії: вірогідність, актуальність, на основі яких робиться висно$

вок про своєчасність і доцільність публікації. Насамперед, редактор

повинен оцінити актуальність теми та обґрунтованість її вибору.

Композиція — це побудова твору, обумовлена його жанром. 

Перед аналізом композиції потрібно визначити тип побудови

тексту і види його структурних зв’язків. Факт — об’єктивно існуюча

річ, властивість, подія, розглянута окремо від своєї системи та умов.

Фактичний матеріал твору — це не тільки числа, імена, прізвища,

цифри, дати, назви, речі, події, явища. Можна навести низку при$

кладів, які підтверджують, що фактичний матеріал твору — поняття

більш широке і складне, аніж вище перераховані. Звідси і склад$

ність завдань, які постають перед редактором під час аналізу тексту

з фактичного боку.

У процесі редакторського аналізу статті важливими є аналіз і оцін$

ка фактичного матеріалу, вміщеного в книзі. Фактичний матеріал

у виданні — опис того, що реально відбулося, встановленого, і вірогід$
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ність чого не підлягає сумніву. І хоча перевірити фактичний мате$

ріал та переконатися в його вірогідності — першочергове завдання

редактора, потрібно відзначити, що воно не єдине. Зрозуміло, фак$

тична невірогідність підриває довіру до видання. Але не тільки

вірогідність робить твір переконливим. Без фактів твір безтілесний.

Завдання редактора — проаналізувати всю сукупність фактів щодо

конкретної проблеми, і дати всебічну, тобто кількісну і якісну

оцінку наведеного фактичного матеріалу.

Редакторська підготовка видань — складний багатоаспектний

процес. Редактор вивчає ринок, виявляє запити й потреби читачів,

визначає проблемно$тематичний та видо$типологічний склад ре$

пертуару видань, здійснює пошук авторів для підготовки нових тво$

рів, виявляє видання, які можуть стати основою перевидань. Крім

того, редактор складає концепцію, розробляє модель майбутнього

видання. Організовує формування апарату видання, забезпечує

підготовку окремих його елементів, спільно з художнім редактором

визначає загальні підходи до оформлення та ілюстрування книги.

Редактор здійснює редакторську обробку наданого автором руко$

пису, забезпечує проходження рукопису у видавництві. Редактор

розробляє програму рекламної кампанії видання, відстежує ситуацію,

яка складається в процесі його розповсюдження.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ 
МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ

Васюта О. М.,
5 курс, група ЖР"51(с), спеціальність «Журналістика», 

Університет «Україна» (м. Київ), (E"mail: alvasilina@yandex.ru)
Науковий керівник: Головченко Н. І., к.п.н., доцент

Засоби масової інформації — важливий фактор соціалізації су$

часної молоді. Іще років десять тому особливий авторитет серед моло$

ді мали друковані ЗМІ, нині цю функцію дедалі більше переймають

інтернет$видання. Процес розвитку засобів соціальної комунікації

є динамічним, ніколи не стоїть на місці та залежить від багатьох

чинників. Серед них: історично$ідеологічні зміни в суспільстві, на$

явність/відсутність цензури «згори», власна позиція видавництва:

бути вихователем чи йти повністю на поводу у бажань читача. Та$

кож велику роль у цьому процесі відіграють особистості тих, хто

створює видання — добирає матеріал та формує його подання.

час, пошук, відповідальність Секція 4



Для усвідомлення особливостей процесу формування жанрових

пріоритетів сучасних журнальних видань для молоді важливо зро$

зуміти історію формування молодіжної преси в Україні, її особли$

вості та етап, на якому вона знаходиться зараз, коло прагнень мо$

лоді та її роль у створенні ЗМІ, а також загальний стан видавничої

діяльності в державі. В основному історію формування молодіжної

преси в Україні слід розглядати ще з періоду, який передував набуттю

незалежності. Адже саме напередодні розвалу СРСР, коли держави

Союзу вже мали певні можливості на втілення своїх національних

амбіцій, і почала будуватися система національних засобів масової

інформації. У тому числі й молодіжних.

Нині стала очевидною необхідність у демократизації засобів ма$

сової інформації (особливо для молоді як майбутнього суспільства),

а також формування нової моделі керівництва, яка б забезпечувала

конструктивну участь молодіжної преси у захисті інтересів молоді,

їхнього впливу на органи керівництва та управління. Також відбу$

лася зміна типу журналістики: від ідеологічного рупора політичної

системи до арени дослідження загальнолюдських цінностей. Цент$

ром уваги стала не держава, а людина; ця ж людина перетворилася

з об’єкта впливу на «суб’єкт соціального управління», іншими сло$

вами, стала суб’єктом масової інформаційної діяльності. 

У зв’язку з цим принципового переосмислення потребувала ціла

низка усталених підходів у питаннях керівництва пресою. У царині

функціональних особливостей молодіжної преси теж відбуваються

зміни: з площадки виховання молоді, вона перетворюється на засіб

її самовиховання. А також засіб її самоутвердження. У ході такого

перетворення визначилися дві найголовніші позиції:

1) той чи інший молодіжний орган повинен чітко дотримувати$

ся певної політичної орієнтації, виражати позицію тієї чи іншої

громадської, політичної організації;

2) оскільки молодіжний рух стає справді плюралістичним, то

й друковані видання повинні віддзеркалювати його не вузькоспря$

мовано, а в усьому багатоманітті: бути газетами для всієї молоді, по$

казувати весь спектр політичних, релігійних переконань, окрім,

звичайно, пропаганди насилля, фашизму.

Між двома цими крайніми тезами зайняла своє місце й третя,

компромісна, яку свого часу (1990 р.) відстоював тодішній секретар

ЦК ВЛКСМ М. Пальцев: газета, залишаючись єдиним молодіжним

виданням у своєму регіоні, так чи інакше повинна орієнтуватися на

запити читачів, перетворюючись більшою мірою у загальномолодіжне

92

Секція 4 Українська журналістика і видавнича справа: 



93

видання, в орган власної редакції. Паралельно з вищезазначеним

закономірним процесом з другої половини 1980$х pp. розвинувся ще

один вид молодіжних видань, який укоренився та широко пред$

ставлений у спектрі сучасних молодіжних видань — преса альтерна,
тивна або андеґраундна (найвідоміший із останніх журнал «ШО»).
Цей закономірний процес є реакцією частини суспільства, знач$

ною мірою молоді, на систему заборон і обмежень, яка існувала

надто довгий час і унеможливлювала реалізацію величезного запа$

су нестандартних думок, ідей, пропозицій через офіційні засоби

масової інформації.

Та в 1990 році відбулося те, що мало не призвело до втрати моло$

діжної та дитячої преси в принципі: різка зміна видавничої політики,

викликана підготовкою поліграфічних, паперообробних підприємств

та організацій зв’язку до переходу на ринкові умови розвитку. Як

наслідок такої підготовки, ціни на все, пов’язане з виробництвом

і доставкою газет, різко підскочили: на поліграфічні послуги (біль$

ше, ніж удвічі), на папір (втричі), на послуги зв’язку (вдвічі). Част$

ковий порятунок преси став можливим завдяки цілій низці прове$

дених заходів, у тому числі й добором добровільних пожертв та

активним пошуком можливих спонсорів. Ці проблеми досі не мож$

на вважати вирішеними, адже кожне видання повинно шукати

власний спосіб вижити та дійти до свого читача.

Отже, на даному етапі розвитку української молодіжної преси має$

мо таку ситуацію на ринку молодіжних видань: невелика кількість

видань (лише 4200 із більше, ніж 30 000 зареєстрованих видаються

регулярно); орієнтація на доволі вузьке коло читачів, найчастіше,

обмежене конкретним регіоном або навчальним закладом (Івано$

Франківська газета «Світ молоді», журнал «Move», львівський мо$

лодіжний журнал «Експрес$COOL», газета «Нива», луганський мо$

лодіжний журнал «Palindrome»); «плаваюча» дата виходу.

В умовах ринку суттєво знижується змістова цінність масових

популярних видань для молоді, оскільки найвагомішою складовою

їх стають реклама косметики, модного вбрання, кулінарні рецепти

та пусті інтерв’ю з псевдозірками.

час, пошук, відповідальність Секція 4



РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ

Вусик Т. В., студент четвертого курсу 
спеціальності «Видавнича справа та редагування», 
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Кіровоградський інститут розвитку людини, тел. (099) 787 58 20

Реклама в газетах дає рекламодавцеві і можливість локального

охоплення цільової аудиторії. Газети розповсюджуються на певній

географічній території і можуть містити інформацію, присвячену

саме місцевому ринку. Крім того, аудиторія періодичних інфор$

маційних газет характеризується досить високим освітнім рівнем

і соціальним становищем. Назайкин А.Н. відзначає, що чим вищий

рівень освіти, тим більшим є інтерес до преси, зокрема до газет (як

правило, це люди, яким за родом діяльності доводиться керувати

людьми) [2, с. 33].

Рекламні оголошення в газетах характеризуються великою ва$

ріативністю, що також є привабливим для рекламодавця. При невели$

ких рекламних бюджетах рекламодавець може обмежитися покупкою

малого рекламного простору (як правило, 1/128 смуги або так званим

«модулем»). Можна також розмістити рубричне оголошення (текс$

тове оголошення під певною рубрикою). У газетах можна докладно

розповісти про рекламований товар або послугу. Газети є одним

з найактивніших ЗМІ. Вони володіють порівняльною оперативніс$

тю — рекламодавець може дати оголошення в найближчий або нас$

тупний номер газети. Газети відрізняються сталістю аудиторії (люди

читають приблизно одні й ті ж газети). Крім того, у газет існує так

званий «кредит довіри» аудиторії (тобто велика ступінь довіри читачів

до «друкованого слова», яка збереглася ще з радянських часів).

Незважаючи на негативне ставлення до реклами як такої,

більшість читачів газет демонструють готовність до споживання

реклами. Це обумовлено звичністю газетної реклами, адже їй вже

майже чотириста років. Газетна реклама характеризується ненав’яз$

ливістю, тобто її можна читати в зручний час, в будь$якому місці.

Вона не викликає роздратування у аудиторії.

Позитивною стороною газетної реклами є можливість повтор$

ного перегляду протягом будь$якої кількості часу. Газетну рекламу

можна обговорити, передати, вирізати і зберегти, що підсилює

ефективність рекламного впливу.

94

Секція 4 Українська журналістика і видавнича справа: 



95

У газетах, як правило, рекламується широкий перелік товарів

і послуг, але читачі мають можливість вибрати оголошення певної

тематики і за конкретний проміжок часу. Газета — це засіб опера$

тивної, новинної інформації, отже, газетна реклама асоціює собою

новизну і сучасність. Рекламовані в газетах товари та послуги чи$

тачі сприймають як нові, що не втратили актуальності.

Унаслідок збільшення частки телевізійної та радіореклами в рек$

ламних кампаніях загальнонаціональних рекламодавців, особливо

в період 1993–2001 рр., газети все більше використовуються як до$

датковий рекламний засіб, який підкріплює або розкриває реклам$

не оголошення на радіо чи телебаченні.

Але у газетної реклами є істотні недоліки, перш за все, це низь$

кий творчий потенціал, погана якість друку, коротке життя газет

і, отже, газетної реклами. Крім того, можливість повторного контак$

ту практично дорівнює нулю — тобто газета читається тільки один

раз. Аудиторія «вторинних» читачів також незначна. Але тут є деякі

уточнення, число «вторинних» читачів безпосередньо залежить від

вартості газетного видання і його спеціалізації. Безкоштовні рек$

ламні газети мають найменшу кількість читачів одного примірника

видання, і навпаки, платні рекламні газети можуть мати до шести

осіб читачів на один примірник видання («З рук в руки») [3]. Тра$

диційно газетна реклама не може повністю охопити таку перспек$

тивну цільову групу споживачів, як молодь. Це також є негативною

стороною використання газетної реклами.

У газетах дуже висока конкуренція серед рекламодавців, тому чита$

чі через велику кількість рекламних оголошень часто ігнорують їхню

більшу частину. Можна було б посилити вплив газетної реклами, по$

містивши її в «оптичний центр» газетного аркуша (або смуги), але, на

жаль, в газетах часто виникають невизначеності з місцем публікації

(або гарантія місця публікації вимагає додаткових витрат від рекла$

модавця).

Отже, преса вважається класичним каналом поширення реклам$

ної інформації. Вона реалізує потреби різних рекламодавців вже

майже чотири століття. Друковані ЗМІ вважають універсальним

і відносно дешевим каналом поширення рекламної інформації,

у порівнянні з електронними ЗМІ.

Реклама в пресі припускає рекламні оголошення, статті та інші

публікації оглядово$рекламного характеру, які розміщуються в різ$

них газетах і журналах.
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ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НА ТВІ

Гайдук О. В.
5 курс,  Група ЖР"51 Спеціальність — журналістика

Науковий керівник: Горобець О. О.

Журналістське розслідування — це жанр аналітичної журналісти$

ки. На мою думку журналіста, який веде свої розслідування можна

назвати відважним авантюристом. Прийнято вважати, що саме зараз

такий час, коли розслідувати дуже небезпечно. На жаль, підступні

та хитрі люди були відколи себе пам’ятає людина. На противагу їм,

є і хороші та чесні люди, які викривають злочини, своїми розсліду$

ваннями. Бо перший постулат журналіста — це об’єктивність. На мою

думку, потрібно бути скоріше хоробрим, аніж талановитим, для того

щоб вести дійсно серйозне розслідування. За мене скажуть факти.

З офіційних даних за 2012р. у світі загинуло 119 журналістів. Більшість,

а це 36 чоловік — у Сирії, через бої повстанців та влади. За думкою IPI

(International Press Institute) більшість загиблих журналістів вбиті

навмисно, аби не допустити витоку інформації, яка може змінити

хід війни. 

На сьогодні в Україні найбільш гострі журналістські розсліду$

вання проводить канал ТВі. Маленький канал з’явився у ефірі 17 бе$

96

Секція 4 Українська журналістика і видавнича справа: 



97

резня 2008 року. На сьогодні технічне покриття складає 60,5 % на$

селення міст України і 85% кабельних мереж України. За короткий

час канал зібрав таких світил сучасної української журналістики як:

Віталій Портніков (нині очолює канал), Денис Бігус, Мустафа Найєм,

Артем Шевченко та інші. Через бажання журналістів каналу викрити

правду про справи Віктора Януковича та його сім’ї, «роботу» вибор$

чої комісії під час виборів, корупцію та відмивання грошей чинов$

никами, канал почали масово відключати від телеефіру. Почалися

незрозумілі судові справи і всіляке гоніння з боку влади. Це — по$

казник майстерності журналістів, показник того, що вони зачепили

не чистих на руку чиновників за щось болюче, що вони дуже затя$

то намагаються сховати. Флагманом ж/р є програма «Знак Окли$

ку!». Список розслідувань вражає: власне розслідування по справі

Г. Ґонґадзе, «Хорошковський та Фірташ кращий бізнес — це

політика», «Карта ганьби Укравтодору», «Армія помічників», вик$

риття не правдивих свідчинь у справі Щербаня.

Окремо слід підкреслити блискуче розслідування на чолі з К. Усо$

вим про Лук’янівську тюрму. Журналіст підкупив одного з охоронців

і той, передав в’язням мобільний телефон на який велася зйомка

з поясненнями місцевого життя. Випуск, детально показує жахливі

умови для в’язнів, а більшість людей там по 6 місяців тільки вирок

чекає. Грибок на стінах, замість їжі — незрозуміла субстанція зеле$

ного кольору та замість 20 людей у камерах сидить по 40 й т. д. 

Ще одна блискавка від програми «Знак Оклику!» вдарила по

компанії «Тріолан», котра замінила ТВі на ВТБ. Журналісти викрили

ціле корупційне кубло, яке тягнеться аж до мера Харкова Геннадія

Кернеса. За підрахунками журналістів, кожного місяця з Києва зби$

рається, приблизно, 10 млн. грн. А з всієї України компанія збирає,

приблизно, 28 млн. гривень. Готівкою яка НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ

і йде прямо до Харкова через різні маленькі компанії.

Маленький канал, який майже закрили, не відступав і не похит$

нувся під натиском олігархії. Зараз є еталоном молодої та амбіціоз$

ної української журналістики. На цьому прикладі можна тільки

повчитися. Що й казати, журналістське розслідування це цікаве,

але небезпечне життя, насичене новими відкриттями та пригодами.

Чекаємо нових вражаючих розслідувань!
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ТРИЛОГІЯ ЛЮКО ДАШВАР «БИТІ Є»

Головченко Н.І., 
к.п.н., доцент, Університет «Україна», м. Київ

Актуальність теми визначається популярністю книг Люко Даш$

вар (Ірини Черненко) серед молодих читачів, відзначенням їх низ$

кою престижних премій, високими позиціями у модних рейтингах. 

Її твори написано з відчуттям сучасних тенденцій: книги неве$

ликі за обсягом, мають динамічний початок, що захоплює читача

одразу; текст густо насичений діалогами, усі пейзажі/інтер’єри, роз$

думи героїв мають невеликий формат через доречно дібрані виразні

українські слова. Автор вправно використовує інтертекстуальність —

обігрує у заголовках сталі чи відомі фрази, і цей парадоксальний

прийом привертає увагу до назви твору. Так, трилогія «Биті Є»

(«Макар», «Макс», «Гоцик»), — це своєрідна книга буття (за ана$

логією до біблійних історій Старого Заповіту) сучасних українців,

де стверджується: злиденні, зневажені, биті, але українці — Є!

І розкривається ця тема на образах, історії митарств хлопців, типових

для нашого сьогодення: компромісного Макара (Олександра Ма$

карова), мажора Макса (Максима Сердюка), мандрівного філософа

Гоцика (Семена Гоценка). Чи знайшла Люко Дашвар з$поміж цих

типів сучасного українського чоловіка хоч якийсь варіант ідеалу?

Як засвідчує твір, справжні чоловіки в Україні таки є, правда, не

ідеальні, і їх небагато. Більше у трилогії підтвердилася «жіноча аура

України». І Люба, і Марта, і Нані, і Дора, і Ганна Іванівна, і Світла$

на Діброва, і Марічка, і Тайка є живими ємними образами типових

сучасних українок, надійними, працьовитими, шляхетними та дов$

готерплячими. Героїні твору зазвичай не зраджують основну

«інстинктивну» місію — материнство, і для багатьох гонорових та

слабкодухих чоловіків саме це стає єдиною опорою в житті. 

Гострий сюжет, стрімка зміна подій, актуальність перипетій («від$

кати» з держфінансування, депутатство як шлях до збагачення, рей$

дерство як механізм переділу майна, зубожіння села, розбещеність

як норма життя, заробітчанство «за бугром» як єдиний спосіб для

пересічної людини вижити в Україні), упізнавана географія (кіоск

«Преса» на розі біля Бесарабки і квіткова база на Борщагівці) за$

хоплюють читача, і змушують безвідривно «проковтнути» роман

в обсязі класичної повісти за один присіст. Люко Дашвар демонструє

неореалістичні, навіть неонатуралістичні, актуальні гострі сюжети
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творів та яскраві образи$типи наших сучасників, розлоге багатство

мови. Влучні пейзажі до стану душі героїв: «Вечір топив у льодяних
калюжах жовте листя. Розмазюкав багнюку по землі, заплював ліхтарі
мільйонами мошкариних трупиків, поривчасто дихав пронизливим
вітром, наче захлинався від одчайдушних бажань». Гіркі філософічні

сентенції: «Горе ти моє… — зітхав теребовлянський поет Стефан
Саламан. А мама завжди казала — щастя ти моє…» Афористичність

висловлювань: «Тіло одужало. Душа все не гоїлася»; Колоритні ук$

раїнські словечка: тирлуватися, дебела, халепа, лахудра, захлинути4
ся, тинятися.

Проте, автор не уникає певних банальностей: детективно/три$

лерської манери у творенні образів мафіозі різного рівня; хемінг$

веєвського стилю в описі екстремальних зимових випробовувань

Макса; непрямого цитування роману Кнута Гамсуна «Голод»

в описі страждань зголоднілого мажора Макса; запозичення теми

скарбів від модного автора$алхіміка Паоло Куєльо; майже фентезі в

інтерпретації стилізованої під західнослов’янську легенду історію

кохання Міліци/Ізідори та Горана/Ілії тощо. 

Найпереконливіше ж у трилогії Люко Дашвар звучить віра в гу$

маністичні цінності українців. Бунтар Гоцик після довготривалих

мандрів знаходить «сродну працю» в рідному селі біля тата. Колиш$

ня сільська вчителька Марта, що зачепилася в столиці на посаді

помічника депутата (в усіх неоднозначних сюжетах депутатського

життя) й цинічно витискує із посади все, що може, прощає Макара

за його зраду, бо сама в боротьбі за виживання постійно топила ду$

шу в багні. Данко, попри застереження, що у глухонімих жінок заз$

вичай народжуються глухонімі діти, обирає Дору… 

Отже, Люко Дашвар, автор трилогії «БИТІ Є», переконана, що

маленька «цівка добра» є набагато продуктивнішою від великої си$

ли підступу і зла.

МОВА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Денисова Д. Ю.
V курс, група ЖР"51, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна, 
к. тел. (093) 576 86 48

Науковий керівник: ДроботенкоВ. Ю., к.філол.н., доцент

Актуальним є питання про мову нашого телебачення. Якою мовою

спілкується телепростір? Якою мовою засоби масової інформації
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звертаються до глядачів? Це потребує докладного вивчення. Розгляне$

мо функціонування української мови в телепросторі і проаналізуємо ті

зміни, які сталися останнім часом. Для цього скористаємося дотични$

ми до теми публікаціями, а також власними спостереженнями.

Останнім часом мовну проблему на телебаченні досліджують

і обговорюють на різних рівнях. Журналісти, письменники, гро$

мадські діячі у своїх виступах, статтях закликають ужити конкретних

заходів для виправлення ситуації з українською мовою в телепрос$

торі. Час від часу лунають заяви політиків, урядовців з висловами

занепокоєності ситуацією. 

У широкому комплексі проблем, пов’язаних із сучасним телеба$

ченням, слово набуває особливого значення. Мовлення телебачен$

ня розглядають як важливий чинник емоційної взаємодії трьох ос$

новних елементів — зображення, звуку і власне слова. Слово —

головний «інструмент» будь$якого журналіста.

Прагнення до чистоти мовлення, його зрозумілості — один з ос$

новних професійних принципів тележурналістів. Досвідчений дик$

тор сказав: «Прислухайтесь, і ви зауважите, що майже половину

слів ми не чуємо, а вловлюємо за змістом. Слухач же повинен чути,

а не прислуховуватись».

Телевізійне мовлення має свою специфіку: не можна вживати

слово незрозуміле або мало зрозуміле. Адже телеглядач не має змо$

ги зупинити потік мовлення, подумати чи зазирнути у словник, як,

наприклад, читач газети.

Телебачення стало однією з форм повсякденного життя. А тому

і мовлення, яке звучить з екрана, можна вивчати як одну з форм

повсякденного мовленнєвого спілкування. Телебачення покликано

нести в широкі маси не лише найсучасніші ідеї, але й високу куль$

туру мови. Серйозні вимоги ставлять до літературності мовлення,

яке звучить, і до правильності вимови. Не треба забувати, що до мов$

лення телебачення глядачі ставляться як до взірця, еталона, саме

тут деякі з них вчаться справжньої літературної вимови.

В Україні за роки незалежності обсяг телемовлення зріс, а саме

воно якісно змінилося, передусім, завдяки змінам, що відбулися в на$

шому суспільстві, завдяки його духовному відродженню. Поряд із

державним телебаченням функціонує багато комерційних телес$

тудій, та їхній рівень, на жаль, часто не відповідає запитам і потре$

бам аудиторії.

Для розв’язання проблем подальшого поліпшення діяльності теле$

бачення в Україні потрібні зусилля не лише журналістів$практиків,
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а й теоретиків — учених$лінгвістів, соціологів, психологів, філосо$

фів, культурологів та ін. Від їхніх поглиблених наукових досліджень

та висновків, на які могла б спиратися практика, залежить також

і рівень телевізійної критики у пресі, її можливості кваліфіковано

аналізувати творчі здобутки й прорахунки на телеекрані.

ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ:
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З АВТОРСЬКИМ ТЕКСТОМ

Домрачев Р. І.
IV курс, група ВСР"41, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Інститут філології та масових комунікацій ВМУРЛ «Україна», 

к. тел. (093) 510 23 65
Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к.філол.н., доцент

Спочатку погляд на літературне редагування тільки як на ви$

правлення помилок мови і стилю був правомірний. Але поступово

матеріали в посібниках з редагування стали розглядатися не тільки

в загальних аспектах культури мови і нормативних вимог до літера$

турної мови, але й в аспекті спеціальному, редакторському. У своєму

розвитку літературне редагування йшло паралельно з такими дис$

циплінами, як теорія і практика редагування, що розглядали робо$

ту редактора в книжковому видавництві.

Сьогодні літературне редагування трактують як філологічну дис$

ципліну, а не соціологічну, як раніше. Перше місце в переліку наук,

на які спирається у своїх теоретичних побудовах літературне реда$

гування, належить лінгвістиці та літературознавству. 

Методика редагування рукописів художніх творів не тільки

фіксує окремі прийоми редакторської роботи: її завдання — ціле$

спрямоване вивчення і усвідомлене застосування системи прийомів,

з метою удосконалення авторського твору і глибшого втілення ав$

торської думки в художньому тексті. Проте, навіть добре знаючи всі

норми і рекомендації стилістики, редактор на практиці нерідко не

помічає і неузгодженість, й інші мовно$стилістичні огріхи, логічні

невідповідності, а інколи навіть вносить власні помилки. Знання

норм і рекомендацій виявляється нереалізованим. 

Прийоми редакторської роботи створюються і накопичуються

різними шляхами. Особливу групу серед них становлять прийоми,

що мають на меті дотримання правил.
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Суть редагування — співтворчість з автором, що вимагає глибо$

кого проникнення в його задум і осягнення своєрідності його мане$

ри письма.

Редакторський аналіз тексту — це метод його розгляду та вивчення

на основі розчленування цілого на складові частини, визначення

і розгляд складових його елементів. За своєю природою редакторсь$

кий аналіз має деякі спільні риси з читацьким і авторським аналізом.

Спільними для них є розумові операції, пов’язані з виокремлен$

ням складових частин тексту для оцінки як окремих сторін, так

і твору в цілому, а також суб’єктивний характер процесу: редак$

торський аналіз багато в чому залежить від ерудиції, професійного

досвіду, смаку редактора. Принципова їхня відмінність зумовлена

напрямом дослідження. Сприйняття кожного читача орієнтоване

на задоволення його особистих запитів, тоді як редакторський

аналіз — на задоволення колективних потреб майбутніх читачів. На

відміну від авторського редакторський аналіз більш диференційо$

ваний, спрямований і об’єктивний в оцінці якості рукопису. Це

глибокий, всебічний, критичний розбір рукопису.

Аналіз, оцінка та правка тексту залишаються головними завдан$

нями редакторської праці. Мета редакторського аналізу — визначи$

ти реальну цінність твору, допомогти автору в удосконаленні руко$

пису. Редакторський аналіз літературного твору повинен виходити

із загальних критеріїв оцінки творів літератури.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖУРНАЛІСТА

Каленська О. І. 
V курс, група ЖР"51, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. (093) 745 63 61

Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к. філол. н., доцент

Творчість журналіста — це процес, під час якого людина не ли$

ше досягає поставлених цілей, але й водночас реалізує себе. Жур$

налістика для працівника ЗМІ є не тільки засобом впливу на реальну

дійсність, але й єдиною можливістю його існування як особистості,

діяльністю, що приносить йому задоволення. 

Проте ефективність журналістської діяльності залежить від того,

як тісно переплелися у свідомості журналіста бажання досягти
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певних цілей за допомогою журналістського впливу та бажання

творчо проявити себе у цій галузі.

Якщо головними ознаками творчої індивідуальності вважати су$

купність її знань, умінь і бажань, які допомагають ефективно пра$

цювати в обраній сфері, то в яких же формах проявляється єство

журналіста?

Науковці виділяють дві таких форми: індивідуальний стиль

творчої діяльності і образ автора.

Індивідуальний стиль творчої діяльності виявляє себе на тексто$

вому рівні в оригінальній творчій манері, тобто у тих усталених

ідейно$змістових, композиційних і лексико$стилістичних особли$

востях творів, які дозволяють читачеві впізнавати серед тисячі текс$

тів твори певного автора, і тим самим дають підстави говорити про

журналіста як про творчу індивідуальність.

Що ж до образу автора — то це не вся його особистість, а лише

якась її частина, аспект, рівень віддзеркалення. Тобто, він не в усьому

збігається з фізично існуючим автором і формується в читацькій сві$

домості поступово, від твору до твору. Але читач сприймає образ жур$

наліста як образ$еталон, бо ж хоче того журналіст, чи ні, однак, у тексті

відбиваються його власні душевні сподівання, його інтелектуальні

можливості. Авторитет, престиж того, хто веде розмову з аудиторією,

має неабияке значення для формування її поглядів і переконань.

Саме від майстерності журналіста залежить, чи зможе він заціка$

вити читача своєю розповіддю, чи вдасться йому викликати емоції

після прочитаного.

Журналіст не може мати ґрунтовних знань в усіх галузях і сферах

соціального буття, але він повинен мати здатність та вміння напи$

сати і сказати про будь$що переконливо і грамотно. У цьому й по$

лягає майстерність журналіста. А ще він мусить вміти знайти для

вираження своїх думок відповідну літературну форму. 

На жаль, найвразливіше місце ЗМІ в Україні — їх мова. Ось чо$

му до цієї теми варто повертатися знову і знову. Ось чому вона не

втрачає своєї актуальності. 

Кожен журналіст$професіонал має свій індивідуальний стиль,

який виражається за допомогою мовних засобів. Це своєрідний тип

форми мови, яка є результатом творчої діяльності журналіста. Це

мовна підсистема зі своєрідним словником, фразеологічними спо$

лученнями, зворотами і конструкціями, якими послуговується

публіцист, і яка наділена лише йому притаманними експресивно$

оцінними властивостями складових елементів.
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Стиль — це індивідуальна манера, притаманна лише певній мов$

ній особистості. Він є настільки органічною властивістю, манерою,

що за ним можна пізнати людину, зрозуміти її творіння. 

Кожен професіонал має аналітичний склад розуму, уміння зі$

ставляти, робити висновки, узагальнення. Новизна факту — це дуже

добре, але новизна думки — це прекрасно. Оригінальність думки,

незвичність, не банальність — от що відрізняє справжнього майст$

ра пера від простого працівника редакції. І в цьому також прояв$

ляється індивідуальність журналіста.

РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

Коваленко І. А., 
4 курс, спеціальності «Видавнича справа та редагування», 

Кіровоградський інститут розвитку людини,
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., 

начальник відділу науки, міжнародних зв’язків, тел. (099) 787 58 20

Розслідувальна журналістика — це окремий напрямок в журна$

лістській діяльності, яке перетинається з кримінальною журналісти$

кою. Власне розслідування — це «королева» в кримінальній журна$

лістиці, найбільш важкий і небезпечний вид діяльності в ЗМІ. Може,

тому як на телебаченні, так і в пресі, можна не часто побачити

справжні розслідування журналістів на кримінальну тему. 

Мета розслідувальної журналістики схожа з цілями криміналь$

ної журналістики. Наприклад — така мета, як моральне виховання

аудиторії, оскільки будь$яке розслідування містить в собі моральне

узагальнення, що випливає з прикладів викриття яких злочинів.

Треба сказати, що журналістські розслідування можуть бути і спе$

ціально присвяченими виявленню моральних проступків. 

Зупинимося детальніше на технології журналістського розсліду$

вання. Предмет, яким належить займатися журналісту, може бути

віднесений до однієї з трьох наведених далі груп, що зумовлює

особливості пов’язаного з ним розслідування.

1. Нерозкриті справи, незрозумілі події, гучні злочини, коли зло$

чинець не знайдений, а на питання чому? як? і подібні їм ніхто не

може дати чіткої відповіді. Наприклад, вбивство Артема Боровика —

тут ніхто не може відповісти на питання, хто вбивця. Але в цьому

випадку працювати легше, тому що існує багато осіб, зацікавлених

у тому, щоб загадка була розгадана. Журналіст може розраховувати
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на допомогу офіційних структур, які, зайшовши в тупик, зможуть

надати журналістові необхідні матеріали та сприяти у проведенні

розслідування.

2. Розкриті справи, які викликають у журналіста деякі сумніви.

Відповіді на питання: чому? як? хто? і так далі — вже є, існує загаль$

ноприйнята думка, а журналіст ставить під сумнів цю думку і починає

власне розслідування. Працювати в такій ситуації дуже складно, то$

му що розраховувати на допомогу офіційних структур не доводить$

ся: адже журналіст, по суті, хоче довести, що вони не праві. Навпа$

ки, часто журналіст має деякі проблеми з офіційними структурами,

що заважає розслідуванню. У таких умовах складно отримати не$

обхідну інформацію.

3. Не розпочаті справи і приховані злочини. У цьому випадку

журналіст повинен не тільки виявити винних, розкрити злочин, але

і довести його суть. Якщо у двох перших випадках злодіяння були

в наявності, то тут ще треба виявити сам факт злочину, а потім вже

шукати винних. Звичайно, займатися такого роду розслідуваннями —

справа відповідальна, складна. У згаданих двох випадках є факт —

скоєний злочин, і цим можна оперувати в процесі пошуку інформації:

у журналіста є конкретна причина, на неї можна послатися і отрима$

ти необхідну інформацію. Тут же такого факту немає, а причину, по

якій журналіст почав розслідування, часто доводиться приховувати.

До якого б типу не належав предмет майбутнього розслідування,

в будь$якому випадку він не буде розслідуваний без ініціативи, зусиль

з боку самого журналіста. Лише робота з безліччю джерел інформа$

ції — людьми, документами, особисте спостереження за подіями

сприяють тому, що на поверхню випливають необхідні факти, ма$

теріали. Пошук предмета розслідування завжди повинен бути

доцільним, тобто зумовлений метою виступу, яка, в свою чергу, по$

винна переслідувати необхідність задоволення якої$небудь акту$

альної суспільної потреби.
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дичні рекомендації з навчально$ознайомлювальної практики студентів. /
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ПУБЛІЦИСТИКА МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО:
НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ, 

ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Конішевська Ю. О. 
V курс, група ЖР"51, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій,
к. телефон (093) 146 36 13

Науковий керівник: Губарець В. В.

Участь і роль Миколи Міхновського, одного з лідерів національ$

но$визвольного руху, стала вагомою складовою суспільно$ політич$

них процесів України кінця XІX — першої чверті XX століття.

Микола Міхновський не лише основоположник ідеології Ук$

раїнського Націоналізму, але і його популяризатор та пропагандист.

Його активна політична та публіцистична діяльність, теоретичні праці

сприяли поступу національно$визвольного руху від просвітницько$

го до політичного, з вимогою державної самостійності України.

Микола Міхновський наполегливо й переконливо наполягав на

необхідності розбудови української національної освіти, яка

орієнтувалася б на національні традиції та духовні цінності народу,

навчала громадян основам знань, потрібних для забезпечення пов$

ноцінного суспільного життя.

Одним із рішучих кроків на шляху до самостійництва стало засно$

ване Миколою Міхновським та його друзями «Братство Тарасів$

ців», світоглядні концепції якого звучали досить радикально: «Своя

Самостійна Українська Держава. Без своєї національної держави

ніяка нація не може жити й розвиватися. Не досить культурної пра$

ці старших поколінь. Треба перейти до праці активної політичної».

На замовлення Революційної Української Партії Міхновський

пише програму партії під назвою «Самостійна Україна», де висту$

пає за державну самостійність української нації, єдиної, нерозділь$

ної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

Свої політичні погляди Микола Міхновський публікував у ви$

даннях: «Самостійна Україна», «Хлібороб», «Запоріжжя», «Слобо$

жанщина», «Сніп».
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Микола Міхновський пише «Одвертий лист до міністра Си$

пягіна», у якому гнівно засуджує намагання російської бюрократії

витравити дух народу. Він збагнув, що дух нації — це внутрішня ос$

нова її життєдіяльності. Цей лист цікавий як історичний документ,

що свідчить про визнання Миколою Міхновським визначальної ролі

морально$ціннісних, духовних чинників в історичній долі народу.

Ця дивовижно сильна людина все життя плила проти течії, бо$

ролась з масою, намагалась зламати стару систему влади, аби побу$

дувати нову, сильну, справедливу. Такі вчинки гідні поваги і захоп$

лення. Як сказав близький друг Миколи Міхновського Сергій

Шемет: «Це було велике серце. В ньому палав такий вогонь любові

до України, що в іншій країні він запалив би мільйони сердець ба$

жанням патріотичного подвигу, а серед нашої інтелігенції запали$

лися цим вогнем лише одиниці. Найбільшою його заслугою було

надання великого творчого розмаху українським національним по$

чуттям. Малесеньку любов до пісень і вишиванок він розпалив

у полум’я великої любові до України». 

АВТОРСЬКІ БЛОГИ. НОВАТОРСТВО 
СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ!ЖУРНАЛІСТИКИ 

НА ПРИКЛАДІ КОРЕСПОНДЕНТ.NET

Кутьїна В. М.
IV курс, група ЖР"41, спеціальність «Журналістика», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Горобець О. О., ст. викладач, 

Заслужений журналіст України

Глобальне Інтернет$середовище розвивається зі швидкістю

світла, і кожного разу дарує Інтернет спільності усе нові й нові можли$

вості спілкування. Людство все більше занурюється у його інфор$

маційно$комунікаційні хвилі і отримує все багатші можливості для

самовираження і спілкування. Такою новизною стала блогосфера. 

Блог (скор. від англ. Web log) — це мережевий журнал (журнал

не в значенні «періодичне видання», а в значенні «щоденник»). За

формою — це сторінки з короткими записами.

Історія виникнення перших блогів нечітка і дату його народження

не так просто визначити. Якщо вважати, що блог — це веб сторінка

з коментарями та посиланнями на інші сайти, то ще в 1992 році Тім

Бернерс Лі, один із творців Інтернету мав свій блог.
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В квітні$травні 1999 року Петро Мерхольц вперше активно ви$

користав цей термін. Він жартівливо переробив слово web log на

фразу we blog (ми блоґуємо). Це скорочення швидко поширилося

в Інтенеті і стало новим терміном, який вже понад десятиліття

серйозно сприймають усі користувачі, переважна більшість яких не

замислюється над його походженням.

Блоги — це не просто спосіб проведення часу але ще і корисний

інструмент в роботі. Перш за все, вони прискорюють спілкування

та обмін інформацією, підвищують відкритість людини суспільству,

стимулюють плюралізм, зменшують бар’єри від небажаної інфор$

мації. 

Багато ЗМІ створюють повноцінну онлайн версію видання та на

тій же платформі вводять в дію блоґи. І це дозволяє виданням кому$

нікувати з різними аудиторіями. Приміром сайт Корреспондент.net

(інформаційно$новинний інтернет$ресурс) — це сестринський

проект журналу «Кореспондент» який був офіційно запущений

1 вересня 2000 року, на 1,5 року раніше від журналу «Кореспондент».

Має дві мовні версії: російську та українську. Всупереч поширеній

думці сайт «Кореспондент.net» не є електронною версією журналу

«Кореспондент», хоча як партнер отримує право на публікацію

окремих його статей. Середня відвідуваність сайту складає

220–250 тис. людей в день. На цьому Інтернет ресурсі налічується

найбільша кількість політиків які створили власні блоги, і підтри$

мують в них активну діяльність (Анна Герман, Арсеній Яценюк,

Олег Ляшко і багато інших) та і не тільки політики, ай люди різних

професій як правило, пишуть про те, що з ними відбувається, вис$

ловлюють свої думки з приводу тих чи інших політичних і культур$

них подій, а також коментують публікації в інтернеті, даючи до них

гіперпосилання.

Блоґосфера зростає прискореними темпами. Для багатьох бло$

ґерів Інтернет — щоденники дають можливість брати участь у ство$

ренні та поширенні новин, часто альтернативних до тих, які повідом$

ляються традиційними медіа. У багатьох випадках це оцінюється як

нова форма соціальної і політичної активності. Такий різновид

блоґерської діяльності отримав назву «громадянської журналістики».
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
У ФОРМУВАННІ ТИРАЖУ ГАЗЕТИ «ВІННИЧЧИНА»

Лебідь Г. М.
7 курс, ДД"71"12, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Вінницький соціально"економічний інститут, тел. (067) 732 50 04

науковий керiвник: Красиленко В. Г., к.т.н., проф.

Розвиток ринку друкованих ЗМІ урізноманітнив інформацій$

ний простір і разом з тим загострив для багатьох газет проблеми

економічного характеру. Попри широку тематичну різноманітність

і жанрову палітру публікацій, «Вінниччина» відчуває проблеми у фор$

муванні тиражу. Отож мета цього дослідження — показати розвиток

і динаміку передплати видання, дослідити зміни читацької ауди$

торії, виявити потенційних читачів та з’ясувати проблеми і перспек$

тиви розповсюдження газети на ринку інформаційної продукції.

Насамперед зазначимо, що «Вінниччина» надходить до читачів

у двох варіантах: 1 — комплект з випусків за середу й п’ятницю і 2 —

«Вінниччина$п’ятниця». Тираж у розрізі трьох останніх років, наве$

дений в табл. 1.

Таблиця 1 — Тираж у розрізі трьох останніх років, тис. прим.:

Для вивчення попиту на інформацію редакція газети періодично

проводить соціологічні дослідження. Наприкінці 2012 року наді$

йшло 992 відповіді читачів на запропоновану їм анкету. За віком

контингент опитаної читацької аудиторії розподілився так: читачі

до 25 років — 12,8%; від 30 до 45 — 30,5%; від 45 до 60 — 35,5%; від

60 і більше — 21,2%. Понад 90 % — це жителі сіл та райцентрів і ли$

ше 10% — мешканці м. Вінниці. 92 % опитаних є передплатниками

газети, 5% купують її в роздрібній торгівельній мережі, 3 знайом$

ляться з черговими номерами в бібліотеках або ж беруть їх у родичів

чи знайомих. Соціальний зріз читацької аудиторії в параметрах

досліджуваного періоду наведений в табл. 2. 
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Роки 2011 2012 2013

«Вінниччина» комплект 29,4 27,7 21,0

«Вінниччина$п’ятниця» 5,1 6,2 10,2

Тижневий тираж 34,4 33,9 31,2



Враховуючи попит на інформацію, котра насамперед цікавить

основний контингент передплатників, редакції вдається зберігати

перспективну частину своїх читачів завдяки певним тематичним

напрямкам, тематичним сторінкам і рубрикам.

Таблиця 2 — Соціальний зріз читацької аудиторії

Переважна частина найбільш читабельних матеріалів припадає на

«Вінницю$п’ятницю», але редакція прагне розширити коло читачів

і за рахунок жителів міста та молодіжної аудиторії. На це працюють

такі рубрики та тематичні сторінки, як «Суспільство», «Молодіжна

аудиторія», «Місто», «Клас», «Джерельце», що й посприяли залу$

ченню в коло читачів передплатників молодшого віку та деякому

зростанню тиражу в місті Вінниці (в 2013 році тут додалося дві ти$

сячі передплатників).

Отже, газета «Вінниччина» має свою читацьку аудиторію і займає

помітне місце на ринку інформаційних послуг регіону; на форму$

вання тиражу газети могло б позитивно вплинути насичення но$

мерів (і особливо за середу) матеріалами, які найбільш відповідають

зацікавленості читача, його інтелектуальним та соціальним потребам

(тематичними сторінками за інтересами, критичними публікаціями
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1 Працівники органів державної вла$

ди та місцевого самоврядування
67 8 79 8 +12 0

2 Освітяни, медики, працівники со$

ціальної сфери, культури
175 20,8 218 22 +43 1,2

3 Працівники АПК та індивідуально$

го сільськогосподарського сектору
222 26,4 298 30 +76 3,6

4 Представники малого та середньо$

го бізнесу
42 5 30 3 –12 –2

5 Студенти та школярі 83 9,9 119 12 36 2,1

6 Пенсіонери 251 29,9 228 23 –23 –6,9

7 Безробітні 20 2

Всього 100 840 100 993 153 6,8
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з різних аспектів життя регіону); збільшенню тиражу міг би посприя$

ти і розвиток власного менеджменту, пошук нових шляхів реалізації

газети як в обласному центрі, так і в сільській глибинці, де практич$

но в роздріб газета не надходить.

Література

1. Владарчик Я. Маркетинг у видовничiй справi — фантазія чи дiйс$

нiсть? / Я. Владарчик. — Львiв : Кальварiя, 2002. — 296 с.

2. Тимошик М. С. Видавничий бізнес: погляд журналіста. Видавця. На$

уковця / М. Тимошик. — К. : Наша культура i наука, 2005. — 324 с.

3. Офiцiйний сайт газети «Вiнниччина» — http://vinnichina.info/

РЕКЛАМА ЯК ФОРМА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Матюк Т. В.
ІІІ курс, група ДК"3.1, 

напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»,
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,

к. тел. (095) 473 18 65
Науковий керівник: Єжижанська Т. С., ст. викладач

Масова комунікація є середовищем для рекламної діяльності.

Особливістю працівників сфери реклами, на відміну від праців$

ників мас$медіа, є чітка визначеність щодо цілей рекламних кам$

паній — забезпечити коло потенційних покупців рекламованого

товару чи користувачів рекламованої послуги. 

Для рекламної комунікації суттєвим є використання суб’єктно$

об’єктної форми спілкування, маніпулятивної форми, демонстра$

тивно$розважальної поряд з іншими формами масової комунікації.

Сьогодні все частіше рекламісти обирають суб’єктно$суб’єктний

підхід до масової комунікації як науковий, професійний і техноло$

гічний спосіб підвищення якості продукції. 

Масова комунікація у рекламній діяльності є обов’язковим її

компонентом, адже тільки завдяки їй рекламісти можуть забезпе$

чити виконання основного свого завдання — залучити максималь$

ну кількість покупців до рекламованого продукту чи максимальну

кількість користувачів рекламованої послуги. 

На відміну від мас$медійних комунікацій рекламна комунікація

тримається на серйозному вивченні психології людей, їхніх потреб

із метою забезпечити ефективний вплив реклами на людей. На дум$

ку спеціалістів, рекламу можна розглядати як форму комунікації,
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яка покликана перекласти якість товарів та послуг на мову потреб спо$

живачів. Під рекламною комунікацією розуміється передача звер$

нення від джерела інформації до її отримувача.

Відправник (комунікатор) — сторона, від імені якої надсилаєть$

ся рекламне звернення. Досягнення зверненням одного адресата

(потенційного покупця) називається рекламним контактом. 

Кодування в рекламній комунікації розуміється як процес пред$

ставлення ідеї, яку відправник прагне донести до отримувача. 

Канал комунікації об’єднує всіх учасників процесу комунікації

та носіїв інформації. Передача інформації не повинна обмежува$

тись одним каналом, і хоча це означає додаткові труднощі та витра$

ти, ефективність комунікації при цьому значно зростає. 

Декодування представляє собою переклад рекламного коду на

мову споживача. Його ефективність залежить від особистого

сприймання отримувача, його здатності розпізнавати та інтерпре$

тувати сигнали, які використовуються для передачі ідеї.

Отримувачами (адресатами) в рекламній комунікації є потенційні

споживачі, для яких призначена реклама. При формуванні цільової

аудиторії важливо виявити не лише того, хто приймає рішення про

покупку, але й того, хто впливає на цей процес. Наприклад, діти

можуть здійснювати вирішальний вплив на вибір продавця і місця

покупки. 

Зворотна реакція — це набір відгуків споживача, що виникають

в результаті контакту з рекламою. Реакція споживача визначає резуль$

тативність комунікації, ступінь досягнення рекламою цілі з врахуван$

ням затрачених зусиль. Зворотній зв’язок представляє собою ту части$

ну відповідної реакції, яку отримувач доводить до відома відправника.

У ролі зворотного зв’язку можуть розглядатися звернення споживачів

за додатковою інформацією, замовлення пробних зразків продукту.

У процесі рекламної комунікації виникають різного роду пере$

шкоди у результаті впливу факторів зовнішнього середовища. Вони

можуть стати однією з причин зниження ефективності реклами.

Можна виділити такі групи перешкод: 

— фізичні (наприклад, неякісний друк, поганий телесигнал); 

— психологічні (одна і та ж інформація може викликати різні

емоції в різних людей); 

— семантичні (одне і те ж слово може мати різні значення для різ$

них груп людей). 

Врахування усіх цих особливостей рекламних повідомлень до$

поможе зробити ефективнішим процес рекламної комунікації. 
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Отже, рекламні комунікації досягли дуже високого рівня роз$

витку та впливу на діяльність організацій. Рекламні комунікації як

вид масової комунікації сприймаються як наука або ж мистецтво,

що вимагають професійного, оригінального та творчого підходу.

СПЕЦИФІКА РЕДАГУВАННЯ НАУКОВОЇ 
ТА НАУКОВО!ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Місюра О. Д. 
V курс, група ЗВСР"51, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»,
Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна», 

к. тел. (097) 895 74 04
Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к.філол.н., доцент

Посилення обміну інформацією в суспільстві супроводжується

зростанням потреби у фахівцях різних спеціальностей та кваліфі$

кацій. Незалежно від сфери підготовки «інформаційного продукту»

(преса, радіо, телебачення, книго$ та пресовидання тощо) ключо$

вою фігурою цього процесу залишається редактор.

Редагування як соціально необхідний процес опрацювання

тексту існує в житті суспільства вже близько двох з половиною ти$

сяч років, проте редагування як наука виникла досить недавно —

менше століття тому, і окремих досліджень, присвячених його роз$

витку, поки що недостатньо.

Редагування визначають як перегляд (аналіз, контроль) і виправ$

лення повідомлень. На думку більшості дослідників, предметом реда$

гування є приведення об’єкта редагування у відповідність до чинних

у певний час і для конкретного суспільства норм, а також його творча

оптимізація, метою якої є отримання певного соціального ефекту. 

Редагування наукових та науково$популярних текстів є найваж$

ливішим етапом обробки тексту перед його появою у вигляді статті

чи матеріалу у виданні. Адаптація тексту для читацького сприйнят$

тя, точна передача авторського задуму є настільки вирішальними

для забезпечення ефективного розвитку науки, що потребують

постійної і посиленої уваги всього редакційного колективу. 

Наукові видання виконують функцію носіїв наукової інформа$

ції, впливають на розвиток наукової свідомості і стимулюють на$

укову творчість, тобто сприяють переходу науки на вищий рівень

розвитку. Призначення науково$популярних видань — донести на$

укову інформацію широкому колу читачів. 

час, пошук, відповідальність Секція 4



Наукові і науково$популярні видання схожі щодо змістового на$

повнення. У цілому можна вважати, що змістовим наповненням

наукових і науково$популярних видань є наука як сфера людської

діяльності, наукові методи, дослідження, гіпотези тощо.

Читацька адресованість, тобто призначення видання читачеві

певного рівня підготовленості, наукових і науково$популярних ви$

дань є різною. Наукове видання адресується, перш за все, діячам

науки, тоді як аудиторія науково$популярних видань набагато ширша.

За найзагальнішого підходу прийнято вважати, що читачем науко$

во$популярної книги є неспеціаліст — людина, яка не є фахівцем

у тій галузі знань і сфері науки, якій присвячено видання, пропоно$

ване до читання.

Таким чином, читацька аудиторія науково$популярного видання

ширша: вона охоплює різних читачів, від школяра до фахівця су$

міжної галузі, який, не маючи спеціальної освіти в тій галузі знань,

якій присвячений твір, часом опиняється в ранзі масового читача$

неспеціаліста.

На сьогодні науково$популярної літератури потребують не лише

широкі маси читачів, але й учені і фахівці різних напрямів. Проте,

щоб забезпечити читача потрібною йому книгою, необхідно врахо$

вувати і його потреби і рівень підготовленості.

Основними принципами редагування наукової та науково$по$

пулярної літератури є принципи системності, науковості, новизни,

доступності, змістової завершеності. 

Головним завданням кваліфікованого редактора є вміння бачи$

ти та виправляти усі можливі види помилок, оскільки однаково

неприпустимими для наукових та науково$популярних видань є як

фактичні та логічні, так і звичайні орфографічні помилки. Потріб$

но пам’ятати, що кожна побачена читачем помилка суттєво знижує

рівень його довіри та поваги до видання і може досить негативно

впливати на імідж видання. 
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МОВНО!СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НАПИСАННЯ ТЕКСТІВ У МОЛОДІЖНІЙ ГАЗЕТІ

Пещанська М. Д.
V курс, група ЖР"52/12, спеціальність «Журналістика», 

Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (093) 691 48 67
Науковий керівник: Губарець В. В.

Мова публіцистики дає багатий матеріал для дослідження та

розроблення теорії газетних жанрів і чітко виділяється як окремий

об’єкт вивчення. На газетних шпальтах публіцистичний стиль реп$

резентований якнайширше, і тому поняття «мова газети» і «публіцис$

тичний стиль» часто ототожнюються. До основних рис мови газети

належать: економія мовних засобів, стислість викладу і водночас

інформативне його навантаження; вживання зрозумілих слів та ви$

словів; використання суспільно$політичної термінології; помітна

наявність мовних кліше, штампів; переосмислення лексики інших

функціональних стилів. 

Інтригуючим та цікавим в газеті, зокрема в молодіжній, має бути

заголовок. Адже матеріалів багато, а підхід маємо знайти до кожного

читача. Найбільш популярними є заголовки з використанням цитат,

влучних прислів’їв та приказок, а також афоризмів. Вони допомага$

ють розкрити суть проблеми в дещо комічній формі. Але, на жаль,

буває й таке, що заголовок абсолютно не підходить до тексту, не пере$

дає основної думки, не розкриває проблематики статті. Тому, потрібно

мати на увазі, що написавши цікавий заголовок, журналіст не звіль$

няє себе від написання матеріалу. Заголовок має тільки розігріти

цікавість, а стаття розкрити всю суть. Заголовок — це не вся стаття!

Часто зустрічаємо в газетах, на перший погляд, «дивні» помил$

ки. Чи то від неуважності, чи то ще щось, але вони є. В цьому немає

катастрофи, але якщо бути дещо уважнішими, пильно вичитувати

свої матеріали та не боятись звертатися до словників, то помилок

можна уникнути. Найтиповіші це: неправильне вживання закін$

чень, особливо при перекладах з російської мови, плутання родів,

русизми, нагромадження неологізмів, «штампування» мови та ін.

В процесі редагування редактор виправляє недоліки статті, але тут

теж треба бути обережним. 

Це є невеликим недоліком молодіжних газет. Дописувачами,

в основному є молоді люди, які ще досить недавно почали писати.

І, мабуть, зважаючи на це, редактори правлять аж занадто суворо,
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не зберігаючи авторського стилю молодого фахівця. Але вироблення

власного, не схожого на інші, індивідуального способу викладення

того чи іншого матеріалу — це запорука професійного успіху. Тому

правки мають узгоджуватися з автором і покращувати загальний

стан викладених фактів.

Використання сленгу, неологізмів, фразеологічних зворотів —

це все самостійний вибір. Нав’язувати не варто. І якщо їх вдало зас$

тосовувати та вводити в текст, то читач неодмінно зацікавиться ма$

теріалом. Але їх вживання та узгодження з іншими членами речен$

ня потрібно ретельно перевіряти. Заради уникнення помилок та

неточностей. Але їх входження до тексту необхідне. Адже це заціка$

вить, підігріє інтерес до самої проблеми. 

Цікавим у молодіжній газеті буде викладення політичної чи

економічної інформації через призму вводження цікавих аналогій

з літератури та історії. Адже зважаючи на нинішню ситуацію

в нашій країні — це було б не тільки цікаво, але й кумедно. 

Отже, вибрати якусь особливість в свій власний стиль викладення

не проблематично. Їх достатня кількість. Важливо, щоб цей стиль

вдало доповнювався різними лексичними засобами та був особли$

вим і неповторним. В кожній газеті свої правила та свій порядок.

Але діючи на однакових умовах та на одній творчій ниві намагайте$

ся бути неординарним та неповторним автором своїх текстів.

НАЙСТАРІША УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА США 
«СВОБОДА»: ЗРОСТАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВІД XIX ДО XXI СТ.СТ.

Полюхович Г. А.
IV курс, група ЖР"41, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. (066) 780 91 98 

Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к.філол.н., доцент

Перший номер газети «Свобода» вийшов 15 вересня 1893 в Джер$

сі сіті, штат Нью$Джерсі. Засновником та першим редактором газети

став отець Григорій Грушка. Він створив часопис для народу ру$

синів в Америці, саме так тоді визначався етнос «українці». У пер$

шому номері, на першій же шпальті, закликав тоді Грушка, русинів:

«О незломлена сила руського духа! Доля першої правдиво$руської

газети тут в Америці залежить від Вас. Для кожного русина патріота
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має бути святим обов’язком всіляко підтримувати та долучатися до

розвитку цього часопису ». 

Григорій Грушка не помилився, адже він створив унікальне ви$

дання, яке існує до нині. Газета, дійсно, упродовж своєї 120$річної

історії відображала реалії українського буття без будь$якої цензури.

Так події, про які на території України та в її пресі було заборонено

говорити, у «Свободі» висвітлювалися на перших сторінках. Писала

«Свобода» і про голод 1932 –1933, і про політичних в’язнів, роз$

стріляних націоналістів, переслідування української інтелігенції:

«Голод в Україні поглиблюється. Комуністична влада зруйнувала

хліборобство» (10 листопада 1932 р. № 269); «Комуністична влада

позбавляє жіноцтва хліба» (31 грудня 1932 р. № 305); «Москва ма$

сово арештовує українців» (5 лютого 1936 р. № 29); «Розстріляли

18 українських націоналістів» (24 грудня 1937 р. № 299).

Відомими дописувачами «Свободи» стали І. Франко, М. Гру$

шевський, Б. Лепкий, В. Будзиновський та ін. 

Усю свою історію видання утримувало позиції виразника духу

українського народу, захисника його позицій. Газета друкується для

української діаспори, тому велика частина матеріалів присвячена

життю українця в чужоземному середовищі, конкретно в амери$

канському, хоча газету читають представники української діаспори

не тільки в США.

Вивчення публікації XX ст. дає можливість побачити, як саме

збереглася самоіндетифікація українців за кордоном. «Свобода» регу$

лярно видавала класичні твори українських авторів, зокрема П. Ку$

ліша, І. Франка, В. Винниченка, М. Вороного, О. Олеся та ін. Також

друкувалися й продовжують друкуються сьогодні оповідання укра$

їнських авторів, вірші, пісні, нариси про відомих українських діячів.

З роками газета зазнавала технічних змін. Змінювалися як її

періодичність, так і структура подання матеріалу, збільшувалися

рубрики та тематика. Тематика видання широка — політична, еко$

номічна, соціально$побутова, наука, освіта, культура, література

й мистецтво, релігія й церква. 

Історію видання можна розділити на п’ять періодів. Перший про$

довжується з 1893–1913 рр. — «Свобода» виходить як тижневик. Дру$

гий період — 1914–1920 рр. зі щотижневого випуску видання посту$

пово починає випускатися з періодичністю у два, три дні. З 1921 р.

до 1997 р. «Свобода» друкується як український щоденник. Третій

період — 1921–1940 рр. газета виходить шість разів на тиждень.

Четвертий період 1941–1998 рр. — газета видається як щоденник,
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але з періодичністю 3–4 рази. П’ятий період з 1999 р. й до нині

«Свобода» знову тижневик.

На сторінках «Свободи» друкуються матеріали у різних інформа$

ційних, аналітичних та художньо$публіцистичних газетних жанрах.

«Свобода» є офіційним органом Українського народного союзу.

Газета є найстарішим україномовним виданням, що друкується без$

перервно, дотримується Харківського правопису 1938р. 

КОМУНІКАТИВНИЙ ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ 
В ПРОФЕСІЇ ЖУРНАЛІСТА

Рассолова Н. І. 
V курс, група ЖР"51, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРЛ «Україна», 
к. тел. (063) 690 72 10

Науковий керівник: ДоманськаО. А., к. н. із соц. ком., доцент

Комунікація — це невід’ємна частина існування суспільства.

Попри те, що існує багато визначень цього поняття, головною ме$

тою комунікативної діяльності є певний обмін інформацією. Кому$

нікація — це спілкування. 

70% свого часу людина витрачає саме на комунікацію. Вона може

бути різною за формою: міжособистісною, масовою або ж здійсню$

ватися за допомогою якогось індивідуального засобу. Також вер$

бальною та невербальною.

З розвитком суспільства, ускладненням соціальної структури

і соціокультурних відносин змінювалися форми та особливості ауди$

торії, на яку було спрямовано інформацію. Відповідно змінювалася

й комунікація, що дало підставу вести мову про масову комуніка$

цію в індустріальних суспільствах, яка здійснюється за допомогою

технічних засобів поширення повідомлень.

Масова комунікація — передача інформації за допомогою тех$

нічних засобів (через пресу, радіо, телебачення, кіно, звуко$ і відео$

запис) на масову, розташовану у різних місцях, неоднорідну і анонім$

ну аудиторію з метою утвердження духовних цінностей і здійснення

ідеологічного, політичного, економічного і організаційного впливу

на оцінки, думки і поведінку людей.

Журналісти посідають особливе місце в системі масових комуні$

кацій, оскільки вони є професійними комунікаторами. Від їхнього

професіоналізму залежить налагодження зв’язків між різними
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соціальними групами суспільства, стан мас$медій, взаємообмін

різноманітними точками зору, інформацією, досвідом.

Актуальною в комунікології залишається проблема аудиторії.

Від визначення необхідної для проведення ПР$акції прицільної ау$

диторії залежать характер повідомлення, способи його посилення

(частота, повторюваність тощо), нарешті, очікуваний результат. Такою

ж злободенною є й проблема сприйняття аудиторією повідомлення.

Нові інтерактивні ЗМК змінюють тип міжособистісного спілкуван$

ня, і сама їх поява вже впливає на якість суспільства. Інформаційне

довкілля, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію лю$

дей, доступ до світових інформаційних ресурсів, швидко змінили

концепцію суспільства. В інформаційному суспільстві постмодерної

ери народилася нова оригінальна комунікаційна модель — Homo

Informaticus. Людина, живучи у вимірі перманентного інформацій$

ного потоку, стає заручником шаблонного виміру. Поступово вона

стає інфозалежною. 

Одним із чинників, що обмежує свободу вибору індивіда, є прихо$

ваний вплив ЗМІ. Більшість людей схильна до навіювання і управ$

ління, що здійснюють мас$медіа. При цьому відмінною рисою прихо$

ваного впливу на свідомість є той факт, що для об’єкта маніпуляції

створюється ілюзія, видимість свободи вибору, але насправді пере$

конання, погляди, думки йому нав’язуються ззовні. Це пов’язано

з тим, що людина сучасного суспільства формується та існує в ме$

гаінформаційному просторі, створеному ЗМІ. Вона будує свою по$

ведінку переважно на базі інформації, котра щоденно передається

по теле$ й радіоканалах, з друкованих видань та Інтернету. І в цьо$

му значенні людина інформаційного суспільства невільна, оскільки

не має нагоди самостійно, без участі мас$медіа отримувати всю не$

обхідну інформацію про події, що відбуваються в світі. До того

ж нерідко люди стають заручниками маніпулятивних технологій

унаслідок невміння або небажання критично, осмислено підходити

до отриманої інформації.
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ГАЗЕТА «СІЛЬСЬКІ ВІСТІ» 
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Редчук І. В.
ІІІ курс, група ДК"3.1, 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,

тел. (099) 503 14 83
Науковий керівник: Єжижанська Т. С., ст. викладач

Газета «Сільські вісті» — загальнополітичне видання, газета за$

хисту інтересів селян. Засновником та видавцем її є приватне під$

приємство «Сільські вісті». Газета була заснована в березні 1920 року.

Періодичність виходу — тричі на тиждень (вівторок, четвер, п’ят$

ниця). Друкується видання на комбінаті друку «Преса України».

У 2012 році тираж газети зменшився до 200–300 тис. екземплярів

порівняно із 2005 роком — 537 тисяч (20 років тому був 2 мільйони),

що пов’язано з економічною кризою, падінням купівельної спромож$

ності громадян України та появою електронної версії газети, яка

знаходиться за електронною адресою http://www.silskivisti.kiev.ua. 

Головний редактор газети «Сільські вісті» — В. Д. Грузін, дирек$

тор — І. В. Сподаренко. У редакції працює шість основних відділів,

а ще є окремо по галузях. До основних належать: відділ державного

будівництва, права, АПК, культури й освіти, інформації, відділ

листів. Газета має власний комп’ютерний центр, де виконуються

набір і верстка видання та виведення його на фотоформи. Друкує га$

зету комбінат друку видавництва «Преса України». Ціна договірна.

У питаннях тематики інформації газета є консервативною,

більшість рубрик традиційні. На її полосах розміщують такі основні

матеріали: на першій полосі друкуються рубрики новин «За рубе$

жем» та «З повідомлень інформагентств»; аналітична інформація

представлена рубриками «У Верховній Раді», «Події», «Міжнародне

співробітництво»; періодично друкуються звернення керівників

держави до громадян, уривки з промов тощо. Статті під заголовка$

ми «Герой України» та «Слава України» присвячені людям, які зро$

били значний внесок в історію країни. На другій сторінці чотири

рази на місяць публікуються листи читачів, відповіді працівників

державних служб на запитання дописувачів, прохання про допомо$

гу у рубриці «Наша пошта». Третя сторінка віддана під комерційну

рекламу сільськогосподарського спрямування. Четверту полосу
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займають розважальні та тематичні рубрики: «Весела світлиця», ди$

тяча сторінка «Соняшник», збірки порад «Добрий господар», «Пост

здоровя», сторінка для жінок «Вербиченька», літературно$мис$

тецькі «Криниця» та «Літа молодії. Думай — дерзай — твори». Су$

ботні випуски мають додаткову полосу телевізійної програми.

Газета «Сільські вісті» спрямована на окрему частину загальної

аудиторії друкованих засобів масової інформації — жителів сільської

місцевості, і має достатню кількість тематичної інформації, потріб$

ної цій аудиторії.

За весь час перебування на ринку українських періодичних ви$

дань «Сільські вісті» не втратили своєї великої популярності в ма$

сового читача. Про це, насамперед, свідчить тираж газети. Пояс$

нюється це специфікою цього видання. Адже головною метою його

діяльності є задоволення попиту громадян України на друковану

інформаційну продукцію, розповсюдження якої не заборонено

чинним законодавством України, та обстоювання прав, свобод та

інших законних інтересів трудівників села. Суспільна, громадянсь$

ка позиція газети, за заявою її журналістського колективу, одноз$

начна і незмінна: «Сільські вісті» — газета захисту інтересів селян,

усього трудового народу України. Націленість газети — підносити

людину праці, захищати її честь і гідність, боротися за її краще жит$

тя, за утвердження справедливості в суспільстві. 

Газета активно впливає на все, що відбувається в Україні. Вплив

«Сільських вістей» на суспільство — величезний. «Сільські вісті»

набувають дедалі більшого авторитету, залишаються найчита$

бельнішим загальнополітичним виданням України. Газета одержує

велику кількість листів громадян, пересилає їх організаціям і поса$

довим особам для вживання заходів, добивається вирішення поруше$

них питань. Про це свідчить постійна сторінка газети «Наша пош$

та». На ній редакція друкує листи читачів та відповіді організацій

і посадових осіб про вжиті заходи під рубрикою «Почуто голос се$

лянина» (На листи наших читачів відповідають). 

Отже, «Сільські вісті» у досягненні результативності виступів

займають активну позицію. Вагому роль тут відіграє тематика, зміст,

форми та методи подання матеріалів, уміння домагатися вирішен$

ня порушених питань. Газета справді стала потрібною людям, стала

важливим чинником, авторитетною і впливовою силою в українсь$

кому суспільстві.
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ІНТИМНА ЛІРИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Сергієнко В. В. 
IIІ курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування», 

Кіровоградського інституту розвитку людини 
Науковий керівник: Мильніченко Н. О., ст. викл., тел. (099) 787 58 20

Іван Франко належить до найвидатніших українських письмен$

ників дожовтневого періоду. Історія літератури знає небагато пись$

менників, чиє життя і творчість були б так тісно пов’язані з життям

народу, так глибоко відображали соціальні інтереси трудящих,

відкривали б рідному народові такі широкі горизонти світової куль$

тури. Ще до навчання у Львівському університеті, він пише вірші

про кохання, бо поет закохався у дочку священика. Дівчині своєї

мрії присвячував інтимну лірику. Писав їй у листі: «Ви, напевно,

здогадуєтесь, що Ви єдина муза, котра надихала й надихає мене на

перший, так і на другий томик». Деякі вірші автор знищив, а деякі

дав до першої його поетичної збірки «Баляди й розкази», що була

надрукована 1876 року з присвятою «дівиці Надежді». «Дівиця На$

дежда» — це була Ольга Рошкевич, сестра його шкільного товари$

ша Славка, у кого Іван Франко гостював удома. Ольга була дівчи$

ною оригінальної вроди, глибокого розуму, веселої вдачі, начитана,

досконало знала французьку й німецьку мови, прекрасно грала на

фортепіано. «...Несміла, як лілея біла, з зітхання й мрій уткана...».

Так змальовує поет образ свого першого кохання у вірші «Тричі

мені являлася любов». поезії інтимної лірики І. Франка відзнача$

ються багатством тропів, риторичних та синтаксичних фігур. 

Про інтимну лірику Каменяра М. Коцюбинський зазначив:

«У Франка є прекрасна річ — лірична драма «Зів’яле листя» — се

такі легкі, ніжні вірші, з широкою гамою чувства і розуміння душі

людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи пое$

тові боротьби, чи поетові$лірикові, співцеві кохання і настроїв»

[5, с. 58–59]. Своєрідною є композиція збірки поезій інтимної

лірики І. Франка, частина віршів якої були покладені на музику

і стали піснями («Чого являєшся мені у сні?», «Червона калино, чого

в лузі гнешся?», «Ой ти, дубочку кучерявий...», «Розвійтеся з віт$

ром...», «Ой ти, жалю, мій жалю...», «Я не кляв тебе, о зоре...», «Ой

ти, дівчино, з горіха зерня...», «Отеє тая стежечка...» та ін.).

Задушевною щирістю бринять у віршах Франка струни особис$

того болю, і ми співпереживаємо з поетом в його зажурі, разом
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з ним відчуваємо «осінні думи», спостерігаючи, як «паде додолу

листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито...». Меланхолія

зів’ялого листя. Воно устеляло алеї львівських парків шелестливим

золотом, і брів ними наш поет і шепотів вірші, що їх складав. Так

народилася збірка про зранене серце, нездійснене бажання, кохан$

ня без взаємності — «Зів’яле листя». Книжка потаємних, інтимних

пісень, у яку вкладено «чуття скарб багатий». У ній Франко уві$

ковічив свій ідеал коханої — чистий, далекий, нездійснений. Високу

культуру серця, культуру почуттів випромінюють Франкові чарів$

ливі, інтимні струни — вірші про кохання. Лірична драма «Зів’яле

листя» вражає читача великою внутрішньою сконцентрованістю

ліричного чуття незвичайним багатством змісту, тонкою грою

емоцій. Не випадково ж лірика «Зів’ялого листя» привертала й при$

вертає увагу композиторів. 

Висновок: незаперечним є одне: лірична драма Івана Франка

«Зів’яле листя» — це шедевр поетичної майстерності. Глибокий

ліризм проникає в саму композицію книги. Її пісні — це три жмут$

ки зів’ялого листя. Розповідаючи про муки свого нерозділеного ко$

хання, герой ніби розриває жмуток за жмутком, розкидає зів’яле

листя своїх пісень, щоб воно, підхоплене вітром, щезло безслідно.

Таким неоціненним скарбом є творчість, а особливо інтимна ліри$

ка великого сина українського народу Івана Франка, який заслужив

визнання й любов наших сучасників. Він завжди з нами у щоденно$

му житті, у праці, у хвилинах щастя і радості, а особливо у часи

смутку на душі та у серці. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОГРАФІКИ 
В ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Сидор Я. В., 
IV курс, спеціальність «Видавнича справа та редагування», 

Кіровоградський інститут розвитку людини,
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. (099) 787 58 20

Останніми роками значна увага приділяється структурі і верстці

газетних видань з метою поліпшення оформлення, удосконалення

зовнішньої форми. Сучасні періодичні видання характеризуються

значною кількістю та якістю зображальних матеріалів, різноманіт$

ністю шрифтів, зменшенням обсягу і збільшенням кількості пуб$

лікацій. Водночас новітні технологічні досягнення в галузі полігра$

фії дають змогу робити газету більш інформативною, зручною щодо

читацького сприйняття за Антоновою С. Г. [8, с. 42]. Інфографіка —

це довідкова або ілюстративна інформація, представлена у виді таб$

лиць, графіків, діаграм. Інфографіка може допомогти у розповсю$

дженні ідей та у приверненні уваги. Зображення — це одна із форм

комунікацій, яка відіграє важливу роль в презентації ідей. 

Основна мета інфографіки — інформування. При цьому часто

даний інструмент виступає в якості доповнення до текстової інфор$

мації, яка охоплює тему в повному об’ємі і вміщує декотрі пояснен$

ня. Хоча в середньому інфографіка займає стільки ж місця в газеті,

як і штрихові зображення, проте у 58% сучасних газет діаграми, таб$

лиці та картосхеми не використовують. За площею фотографічні та

штрихові зображальні елементи мало чим відрізняються, інфогра$

фіка має більші розміри при меншій кількості на сторінку. Ряд га$

зет (8%), крім фотографій, на своїх сторінках не застосовує ніяких

інших зображальних елементів. До них можна додати 5% газет,

в яких, крім фотографій, є рекламні блоки. Усі види зображальних

матеріалів використовують 39 % сучасних газет, і вони відрізняють$

ся не лише форматом, але і розташуванням і взаємодією між собою.

Основну площу газетної сторінки займають текстові матеріали,

а в їх основі лежать шрифтові елементи. Принципи використання

шрифтів у періодичних виданнях практично однакові. Шрифт як

елемент оформлення розділяється на титульний та текстовий, ко$

жен з яких має свої функції та призначення. 

Проблема схожості й розбіжностей в оформленні періодичних

видань становить як теоретичний, так і практичний інтерес. На
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формування типу газети впливають, насамперед, прийоми оформ$

лення, які залежать від способів групування традиційних елементів

оформлення і зв’язків між ними. 

Газета говорить зі своїм читачем не тільки з допомогою друкова$

ного слова, а й мовою зорових образів (ілюстрацій).

У наш час ілюстрації нерідко тіснять на газетних шпальтах текст,

ведуть самостійну розмову в зорових образах. Часто правдивий і яск$

равий фотознімок здатний дати більше, ніж багато сторінок тексту.

Ілюстрації в газетах доповнюють зміст матеріалів, дають мож$

ливість побачити їх із нового, більш виразного боку. Існують ілюст$

рації і як самостійні жанри у вигляді окремих фотографій, нарисів,

тематичних добірок. Тема і сюжет їхні розглядаються самостійно,

а текст відіграє роль пояснювального підпису.

Ілюстрація — один із елементів, які формують образ газети, її

обличчя. Вона прикрашує газетну сторінку. При цьому завдяки

своїй специфіці — наочності — ілюстрація справляє значний вплив

на читачів. Ці особливості газетної ілюстрації пояснюють той факт,

що поступово вона посідає все більш важливе місце у номері. Зрос$

тає кількість ілюстрацій на полосах, урізноманітнюється їхня фор$

ма, підвищується відповідальність завдань, виконуваних ними.

Фотоілюстрація — невід’ємна частина газети. Вона відіграє різну

роль на сторінках періодичної преси, у тому числі роль засобу ху$

дожньо$технічного оформлення, причому їй відводиться особливе

місце. Це обумовлено специфічністю фотографічного зображення:

знімок є візуальною копією фрагментів дійсності. Некодована, гра$

фічно близька до дійсності мова знімка не просто виділяє фото$

ілюстрацію серед інших елементів художньо$технічного оформлення

періодичних видань — вона ще й розширює можливості оформлен$

ня. Не менш важлива особливість фотоілюстрації — швидкість

сприйняття інформації, яка в ній вміщена. Якщо в текстовому ма$

теріалі об’єкт розгортається з кожним рядком і його образ відтво$

рюється у свідомості читача поступово, то візуальна інформація

знімка сприймається практично миттю.

Література
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МІКРОРАЙОН «ВОЗДВИЖЕНКА». 
КРАСА ЧИ ПРОБЛЕМА? 
(приклади у фотографіях)

Симоненко А., 
5 курс, група ЖР"51,

Інституту філології та масових комунікацій, к. тел. (063) 303 43 52
Науковий керівник: Губарець В. В.

У Києві є старовинні райони, а є досить молоді, які побудовані

не так давно. Найбільш старі райони Києва — Оболонь і Поділ,

у яких знаходиться Воздвиженський мікрорайон.

Оскількии Воздвиженський район має стародавню історію, саме

тому ми вирішили дослідити його особливості, видатні пам’ятки

архітектури, сучасні проблеми та досягнення. У цьому районі жили

видатні кияни такі як Михайло Булгаков, Григорій Світлицький та ін.

Мікрорайон «Воздвиженка» зачаровує красою своїх начебто

лялькових будиночків, маленькою копією Європи серед гамірного

Києва. Але давайте спробуємо розібратися, чому цей мікрорайон не

заселений, і які саме проблеми мають мешканці району.

Зараз комплекс готовий на 80%, найближчим часом його обіця$

ють повністю здати. Хоча інвестори житла кажуть, що за той час,

поки його здають — рушаться готові будинки. 

На думку архітектора, головною помилкою наших забудовників

є явно збочене уявлення про елітність житла, так як вимірюється

воно не місцем розташування і навіть не сотнями квадратних мет$

рів, а способом життя.

Це повинні були бути закриті житлові клубні будинки — з тери$

торією, що охороняється, з майданчиками для вигулу собак, з ігро$

вими комплексами для дітей, з місцем для дозвілля людей похилого

віку, з гостьової територією — звичайно її роблять на перших повер$

хах. І якщо господарі з якихось причин не хочуть приймати гостей

у себе в квартирі, можуть це зробити в гостьовій. Такі будинки бу$

дують у Франції, Сінгапурі, Гонконгу. У Києві подібних прикладів

немає. 

Небагато тих мешканців, які зараз проживають у районі «Воз$

движенка», відмічають, що у будинках сиро, на стінах постійно гри$

бок та пліснява. Самі будинки облицьовані дешевими матеріалами,

тому вони обвалюються, руйнуються та часто мешканці мають

проблеми з комунікаціями.
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Це справжній нонсенс, будинки, які коштують декілька мільйонів,

не пристосовані до нормального життя. До того ж, на думку багатьох

експертів біоенергетиків тут розташована сильна гепатогенна зона,

яка вкрай негативно впливає на психоемоційний і фізичний стан

людини.

Аналізуючи мікрорайон «Воздвиженка», неможливо не звернути

увагу на питання щодо позиціонування мікрорайону, оскільки про$

аналізувавши всі нюанси розташування, спочатку стає зрозуміло,

що перспектива життя проекту не висока. 

Спираючись на рекламні матеріали, взяті з відкритих джерел: дру$

ковані ЗМІ, Інтернет, зовнішня реклама, а також відвідавши об’єкт

нерухомості (візуальний огляд) можна зробити наступні висновки.

Даний об’єкт нерухомості позиціонується як елітний. Про це

однозначно говорять використовувані в рекламній кампанії пові$

домлення:

— відродження аристократії;

— єдиний мікрорайон, який НЕ має аналогів в Україні;

— елітне для Еліти;

— елітний житловий район Подолу;

— елітарній житловий район;

— справжній Діамант.

Про це в якійсь мірі говорить і сама назва «Воздвиженка», що

несе певну аналогію з історичними районами російської столиці,

до того ж сама назва скрізь представлена російською мовою.

Отже, ми можемо зробити висновки, що район «Воздвиженка» —

це житловий комплекс, який відтворює куточок старого Києва, де

враховані унікальні особливості стародавнього ландшафту. 

Історично склалося так, що на Подолі зосереджена найбільша кіль$

кість споруд, які є перлинами архітектурно$культурної та історичної

спадщини. Завітавши на Поділ, кожен може відчути душу стародавнь$

ого Києва, почути ритми його серця, що пробиваються крізь багато$

віковий історичний шар. Незважаючи на те, що за останнє тисячоліття

Поділ значно розширився і змінився, дух старовини та самобутності

живе і досі. На кожному кроці відчувається подих історії, навіть са$

ме повітря пронизане вічним духом людського розуму та творіння.

Перебуваючи в найжвавішому центрі столиці, він дивує атмос$

ферою камерності й захищеності. Жоден будинок тут не схожий на

інший — це справжні витвори мистецтва, де в найдрібніших дета$

лях відтворені архітектурні стилі кінця XIX століття — в переважній

більшості бароко і модерн упереміш з готикою.

час, пошук, відповідальність Секція 4



Але в районі «Воздвиженка» існує велика кількість проблем. Меш$

канці району кажуть, що в деяких будинках взагалі немає електрики

та води. Люди скаржаться, що напруга електромережі і тиск води не

відповідають нормам. Можна прочитати скарги, що на численні запи$

ти до забудовника і контролюючих органів приходять лише відписки.

Наприклад, постійно прориваються труби, щось перегорає, вибиває

і ламається. А найсумніше — це тріщина в будинку по вул. Воздви$

женській, 28–30, яка проходить як по фасаду, так і в квартирах. 

Втім, фасади у багатьох місцях обсипаються, хоча їм немає ще й

10 років. Ні вуличного освітлення, не працюють ліфти, замість пло$

щі — покинута будівельний майданчик з котлованом і дротами під

напругою.

(Приклади аварійного стану будинків наведені у фотографіях)

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ 
СУСПІЛЬНО!ПОЛІТИЧНИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ

Скрипник В. О., IV курс, група ВСР"41/09, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»,

Науковий керівник: Губарець В. В., доцент

Актуальність теми полягає в тому, що суспільно$політичні ви$

дання у нашому суспільстві, по суті, є дзеркалом, яке відображає

стан демократії в молодій державі. Багаторічний досвід боротьби

з радянською цензурою, яку навіть не намагалися приховати, виявив$

ся непотрібним у нових умовах «ласкавого замовчування» небезпеч$

них тем. Дилема редактора суспільно$політичного видання полягає

в тому, чи буде він протистояти «вказівкам зверху» або ж матиме

вирізати найгостріші моменти з журналістських матеріалів свого ви$

дання, займаючись самоцензурою. Окрім суто політичних мотивів (не

секрет, що більшість друкованих видань відкрито підтримують певну

політичну силу), є також певні морально$етичні межі та коло інте$

ресів, окреслене аудиторією, на яку орієнтується те чи інше видання.

Мета роботи: проаналізувати роль суспільно$політичних видань

в історичному та психологічному аспектах, а також особливості ро$

боти редактора в такому засобі масової інформації.

Не хотілося б говорити про загальновідомі й тому банальні речі,

як$от концепція «четвертої влади», головне завдання ЗМІ, важливість

формування громадської думки. Значно цікавіше, як саме відбува$

ються ці процеси.
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Загляньмо в історію: в ХІХ–ХХ століттях майже вся українська

преса славила диктаторів. За часів царя людям старанно нав’язува$

ли образ «батюшки» всього народу, який просто не знає, як тяжко

живеться простим людям. Зі ЗМІ тоді були тільки газети з невели$

кими накладами, адже не всі прості люди вміли читати, передавали

інформацію з вуст в уста, а грамотних й освічених було замало. Тому

ЗМІ намагалися вселити в людей почуття любові до імператорської

родини, граючи більше на емоціях, аніж на об’єктивному висвіт$

ленні справ. Ось цитата з газети «Русская Ривьера», що виходила

у м. Ялта, куди в серпні 1911 року приїхав відпочивати імператор

Микола ІІ з родиною. Неймовірна радість — цар приїхав на курорт:

«Его Императорское Величество Государь Император с Августей4
шим семейством изволили покинуть яхту и отбыть с мола. Наконец,
послышались отдаленные раскаты «ура!», постепенно, по мере их при4
ближения, они усиливаются, подхваченные тысячами восторженных
голосов». 

На тій самій струні широкої слов’янської душі грала Компартія

СРСР. Яскравим прикладом пропаганди з будь$якого приводу

є некролог Й. В. Сталіна, надрукований у журналі «Советский Со$

юз» 6 березня 1953 року. З 11 абзаців статті на майже 6 000 символів

безпосередньо про смерть вождя розповідає перший абзац, другий

його славить, наступний перелічує його прижиттєві заслуги, ще

один висловлює трагічність цієї події. А про що ж іще дві третини

статті? Правильно, там розмістилася пропаганда компартії. Безліч

епітетів, переліків верств населення, гіперболізоване відчуття єдності

на словах — усе це затьмарює розум пересічного читача. Особливо

«радує» кінцівка статті: почали за упокій, закінчили за здоров’я.

«Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса — Эн4
гельса — Ленина — Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует наш героический советский народ!
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского

Союза!»
Що ж змінилося сьогодні? Звичка лаяти владу на кухнях пере$

росла в можливість робити це на сторінках видань. І журналісти

охоче ніби то лають її, відшукують компрометуючі відомості й до$

кази, розповідають про махінації. Однак, на жаль, корупція пустила

занадто міцне коріння в нашій країні, й слабкими, звиклими лише

тримати ручку або клацати по клавіатурі пальцями її не вирвати.

Іноді, коли владі потрібно влаштувати «публічну страту», працівникам

час, пошук, відповідальність Секція 4



пера дають «жертовне ягня», на яке можна вилити бруд, однак за$

раз, хоч і немає пропаганди такої явної, як раніше, існує прихована

цензура, коли болючі теми просто оминають. А знецінення ЗМІ як

народного рупору зводить нанівець навіть чесні матеріали.

Що ж робити редакторові в цьому хаосі? Хтось продається, як пра$

цівники провладних видань, інші ж намагаються встояти в нерівній та

ніби неіснуючій боротьбі, зберігши чесніть і незалежність, як «Дзерка$

ло тижня». На місцях також існують авторитетні неупереджені видан$

ня: наприклад, «Обозрение крымских дел» у Євпаторії.

МОВА І СТИЛЬ «ГАЗЕТИ ПО!УКРАЇНСЬКИ»

Старих С. С.
IV курс, група ЖР"41, спеціальність «Журналістика»,

Інститут філології та масових комунікацій ВМУРЛ «Україна», 
к. тел. (063) 866 71 69

Науковий керівник: Дроботенко В. Ю., к.філол.н., доцент 

Мова публіцистики дає багатий матеріал для досліджень у галузі

функціональної і практичної стилістики, для з’ясування проблем

функціональних стилів, для розроблення теорії газетних жанрів і чітко

виділяється як окремий об’єкт вивчення. На газетних шпальтах

публіцистичний стиль репрезентований якнайширше, і тому понят$

тя «мова газети» і «публіцистичний стиль» часто ототожнюються.

Досі дослідники найбільшу увагу звертали на газетно$журнальний

різновид цього стилю — найпопулярніший вид масової комунікації.

До основних рис мови газети належать: економія мовних засобів,

стислість викладу і разом з цим інформативне його навантаження;

вживання зрозумілих слів та висловів; використання суспільно$по$

літичної лексики (термінології); помітна наявність мовних кліше,

штампів; переосмислення лексики інших функціональних стилів.

«Газета по$українськи» є виключно українськомовним виданням.

Взагалі в Україні виходить лише дві загальнонаціональні щоденні

газети лише українською мовою — «Україна молода» та «Газета по$

українськи». 

Стиль та мова «Газети по$українськи» є специфічними та неорди$

нарними. Оскільки газета суспільно$політичної тематики, тому вима$

гає відповідних правил та канонів, яких мала б дотримуватися редакція. 

Є норма мови в газеті, яка передбачає граматично правильно

висвітлені матеріали. І є «Газета по$українськи», яка пропонує чи$
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тачеві свою індивідуальну манеру подання написаного. Тобто пря$

ма мова головного героя так би мовити у «всій своїй красі»: з діалек$

тизмами, русизмами, сленгом, відповідно до віку людини, її статусу,

її професії, регіону. Звичайно ж, такий стиль викликає невдоволення

з боку філологів, фахівців у сфері мовлення тощо.

Проте «Газета по$українськи» пропонує нам відносно новий стиль

сприйняття мови. У кожному регіоні є свій діалект — це загальновідо$

мий факт. Більшість з нас вживає русизми у своєму лексиконі — і це

варто визнати, також кожна вікова аудиторія має відповідний сленг.

Тож журналісти «Газети по$українськи» не прикрашають нашу живу

розмовну українську мову, вони використовують мову не ту, що в під$

ручниках, літературну, відшліфовану, а ту — яка на вустах в українців. 

Можливо, комусь це здається неправильним та неестетичним,

але будьмо відвертими. Наша усна українська мова звучить удвічі

яскравіше і колоритніше з влучними діалектизмами чи комічним

сленгом, з недолугими русизмами чи канцеляризмами.

Якщо ми завжди намагаємось удосконалювати свою мову, збага$

чувати словниковий запас, то чому ми повинні відмовлятись від то$

го, чого ніколи не викоренимо зі свого мовлення?!

Отже, у мові преси виявляється тенденція до зближення норм

усної і писемної мови: з одного боку, оскільки варіанти писемної

мови сприймаються як найбільш очевидно нормативні, то вони по$

чинають діяти і в усному мовленні, з іншого боку, навіть у діловому

стилі відбувається процес поступової відмови від застарілих, книж$

но$писемних форм і конструкцій, що закріплюється мовною прак$

тикою газет. На мову публіцистики помітно впливає й така тен$

денція розвитку норми сучасної української літературної мови, як

орієнтація не лише на художнє мовлення, а й на інші стилі під час

визначення й кодифікації норм.

На сьогодні всі наукові дослідження газетної мови виходять

з функціональної своєрідності газетно$публіцистичного стилю, яка

полягає в діалектичній єдності двох функцій — впливу та повідом$

лення. Водночас, хоча в різних жанрах публіцистики логічний та

емоційно$експресивний елементи мають бути взаємно зрівнова$

жені, на сучасному етапі газетної комунікації посилюється експре$

сивна функція. У мові газети дедалі частіше вживається разом із

розмовно$літературною лексикою і розмовно$нелітературна: прос$

торічна, у тому числі вульгарна, жаргонна, діалектна, лексика поза$

нормативних запозичень, фразеологічні одиниці з досить виразною

експресією.
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СЕКЦІЯ V

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА:

ПРАГМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ

І ЛІНГВІСТИКА ПЕРЕКЛАДУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН 
В НІМЕЦЬКІЙ ОНОМАСТИЦІ 

Авраменко О. М 
VI курс, група ФІЛ"6, спеціальність «Переклад» 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Університет Україна» к. тел. (095) 464 02 04

Науковий керівник: Козак Н. І., к.філол.н., доцент 

Ономастика є одним з питань, якому сучасна наука приділяє ува$

гу. В деяких країнах виходять деякі різні журнали, в яких розгляда$

ються проблеми ономастики, такі як у Франції «Revue internationale

d’onomastuque», у Швеції «Namm och bygd», в Польщі «Onomas$

tica». Існує також Міжнародний комітет ономастичних наук з цент$

ром в місті Лювені (Бельгія), який видає свій орган «Onoma.

Bulletin d’information et de bibliographie». 

Актуальність полягає в тому, що історичний та мовно$географіч$

ний аналіз німецької антропонімії, а також вивчення її функціону$

вання у німецькому мовленні дає можливість дослідити розвиток

німецьких імен та прізвищ у різних регіонах Німеччини від най$

давніших часів до наших днів, а також відтворити їх денотативне

значення у процесі розвитку німецької мови. Все вищезазначене

й визначає актуальність даного дослідження.
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Серед різних думок можна виділити три головних напрямки. Де$

які лінгвісти (О. Функе, Ж. Вандріес, Е. Брендаль, Ю. С. Маслов,

Н. Д. Артюнова) вважають, що на відміну від загальних імен, здатних

не лише називати предмет, а й мати денотативне значення, власні

імена виконують лише функцію репрезентації, оскільки є вторин$

ними по відношенню до загальних імен. Інша група вчених вважає,

що власні імена мають лексичне значення, і навіть є більш змістов$

ними, ніж загальні імена (А. Нурен, О. Єсперсен). Треті розгляда$

ють значення власні імена і з позицій мови, і з позицій мовлення

(Л. М. Щетинін, В. А. Ніконов, Н. Г. Комлєв).

Антропонімом називають ім’я людини. Якщо донедавна всі

власні імена, включаючи антропоніми, сприймалися як розрізнені

слова, які можна вибірково, в залежності від смаку або лексиког$

рафічних традицій, внести до словника, то від 50–60$х років XX ст.

ономастичну лексику стали розглядати як самостійну систему. Під

антропонімічною системою розуміють сукупність імен людей в мов$

ній і національній своєрідності.

Антропонімічна система сучасної німецької мови двочленна. Для

називання людей використовують ім’я та прізвище. Старогерманська

антропонімічна система, сформована між 200 і 400 рр. до н.е., була

одночленна, для називання людини використовувалося лише ім’я.

Протиставленність ім’я/прізвище — один із важливих признаків

системної організації антропонімічного матеріалу німецької мови.

Німецькі імена були популярними і поза німецькими землями,

наприклад серед романів, у бувшій Галії, що була завойована фран$

ками і частково ними заселена. Звичайно, в довгій історії людства

існували моди на певні імена. Це означає надання переваги певному

імені, а не усім відомим і може тягти за собою відмирання деяких

імен, які можливо в майбутньому знову повернуться до життя. Для

німецької антропонімії це може мати негативний наслідок і при$

звести до збіднення та зменшення часто вживаних імен.

Отже, у іменах людей відображається своєрідний дух та характер

народу не менше, ніж у звичаях та традиціях. Героїчне, сміливе, мо$

гутнє, високе знаходимо ми у світі німецьких імен, миловидне,

ніжне, м’яке відступає на задній план — у світ жіночих імен. Але

й вони у своїй більшості є відлунням боротьби та битви, майже в тій

самій мірі, що й чоловічі імена.

Важливу роль у формуванні антропоніміки відіграли прізвиська.

Саме з прізвиськ, на пізнішому етапі розвитку мови, утворилася

в контексті розвитку лінгвокраїнознавства:  Секція 5
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більша частина прізвищ. Географія прізвищ, у буквальному розу$

мінні, найповніше проявляється у розділенні певних способів сло$

вотвору на різних німецьких територіях.

Цього має бути достатнім щоб в основних рисах скласти уявлен$

ня про імена того періоду. Боротьба, перемога та брязкання зброї,

розумна порада та прославлене керівництво, сильні та священні

тварини, а також боги, що благословляють людей на перемогу —

ось основні джерела походження німецьких імен.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ 
АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

Герасочкіна Т. В. 
ІІІ курс, група ФІЛ"3, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ «Університет Україна» 

Науковий керівник: Орлова О. В., кандидат культурології, доцент кафедри

Реклама відіграє в житті людини важливу роль й поступово стає

невід’ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б не

робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітри$

ни, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на

телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Реклама — складний вид людської діяльності. Вона формується

таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.

Мова реклами — мова підсвідомості. Пряме звернення до свідо$

мості споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового

призначення.

З кожним днем реклама все більше поширюється в засобах ма$

сової інформації. Вона намагається проникнути у всі сфери нашо$

го життя, відповідно привертаючи до себе увагу.

Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяль$

ності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інфор$

мативний переклад. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення

до рекламних текстів, які за своєю значимістю у світовому інфор$

маційному процесі порівнюються із текстами новин в засобах ма$

сової інформації.

Реклама неодноразово ставала об’єктом лінгвістичного дослі$

дження. Виконано цілий ряд робіт, присвячених структурним, се$
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мантичним, жанровим, стилістичним і комунікативним особливос$

тям рекламної мови і тексту: Розенталь Д. Е. «Мова рекламних

текстів», 1981; Кафтанджиев Х. «Тексти друкованої реклами», 1995;

Кромптон А. «Майстерня рекламного тексту», 1998; Медведєва Е. В.

«Рекламна комунікація»; Скильский Р. «Функціональна інтерпре$

тація тексту реклами й модель організації тексту», 1992; Абрамо$

ва Г. О. «Засоби метафоризації в рекламному тексті», 1980; Гурсь$

ка Н. А. «До проблематики дослідження мови англійської реклами»,

1984. Ряд робіт виконаний закордонними лінгвістами: Goddard A.

«The Language of Advertising», 1982; Leech G. «English in Advertising»,

1968; Green G. «How to Get People to Do Things with Words. The

Whimperative Question», 1975; Mc Gregor E. «Advertising», 1973;

Bovee C. L., Arens W.F. «Contemporary Advertising», 1989; Cook Guy.

«Stylistics with a Dash of Advertising», 1991.

Що стосується особливостей перекладу письмових рекламних

текстів, то такі дослідження актуальні не тільки в силу великої по$

ширеності даного явища, але також з огляду на важливість реаль$

ності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього,

подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки та

вдосконалення процесу адекватного перекладу рекламних текстів

різного напрямку, зокрема туристських рекламних текстів.

Зміст і форма рекламних текстів визначаються головною метою —

викликати зацікавленість до товару. Правильно складений реклам$

ний текст повинен привернути увагу слухача або читача та викли$

кати бажання придбати рекламований товар.

Також, відмінною рисою вдалої реклами є гармонічне поєднання

основної рекламної ідеї з тими засобами виразності, які даній ідеї

найбільше відповідають. Це виражається, у знаходженні тієї єдино вір$

ної тональності рекламного звернення, що виділяє його серед інших.

Рекламний текст містить у собі цілий ряд екстралінгвістичних ком$

понентів і буде адекватно сприйнятий при їхньому гармонічному

сполученні. Якщо не врахувати цей фактор при перекладі, тоді не

вдасться перекласти рекламний текст із найбільшою ефективністю.

Рекламний текст, у силу його специфіки, не перекладається до$

слівно тому, що в цьому випадку він може втратити зміст і силу сво$

го впливу. При перекладі рекламних текстів на інші мови необхідно

враховувати етичні, психологічні характеристики аудиторії й спо$

живача, специфіку мови й культуру країни, для якої даний текст

призначений.
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Якщо аудиторія, для якої призначений текст рекламованого

продукту різноманітна, то перекладачі користуються винятково за$

гальновживаною лексикою, яка є зрозумілою кожному носію мови

та має широке застосування в повсякденному спілкуванні.

Вибір того чи іншого способу або прийому перекладу залежить

від багатьох факторів. Це і характер перекладного тексту, і аудиторія

споживача рекламної продукції, і особливості психології перекла$

дача, його прихильність до певної літературної традиції.

У пошуках оригінальних й ефективних слів у рекламі часто ство$

рюються нові лексеми, які складаються із частин відомих слів й яв$

ляють собою перекручені або перероблені слова активної лексики

української або іноземної мов. Так, одним зі способів створення

нових слів є й запозичення іншомовних лексем. У цьому випадку

нове слово повинне бути зв’язане й за змістом й асоціативно

з об’єктом реклами. Якими б не були знову створені слова, вони

повинні відповідати характеристикам аудиторії, на яку спрямоване

рекламне повідомлення.

Завдання перекладача — використати всі знання теоретичних

основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу,

оскільки знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістич$

них реалій — необхідна умова адекватності перекладу.

ВПЛИВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА МОВИ СВІТУ

Данько В. С.
6 курс, ПР"61М/11, 

спеціальність «Переклад», інститут філології та масових комунікацій,
кафедра теорії та практики перекладу, тел. 543 94 38, 

Науковий керівник: Махінов В. М., професор

1. Англіцизм — різновид запозичення; слово, його окреме зна$

чення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені

з неї чи утворені за її зразком. У переважній більшості — це слова,

що стосуються: техніки, політики, економіки, торгівлі, спорту, куль$

тури. Родове оформлення іменників на українському грунті відбува$

ється виключно за законами української граматичної системи, тому

що категорія роду як граматична система в англійській мові відсутня.

В переоформленні англійських іменників українськими мовними

засобами в категорії числа спостерігаються невеликі відхилення.
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2. Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає

на розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення,

але, з іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються

на слова з подібним значенням. 

3. Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебу$

дова економіки, орієнтація на країни Заходу спричинили тісну

культурну, політичну та соціально$економічну взаємодію українсь$

кого народу з народами світу, яка не могла не відбитися на мовно$

му рівні, тому кількість англіцизмів сьогодні дуже швидко зростає. 

4. Еволюція англійських запозичень в нашій мовній системі

відбувається в співвідносності з законом української мови на фоне$

тичному, графічному, граматичному, семантичному рівнях. 

5. Виникнення жаргону з використанням англомовних запози$

чень є результатом популяризації західного способу життя. У жар$

гонізованому мовленні сучасної молодої людини можна помітити

кілька лексем$англіцизмів, які вона використовує постійно, інші

ж перебувають на перефірії.

6. Сучасна українська термінологія активно поповнюється но$

вими одиницями — переважно запозиченнями з англійської мови.

Незважаючи на те, що українська мова частково асимілює чужі сло$

ва, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу для зро$

зумілості національної терміносистеми.

7. Традиція передачі українською мовою чужомовних особових

імен, які мають міжнародний характер, повністю ще не встановле$

на. Перекладач може дотримуватися звучання власних назв та пе$

редавати відповідно, або врахувати в українському іменникові їх

відповідники. Перша тенденція переважає.

8. Завдяки тому, що Британія однією з перших країн Європи по$

чинає відкривати та досліджувати нові території, підкоряючи їх на$

селення своєму політичному, економічному та культурному впливу,

англійська мова поширюється в багатьох країнах світу, спочатку

в усному мовленні, а потім на письмі. 

9. На кожній конкретній території англійська мова набуває своїх

специфічних рис, перетворюючись на мову$варіант, яка відрізня$

ється від літературної англійської мови своїми особливостями у ви$

мові, лексиці, а також у морфології та синтаксисі, наприклад, Ame$

rican English, Canadian English, Irish English та ін. 

10. У результаті змішування англійської мови з мовами тузем$

ного населення, мовна різноманітність яких надзвичайно велика,
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утворюються також так звані гібридні мови Pidgin English, які, як

правило, служать основним засобом спілкування у торгівельно$ви$

робничій сфері людської діяльності. 

11. Нині англійська мова набула величезної популярності, оскіль$

ки вона є спільною мовою для населення різних країн, нею користу$

ються діячі науки і культури, бізнесмени, журналісти, туристи в усіх

куточках світу. Майже у 100 країнах світу англійська є офіційною

мовою. Це одна з робочих мов Організації Об’єднаних Націй,

Олімпійських ігор. Англійська мова — світова мова, тобто один із

основних засобів міжнародного спілкування. 

ЗВ’ЯЗОК МОВИ ТА МЕНТАЛІТЕТУ НАЦІЙ

Делікатний В. В.
IV курс, група ПР"41,спеціальність «Переклад»,

Інститут філології та масових комунікацій, м. Київ, 
тел. (093) 548 78 92

Науковий керівник: Максимчук В. С., доцент

В ході написання цієї роботи було встановлено, що менталітет

народу та його мова нерозривно пов’язані між собою. Менталітет

як образ мислення, світогляду нації проявляється у різних її ознаках:

мові, національному одязі, тощо. Менталітет залежить від того, які

цінності сповідає нація, які завдання ставить перед собою. Людсь$

ка культура, світогляд та мислення не можуть існувати без мови та

поза мовою. Як засіб людської комунікації, мова несе в собі відбит$

ки особливостей світогляду, етичних та культурних цінностей, які

характерні для даної нації. Окрім того, що мова є атрибутом мен$

тальності, в ній існують засоби, які виражають та називають проце$

си, які відбуваються у сфері ментальності. 

Кожній нації властиві свої певні унікальні, не властиві іншим

народам, особливості, які виникли внаслідок історичного розвитку.

Ці особливості є певною детермінантою нації. Людина, яка добре

знає особливості менталітету народу, мову якого вона вивчає з лег$

кістю відрізнить німця від англійця, навіть якщо він мовчить.Тому

при вивченні мови будь$якого народу, дуже важливу роль у цьому

процесі відіграє вивчення особливостей менталітету нації. 

Актуальність роботи полягає в тому, що ця тема є дуже важли$

вою для майбутніх перекладачів, які прагнуть у широкому сенсі

138

Секція 5 Міжкультурна комунікація  
прагматика перекладу  



139

зрозуміти народ, мову якого вони вивчають. Перед написанням цієї

роботи я познайомився з творами багатьох мовознавців, які до$

сліджували менталітет націй та його зв’язок з мовою. Я дослідив які

слова найбільш вживанні у німецькій, англійській, російській та

українській мові в різних ситуаціях. Також мені довелось дослідити

особливості німецької, англійської, української та російської націй

і на базі моїх досліджень зробити порівняльний аналіз менталітету

цих народів та визначити як він відображається в їхній мові.

Мета дослідження даної роботи полягає в тому, щоб зробити

порівняльний аналіз менталітету чотирьох народів, визначити

схожість та розбіжність світогляду цих націй та показати як мен$

талітет знаходить своє відображення у мові цих чотирьох народів.

Відбір матеріалів проводився на основі методів:аналізу, синтезу

та спостереження. Був проведений аналіз літератури відомих ав$

торів$країнознавців, філологів, психолінгвістів та психологів серед

яких: Вільгельм фон Гумбольдт, Колесов В.В. Зигмунд Фрейд та ін.

Об’єктом дослідження даної роботи є порівняння особливостей

менталітету англійської, німецької, російської та української нації.

Предметом дослідження даної роботи є менталітет націй та його

відображення у мові.

Теоретичне значення цієї роботи полягає в тому, що отримані ре$

зультати можуть бути використані для подальших досліджень

у сфері країнознавства та психолінгвістики.

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що дане дослі$

дження може бути використане у професії перекладача та країнознав$

ця, оскільки щоб стати професіоналом у своїй справі, ми повинні

вивчати не тільки мову а й психологічні особливості нації, з мовою

якої ми маємо справу.

Отже, тема «Зв’язок мови та менталітету націй» не тільки є ціка$

вою для вивчення та важливою для майбутніх перекладачів, а також

має практичну цінність. 
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ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ ВІДМІННОСТЕЙ 
ТА ФОНЕТИЧНИХ ВАРІАНТІВ 

СЕРЕДНЬО!БАВАРСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ

Караван С. Ю.
ІІі курс, група ФІЛ"3, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Університет Україна» 

Науковий керівник: Козак Н. І., к. філол. н., доцент 

Дослідження лексичних відмінностей середньо$баварських діа$

лектів підтверджує, що найважливішою особливістю середньо ба$

варсько$австрійських діалектів є ослаблення приголосних, що є ре$

зультатом фонетичних змін. Існує багато різних видів та підвидів

середньо$баварського діалекту в різних містах. Кожний діалект має

приналежність до тієї чи іншої місцевості.

На середньо$баварському розмовляють у Нижній Баварії,

верхній Баварії, на півдні Верхнього Пфальцу, в Флахгау, у Верхній

Австрії, Нижній Австрії та Відні. Він має великий вплив на оточу$

ючі діалекти на Півночі та Півдні, оскільки майже усі великі міста

баварського мовного середовища знаходяться у придунайській

місцевості. Це призвело до того, що середньо$баварський діалект

має великий престиж, та відомий навіть поза зоною свого викорис$

тання. Регіональні мовні розбіжності вздовж дунайської низини від

Леху до Лейти значні більшою мірою, ніж мовні відмінності між

різними альпійськими долинами Південної Баварії.

Діалект Верхньої Австрії відрізняється високою неоднорідністю

внаслідок дії історичних і географічних чинників.

В гірських регіонах Австрії зустрічаються сліди романських по$

селень (в основному в західних регіонах), багато географічних назв

явно походять з латини. Здається, що навіть ландшафт відбиваєть$

ся на характері місцевого діалекту — він стає жорсткішим.

Типовим для західного середньо$баварського діалекту є стара

форма: для «sind» — hand (Mirhandeaminnaworn = Wirsinddahinterge$

kommen «Ми дійшли туди»). 

У Верхній Австрії діалект Іннсфіртля з прикордонним Нижньо$

баварським утворюють історичну єдність — політично місцевість

Іннсу тільки у 1814 стала Австрійською. Іннський діалект має відчут$

не перетворення звуків (ui стає ü. Наприклад: «spuin»/«spün», зростаю$
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че приглушення a° ), та ці перетворення повільно розповсюджується

на Схід вздовж Дону крізь Траунфіртель до Мостфіртелю [1, 14]. 

Серед міських напівдіалектів виділяється віденський напівдіалект,

який з давніх пір впливав на місцеві селянські діалекти оточення. 

Віденський вплив проявляється у тому, що у східносередньо$ба$

варських діалектних регіонах в останні роки виникає тенденція до

зміни старого oa на віденське â. Проте це мовне перетворення поки

що не дійшло певних меж діалекту, оскільки на сході Автрії (Бур$

генланд) ще переважає іторично стале $oa$ у порівнянні з віденсь$

ким $aa$, так само як у Північній та Верхній Австрії. 

Діалект Зальцбурга як би перехідний між південно$ та середньо$

баварськими діалектами. Проте, мову Зальцбурга відносять до се$

редньо$баварських діалектів, підрозділяючи на три ареали:

1) власне діалект Зальцбурга — території Пінцгау і Понгау (най$

більш архаїчний);

2) діалект Лангау (ближчий до південно$баварско$австрійських

діалектів);

3) діалект Флахгау.

На східних кордонах Середньо$баварського діалекту, у Вайн$

фіртлі та Бургенланді знаходиться «ui$говірка». В цій місцевості ui
(Bruida, guit) відповідає сталому у середньо$баварському та півден$

но$баварському ua (Bruada, guat). Особливо у нижньо$австрійсько$

му Вайнфіртлі ці варіанти відходять на задній план. Цей феномен

походить з давньої донсько$баварської форми. 

Певну самостійність має Ландльский, діалект, на якому говорять

у Хаусрукфіртлі та у західному Траунфіртлі та Мюльфіртлі. Тут

замість східносередньо$баварського довгого o(root, grooß, root = rot
«червоний», groß «великий», Brot «хліб») вимовляють дифтонг eo, при

якому наголос припадає на другу частину двозвучча. Це призводить

до вимови reot, greoß, Breot. Як oo так і eo вимовляються дуже часто і

можуть бути написані як a°a° та ea° . У західному Мюльфіртлі існують

також форми із зворотнім дифтонгом як roet, groeß, Broet. Усі ці фор$

ми сьогодні можна почути все рідше.

До середньо$баварського також відносяться говірки Південної

Богемії та Південної Моравії, які є хоча й близькими до нього, про$

те всеж більш консервативні. 

Отже, до середньо баварсько$австрійський діалектів відносять

Відень, Нижню Австрію, Бургенланд, Верхню Австрію, велику час$

тину Зальцбурга і окремі регіони Штірії. На середньо$баварському
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розмовляють у Нижній Баварії, верхній Баварії, на півдні Верхньо$

го Пфальцу, в Флахгау, у Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні.

Середньо$баварський діалект поділяється на західно$середньо$ба$

варський (давньо$баварський) та cхідно$середньо$баварський. Ме$

жа між ними пролягає крізь Верхню Австрію та зміщується через

сильний тиск Віденського діалекту поступово до кордону країни

між Австрією та Німеччиною. 

ПРАГМАТИЧНА ДОСТАТНІСТЬ 
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

В ПЕРВНИХ УМОВАХ КОМУНІКАЦІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ ПРИЙМЕННИКІВ)

Ковальчук В. С.
V курс, група ПР" 51/c, спеціальність «Переклад», 

м. Київ ВМУРоЛ «Україна» к. тел. (066) 524 44 86
Науковий керівник: СофійськаТ. С., доцент

Хоча на початку XXI століття визначення класифікаційних

ознак та функцій прийменників у мовознавстві в основному було

упорядковано, їх прагматична достатність у рекламному дискурсі

для досягнення мети в певних умовах комунікації вимагає подаль$

шого дослідження. Це питання досліджувалося такими відомими

мовознавцями, як: Вихованець І. Р. [1], Горєлов В. И. [2], Колодяж$

ний А. С. [3], Люй Шу Сян [4] та в них говориться про прийменник

як лексико$граматичну категорію, що слугує для зв’язку з іншими

словами у реченні, а також таку, що створює з ними семантичне по$

ле. Трансформація семантичного поля прийменника є основою

створення ілюзії, як наприклад, в рекламному дискурсі, присут$

ності неперекладеного прийменника для створення нової семан$

тичної валентності сприйняття, яка не з’явилася б без нього[1].

Метою нашого дослідження є комплексний аналіз вживання

прийменників в сучасних мовах на матеріалі англомовної, україно$

мовної та китайськомовної реклами, як особливої форми комуні$

кації з виникненням емерджентності на основі імпліцитності.

Визначено особливості вживання прийменників в рекламному

дискурсі. Відомо, що в англійському реченні, так само, як і в укра$

їнському чи китайському, прийменники відіграють виняткову роль,

допомагаючи словам позначати відповідний зв’язок у взаємодії між
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собою. В англійській мові вони частково замінюють її недостатню

флективність, в українській мові — мають повну прагматичну дос$

татність, а в китайській ізолятивність.

Рекламну комунікацію відрізняє те, що в ній має місце свідоме

прагнення одного з комунікантів змінити поведінку іншого шля$

хом створення рекламної комунікації. Тому її успіх безпосередньо

залежить від того, які саме мовні засоби вибере адресант (продуцент)

і наскільки адекватно буде передана ця інформація для розуміння

та переробки її адресатом (реціпієнтом). 

Було проведено співставлення відображення найбільш пошире$

них рекламних слоганів в трьох мовах: 

Як видно з прикладів, в англійській мові взято єдине слово sale
і змінено його значення шляхом підставляння різних прийменників.

В українській мові маємо дещо відмінну картину, оскільки on sale
перекладається прикметником уцінений. У китайській мові немає

жодного прийменника у наведених фразах рекламної пропозиції: 

З таблиці видно, що кожен з рекламних слоганів має свій мані$
пулятивний вплив. 
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on sale уцінений
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оff sale знятий з продажу

for sale на продаж, продається

Англійська мова Українська мова Китайська мова

buy one take two купи один, другий отримай

в подарунок

discounts of 20% продаж зі знижкою в 20%

cheap at half the price за півціни
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ЛЕКСИКО!СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВЛАСНИХ ІМЕН В АНГЛІЙСЬКІЙ, 

НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
ТА ВАРІАНТИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Літвінова С. О.
VI курс, група ФІЛ"6, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Університет Україна» 

Науковий керівник: Козак Н. І., к.філол.н., доцент 

Виникнення та розвиток власних імен як суспільно$історичної

та мовною категорії тісно пов’язані з головними етапами соціаль$

но$економічного розвитку людства. Власні імена здавна приверта$

ли увагу простих обивателів і фахових дослідників. Сьогодні власні

імена вивчають представники найрізноманітніших наук (лінгвісти,

географи, історики, етнографи, психологи, літературознавці). 

Науковим дослідженням імен займається галузь мовознавства —

ономастика, котра досліджує історію, використання та походження

імен, тобто конотацію імені. Інша частина ономастики займається

теоретичним дослідженням імен, тобто питанням: що є іменем? Це

теорія основного значення імені — денотація імені.

Антропономастика є частиною ономастики котра досліджує влас$

ні назви персон — імена, прізвища та псевдоніми.

Як відомо спочатку було слово. Тобто спочатку люди навчилися

мові. І відразу почали називати все що існує у світі, зокрема себе

і один одного. Найдавніші імена людей у всіх народів — це просто

прізвиська, які давали їм оточуючі. Як правило прізвисько відобража$

ло характерну особливість людини, яка відрізняла її серед інших —

Швидкий, Веселий, Кривоніс, Мила і т. д. Також відомо, що в минуло$

му у багатьох народів прийнято було давати людині декілька імен —

одне при народженні, інше — коли людина ставала дорослою, крім

того імена могли змінюватись, коли людина здійснювала певний

вчинок (добрий чи поганий) або займала нове положення у суспільст$
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ві. Цікаво також, що дитині могли давати як ім’я яке означає гарну

якість (щоб людина мала цю якість коли виросте) так і погану (щоб

дитину не чіпали злі духи).

З розвитком сімейно$родових відносин спосіб найменування лю$

дей починає змінюватись. Поряд з власним іменем починає вжива$

тись ім’я батька, а також родове ім’я (прізвище) — ім’я спільне для

членів даної родини, роду. В деяких суспільствах до імені людини

додають також ім’я його сина, або назву місцевості звідки він родом. 

Первісно власні імена людей у всіх народів утворювались за до$

помогою слів рідної мови. Після появи тісніших контактів між різ$

ними народами, зокрема після поширення світових релігій і іно$

земних культур у багатьох народів стали поширюватися імена

іншомовного походження — у мусульманських країнах — арабські,

у християнських — грецькі, староєврейські і латинські. 

Одне звучання імені дає велику кількість інформації. Ім’я може

звучати благозвучно, ласкаво, піднесено, приємно, а може — стра$

хітливо, неприємно. Є повір’я із старих часів: кожна людина має

своє віддзеркалення в навколишньому світі.

Основоположником української антропонімії вважається І. Фран$

ко, який у праці «Причинки до української ономастики» порушує

проблеми народної антропонімії, наголошуючи на тому, що особові

назви є важливим матеріалом як для філолога, що досліджує струк$

туру мови, так і для історика та етнографа.

У галузі антропоніміки існує ще ряд спірних і малодосліджених

питань, які чекають наукового розв’язання. Не однаковою мірою

вивчено окремі типи прізвищ, лексико$семантичні особливості

прізвиськ, співвідношення прізвиськ і прізвищ на рівні перетворен$

ня апелятивних назв у власні, спільність і відмінність словотворчих

засобів загальних і власних назв. Недостатньо уваги приділяється

морфемній будові та валентності морфем в основах антропонімів,

родинним, міжродинним, типологічним, контрастивним, внутрі$

мовним, міжмовним, регіональним, діалектним явищам в антро$

понімії. Ці та інші питання чекають свого наукового розв’язання.
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МОРФОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ 
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поклонська М. С., IV курс, група ПР"41, спеціальність «Переклад»,
Інститут філології та масових комунікацій, м. Київ,

тел. (093) 934 28 25
Науковий керівник: Максимчук В. С., доцент

Під час написання даної роботи було встановлено, що мова — це
наша національна ознака, в мові — наша культура, сутність нашої
свідомості. А тому вона не стоїть на місці бурхливий спосіб життя

призводить до прогресу у всіх галузях. Нові поняття з’являються,

а інші — зникають. Величезна різноманітність мови також уособ$

лює в собі: архаїзми, сленги, неологізми, жаргонізми. 

Кожна природна мова характеризується наявністю територіаль$

них відгалужень — наріч, діалектів, говірок. 

Основне завдання перекладача при досягненні адекватності —

майстерно виконати різноманітні перекладацькі трансформації для

того, щоб текст перекладу якомога точніше передавав всю інформа$

цію, що містить текст оригіналу, дотримуючись відповідних норм

мови перекладу. Збереження інваріантних стилістичних особливос$

тей початкового художнього тексту, незалежно від його жанрової

приналежності, є одним з найголовніших завдань будь$якого пе$

рекладу. Особливості мови торкаються не тільки лексичної, але

й фонетико$графічної й граматичної сфери, тобто являють собою

сплав з різних відхилень від норми. А норма в різних мовах різна,

тому варто порушувати питання не стільки про компенсацію лек$

сики, скільки про компенсацію визначених лексико$фонетичних

і лексико$граматичних варіантів і форм. Навіть якщо торкнутися

лише одного питання — вживання діалектів — їх переклад заслуго$

вує детальної уваги та необхідної підготовки.

Актуальність роботи полягає в тому, що ця тема, незважаючи на

її вивченість, залишається цікавою та пізнавальною для майбутнього

лінгвіста. І приступаючи до написання своєї роботи, мені довелося

познайомитися з морфологічними труднощами перекладу сучасної

німецької мови та проаналізувати складнощі її перекладу, вивчити

безліч наукових і публіцистичних статей, які стосувалися моєї теми. 

Мета дослідження даної роботи полягає в тому, щоб вивчити

морфологічні труднощі перекладу сучасної німецької мови.
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Відбір матеріалу проводився на основі методів: спостереження,

аналізу, синтезу. Був проведений аналіз спеціальної літератури відо$

мих авторів$лінгвістів, таких як: Т. Р. Кияк, Олена Кудіна, А. М. На$

уменко, О. Д. Огуй.

Об’єктом дослідження даної роботи є мовні варіанти, їх склад$

нощі при перекладі та німецька мова сьогодення. 

Предметом дослідження є сучасна німецька мова та її морфо$

логічні складнощі при перекладі.

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що отримані

результати можуть бути використані для подальших і глибших до$

сліджень у перекладознавстві.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що одержані

у праці результати можуть бути використані в професії філолога,

викладача іноземної мови, тому що ми маємо справу з вживанням

різних мовних структур в усній і письмовій мові, а значить, повинні

добре розбиратися в них. Результати роботи можуть бути викорис$

тані для проведення теоретичних курсів з вивчення німецької мови.

Отже, розробка теми «Морфологічні труднощі перекладу сучас$

ної німецької мови» важлива не лише задля розвитку філології,

а й має практичну значущість.

в контексті розвитку лінгвокраїнознавства:  Секція 5
і лінгвістика перекладу

Proben deutscher Dialekte (von Norden nach Süden)

Hochdeutsch: Heinrich, geh vom Bürgersteig, da kommt eine Dame

Dialekte:

Plattdeutsch (Emsland): Hinneck, ga vonn Bürgersteig, dor kummt ne Frow

Berlinerisch: Ejh, Heinrich, jeh vom Bürjerschteich runter, da kommt Eene

Aachen: Heini, jan van der Bordsting eronge, do kött en Madam

Köln: Hein, jon vom Trottoir eraaf, do kött en Madam

Rheinfränkisch

(Saarland):
Heinrich, geh vom Böjersteisch eronner, do kemmt e Dame

Kasseler Dialekt: Henner, gehe ma vom Drottewar, es kimmet ne Daame

Fränkisch: Heiner, geh na a wengla auf d’Seidn, do kummt a feins Madla

Badisch: A her Heinrich her, paß’ ä mol uff, da kommdt e Fra,

gesche mol vom Bürgersteh

Schwäbisch: Heine, gang ronder vom Trottewar, da kommdt a Froau

Oberbayerisch: Heini, geh vom Trottoir oba, do kimmt a Dame

Schweizerdeutsch

(Aargau):
Heiri, gang vom Trottoir ahe, es chonnt e Frau



НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

Пономаренко Я. О. 
ІІ курс, група ФІЛ"2, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ «Університет Україна» 

Науковий керівник: Козак Н. І., к.філол.н., доцент 

Сучасне лінгвокраїнознавство вивчає мовні одиниці, поняття

і інші об’єкти з точки зору їх приналежності до того чи іншого етно$

су, тієї чи іншої національної цивілізації. Великий інтерес в цьому

плані являють собою власні й географічні назви, що відображають

національну специфіку мови, в нашому випадку — німецької.

Звичайно, кожне слово іноземною мовою вже фіксує її прина$

лежність до тієї чи іншої національної цивілізації, але в семантику

багатьох мовних одиниць входить і національно — культурний ком$

понент, наприклад, «Іван» — не просто ім’я, але й символічне по$

значення любого чоловіка російської національності, також і «Ганс»,

«Фріц» — символічне позначення любого німця.

Необхідно виділити наступні аспекти лінгвокультурного вив$

чення антропонімів.

1. Походження імен: а) давні імена з прозорим («Wolf» — вовк)

і непрозорим («Hildegund» — «боротьба + боротьба») етимоном;

б) запозичені імена, з фонетичною адаптацією і без неї.

2. Ступінь поширення імен в різні епохи (в тому числі в різні

періоди сучасної історії) в залежності від мовних уподобань.

3. Різні форми імен: подвійне ім’я в німецькій мові (злите, з де$

фісом або без); б) однокореневі нейтральні варіанти імен; в) ласкаві

імена, прізвища, псевдоніми.

4. Соціологічні особливості німецьких антропонімів.

5. Власні імена в словотворенні і в стійких словесних комплексах.

6. Символічні антропоніми.

7. Велика кількість антропонімів (таких, як Peter, Johannes, Paul,

Christian, Leo, Martin та інші) запозичена багато століть тому в різних

джерелах, наприклад, з міфології древніх греків та римлян, з Біблії.

В наш час запозичення власних назв проходить постійно, причому

значний вплив на це має мода. Так, разом з чисто німецькими іме$

нами: Wolfgang, Ingeborg, Friedrich, Hildegard, існує ряд запозиче$

них з англійської мови: Grit, Daisy, Ben, Ferry, Tim, Ronny, Henry,

Gerrit, Chris, Mike, Andrew, Tom, Thomas; з французької: Nicole, Rene,
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Simone, Dominic, Pierre, Yves, Colette, Beatrice, Annette; зі сканди$

навських мов: Björn, Brit, Birgit, Kerstin, Heike, Olaf, Jens, Uwe,

Swen, Torsten; з іспанської: Bianca, Ramona, Manuela, Mario, Enrico,

Sylvio; зі слов’янських мов: Jana, Katja, Natascha, Vera, Boris. Таке

масове зацікавлення іменами іноземного походження помічається

з 50–60 рр. і продовжується і до наших днів.

Прізвища — це, по суті, один спеціальний вид групи персон, що

має відносну незмінність, спадковість по чоловічій, а сьогодні вже

й по жіночій лінії. В цьому і полягає їх особливість.

Уже в давні часи яскраво вираженим було прагнення якось

виділити представників однієї родини. Однакових імен було вдос$

таль і згодом настав такий час, коли надання прізвищ стало гост$

рою необхідністю серед населення. Прізвища обиралися самою

людиною, яка називалася, чи отримувала його з оточуючого сере$

довища (влада, писар). Часто траплялося, що певне прізвище не

подобалося людині, але вдіяти з цим вона вже нічого не могла.

Отже, власні й географічні назви являють собою мовний колорит

німецької мови. Також народна пісня завжди займала важливе міс$

це в культурі народів, в нашому випадку — це німецька культура.

в контексті розвитку лінгвокраїнознавства:  Секція 5
і лінгвістика перекладу



СЕКЦІЯ VІI

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

СКОЛІОЗ ЯК БІОЛОГІЧНА ТРЕГЕДІЯ ЛЮДСТВА

Кучер Ю.В.
VI курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївський інститут, к. тел. (097) 637 18 07
Науковий керівник: Авраменко А.О., д.мед.н., доцент

Сколіоз відноситься до числа найбільш складних проблем су$

часної ортопедії. Це захворювання характеризується цілим комплек$

сом типових морфологічних, а також рентгенологічних змін хребта,

грудної клітки, тазу, внутрішніх органів. Сколіоз у сучасному уяв$

ленні — це не симптом деякого захворювання, а поліетіологічна

хвороба, що характеризується визначеним симптомокомплексом

Сколіотичні порушення хребта вважають одними з найбільш

складних вад опорно$рухового апарату людини. За статистичними

даними вчених в Україні розповсюдження сколіозу серед дітей,

в середньому, складає 6,9, а у підлітків (16 — 17 років) — 8,5 на 1000

обстежених, хоча ця частота є різною для різних вікових груп: в яс$

лах — 0,32, в садках — 2,69, в школах — 12,2 на 1000 обстежених.

Патологічні чинники розвитку сколіозу (за І.А. Мовшовичем).

1.Первинний патологічний чинник, що порушує нормальне

зростання хребта (диспластичні зміни в спинному мозку, хребцях,

дисках), але не виключено, що цей чинник може бути і набутим.

2. Чинник, що створює загальний патологічний фон організму

і спричинює, при прогресуючій формі сколіозу прояв первинного

чинника в цілому сегменті хребта (обмінно$гормональні порушен$

ня, порушення білкового, вуглеводного, мінерального обмінів).
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3.Чинник статико$динамічних порушень, який набуває особли$

вого значення в період формування структурних змін хребців. У ос$

нові теорії розвитку сколіозу за І. А. Мовшовичем лежить асимет$

ричне зростання тіл хребців на вершині викривлення з розвитком

«активного хребця»: гальмування зростання на увігнутій стороні і

прискорення зростання на опуклій стороні викривлення. При цьо$

му відбувається зсув пульпозного ядра.

Таким чином, поява і розвиток деформації хребта залежить або

від порушення в будові тіла (гравітаційні), або від дисфункції м’язів

тулуба (міогенні), або від змін, що відбуваються в міжхребцевих дис$

ках (диспластичні). Таке розмежування «вихідних позицій», з яких

починається сколіоз, дозволяє більш обгрунтовано підходити до

питань прогнозування і лікування хворих з викривленням хребта.

При проявах сколіозу відмічається порушення не тільки функцій

опорно$рухового апарату, але і виникнення та розвиток негативних

зрушень у функціонуванні внутрішніх органів, серцево$судинної,

дихальної, нервової систем, що первинно обумовлено процесом

патологічного викривлення хребта.

Грубі деформації хребта і грудної клітини приводять до значного

зменшення життєвої ємкості легень, що у свою чергу викликає пе$

ревантаження правого передсердя і шлуночка й у результаті є при$

чиною виникнення кіфосколіотичного серця.

При кіфосколіотичній деформації III–IV ступенів відбувається

зміщення, стиснення серця та магістральних судин. При лівосто$

ронніх сколіозах відмічається суттєвий поворот всього судинного

пучка. Судинний пучок піддається великим топографічним пору$

шенням при локалізації дуги викривлення в верхній третині груд$

ного відділу хребта. Це призводить до функціональних та морфо$

логічних змін, в основному, в правих відділах серця та судин малого

кола кровообігу, а саме: до утруднення кровоплину в системі леге$

невої артерії, підвищення венозного тиску, перевантаження,

гіпертрофії, а надалі — до розширення правої половини серця.

Таким чином, проблему сколіозу можна у повній мірі назвати

біологічною трагедією людства, яка потребує всебічної уваги. 

зміцнення здоров’я людини Секція 7



ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ВЕГЕТО!СУДИННОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Амеліна Ю. І.
VI курс, група ФР 52"12, спеціальність «Фізична реабілітація»
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

Університету «Україна»
Науковий керівник: Тарасенко Т. Д., к. мед. н., доцент

Вегето$судинна дисфункція (ВСД) в теперішній час є найбільш

поширеною патологією дітей та підлітків, що обумовлена спадко$

вою схильністю та впливом комплексу численних факторів, одним

з яких є емоційне напруження.

В останні роки комітет експертів ВОЗ неодноразово підкреслю$

вав важливість попередження серцево$судинних захворювань, по$

чинаючи з дитячого віку, що часто є «стартовою точкою» гіперто$

нічної хвороби, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця.

Вегетативна нервова система (ВНС) це відділ нервової системи,

який регулює діяльність внутрішніх органів, залоз внутрішнії й зов$

нішнії секреції, кровеносних и лімфатичних судин. керує обміном

речовин та функціями, яки з ним пов’язані. 

Психоемоційне напруження у детей дома або в школі, розумова

перевтома, хронічні захворювання й очаги инфекції, гормональна

дисфункція в пре$ і пубертатний періоди, хроничний емоційний

стрес — всі ці фактори могут обумовлювати порушення роботи ве$

гетативной нервової системи на різних рівнях й викликати вегета$

тивні дисфункції й психологічні відхилення, яке сприяє виникнен$

ню вегето$судинної дистонії. 

В основі патогенезу ВСД лежить дисфункція вегетативної нер$

вової системи. Судинна дистонія визначаеться змінами показників

артеріального тиску по гіпер$ або гіпотонічному типу. Вегетативні

дисфункції у детей та підлітків забезпечують функціональні

кардіоміопатії, судинну дистонію й інщі функціональні порушення

у пацієнтів старших років.

Лікування вегето$судинної дистонії проводят педіатр з невропа$

тологом та кардіоревматологом з вказаной етіологоєй та патогенезом

ВСД у кожної дитини. Всім дітям з ВСД необхідно нормалізувати

режим дня, праці та відпочинку, рекомендувати заняття спортом на

свіжому повітрі (лижи, ковзани, велосипед, ходьба, плавання), достат$
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ній сон, обмежити прогляд телепередач. Доцільним вважаеться ак$

тивне санаторно$курортне лікування, ЛФК, масаж, фізіотерапія,

водні процедури, іглорефлексотерапія. Велике значення має пси$

хотерапія, яка необхідна не тільки дитині але й його балькам. 

Для фізичної реабілітації дітей та підлітків з вегето$судинною дис$

тонією була складена програма фізичної реабілітації з застосуван$

ням лікувальної фізкультури, масажу, психотерапії. Дітям основної

групи, окрім базових методик реабілітації, застосовували курс ди$

хання за допомогою індивідуального інгалятора — тренажера Фро$

лова фірми «Дифнаміка». 

Дихальна гімнастика за допомогою індивідуального інгалятора$

тренажера надає комплексний вплив на відновлення функцій

кардіораспіраторній системі. Згідно літературним данним, встанов$

лено нормалізуючу дію на судинний та бронхіальний тонус внаслідок

позитивного впливу на функціональні взаемовідносини в роботі

різних відділов вегетативної нервової системи, значного поліпшен$

ня регіонального крово$ та лімфооббігу. 

Курсове використання інгалятора Фролова характеризуеться

зменшенню інтенсивності головного болю, стабілізації показників

АТ і ЧСС, усуванням вегетативної дисфункції по данним КІГ, пок$

ращенням показників бронхіальної прохідності за данним ФЗД. На

основі проведенного дослідження доведена эффективність та

цілеспрямованість застосування дихального тренажера при вегето$

сосудинної дистонії по гіпо$ та гіпертонічному типу у дітей ті

підлітків.

Найбільш важливими діючими факторами занять на індивідуаль$

ному інголяторі$тренажері є гіпоксія і гіперкапнія, що визиває су$

диннорозширюючу дію на звуження артеріол ті капіляр, що призво$

дить до поліпшення капіллярного кровообігу, максимальної утилізації

кисню органами та тканинами организму. Діафрагмальний тип ди$

хання дозволяє регулютивати внутрігрудний та внутрічеревний

тиск, посилює тим самим кровоток й серцевий викид. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЮНАКІВ 
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Афанасьєвський С. В. 
V курс , група ФР"51"12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Дроботун О. С., доцент кафедри 

Відомо, що фізичне виховання та спорт відіграють велику роль

у розвитку здорової всебічно розвиненої особистості. У багатьох на$

укових дослідженнях доведений позитивний вплив занять фізичною

культурою та спортом на фізичний стан та рівень соматичного здо$

ров’я юнаків, на стабілізацію психоемоційного фону, профілактику

різноманітних девіацій тощо. Однак, недостатньо розглянутий аспект

впливу занять фізичною культурою на розвиток особистісних якос$

тей, емоційно$вольової сфери, ціннісної ієрархії юнаків та молоді.

Залучення дітей, юнаків і молоді до фізкультурно$спортивної ді$

яльності дозволяє вирішувати проблеми дорослішання та розвива$

ти конкурентноздатну особистість. Важливо зазначити, що вікові

особливості юнаків у цей період є джерелом найсильнішої моти$

вації до такого виду діяльності, як фізкультурно$спортивна, якщо її

відповідним чином організовано.

У цілісній концепції формування особистості під фізичною куль4
турою розуміють таку сферу людської культури, що містить у собі

соціально сформовані фізичні здібності людини, які виявляються

нею у визначеній діяльності, а також усю ту соціальну реальність,

що безпосередньо забезпечує їхнє формування, функціонування та

розвиток. Фізична культура як система, що складається з суми ком$

понентів, містить у собі: ставлення дитини (групи, суспільства в ці$

лому) до фізичних здібностей; знання, інтереси, мотиви, потреби,

на основі яких фізичні здібності дітей, юнаків і молоді реалізуються

в певній діяльності; засоби, за допомогою яких формується систе$

ма особистості дітей, юнаків і молоді; певні ідеали, норми, стандар$

ти поведінки, ціннісні орієнтації, на основі яких здійснюється цей

процес формування; соціальні відносини між дітьми, підлітками

й молоддю, що складаються в ході реалізації фізичних здібностей

і в процесі формування зазначеної підсистеми особистості; соціаль$

ні інститути, які використовуються дітьми, підлітками й молоддю

в ході реалізації фізичних здібностей, у процесі їхнього формуван$

ня і які керують даними процесами.
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Отже, фізична культура є сукупністю діяльності дітей, юнаків і мо$

лоді з позитивного самоперетворення, у ході якої вирішуються задачі

не тільки тілесного, але й інтелектуального, психологічного, мораль$

ного розвитку; результату цієї діяльності у вигляді системи утворе$

них нею цінностей; інноваційних форм фізичного виховання

Також фахівці указують, що в процесі занять фізичною культу$

рою розвиток особистості відбувається шляхом моделювання

життєвих ситуацій, «програти» які можна за допомогою фізичних

вправ, спортивних і, особливо, ігрових моментів. Постійне подолан$

ня труднощів, пов’язаних з регулярними заняттями фізичною куль$

турою і спортом, (наприклад, боротьба з наростаючим стомленням,

страхом тощо) виховують волю, емоційну стійкість, упевненість

в собі, здатність комфортно відчувати себе в суспільстві.

Таким чином фізична культура та спорт виступають не тільки як

засіб покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, розви$

ток рухових якостей. В поєднанні з іншими засобами виховання

вони сприяють всебічному розвитку людини.

Спорт впливає на моральні якості, розвиток, вольової та емоційної

сфер людини, естетичних i етичних уявлень i потреб. Він впливає

на формування характеру людини, тобто тих особливостей особис$

тості, які відбиваються на вчинках i відносинах з іншими людьми та

зовнішнім світом.

СОЦІАЛЬНО!РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА 
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ 

Бащак А. С. 
VІ курс , група ФР"52"12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник Мирян А. М., засл. прац. культ. України

Питання здоров’я нації протягом останнього десятиріччя при$

вертає до себе особливу увагу науковців різних галузей. Особливо

наголошується критичний стан здоров’я підростаючого покоління. 

Відомо, що офіційна медицина не в змозі ефективно протидіяти

зростанню рівня дитячої та підліткової захворюваності як в лікуваль$

ному, так і у профілактичному аспектах, оскільки проблеми здо$

ров’я дітей вирішити тільки медичним закладам важко — вони в ос$

новному мають справу вже з хворими дітьми. Узагальнені підсумки
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досліджень залежності здоров’я людини від різних чинників пере$

конують, що стан системи охорони здоров’я обумовлює лише близь$

ко 10% усього комплексу впливів. Останні 90% приходяться на еко$

логію, спадковість і найбільше — на умови та спосіб життя. Отже,

виходячи з багаточисельних досліджень, абсолютно ясно, що

рівень здоров’я населення не може бути забезпечений системою

охорони здоров’я, а повинен регулюватися, у першу чергу, безпосе$

редньо людиною, шляхом певної організації власної життєдіяль$

ності, трансформації мотиваційно$ціннісної сфери, формування

«внутрішньої картини здоров’я».

На сьогодні виділяють два підходи у формуванні здорового спо$

собу життя (а отже і власне здоров’я, скільки спосіб життя детермі$

нує його стан на 50%):

1. Перший підхід — боротьба із факторами ризику, що здійсню$

ють суттєвий вплив на здоров’я населення (гіподинамія, непра$

вильне харчування, шкідливі звички, несприятливі екологічні чин$

ники тощо).

2. Другий — створення умов, при котрих факторів ризику не ви$

никало б (оздоровлення природного та соціокультурного середови$

ща, потребно$мотиваційної сфери особистості, її ціннісних орієн$

тацій, індивідуальної системи уявлень про здоров’я тощо).

Саме впровадження другого підходу, на нашу думку, може пере$

ломити сучасну кризову ситуацію, що характеризує здоров’я населен$

ня, оскільки, даний підхід забезпечить створення саме внутрішньої

картини здоров’я, при котрій ця категорія буде сприйматися як

особистісна цінність та актуальна потреба. 

Виходячи з того, що найважливіша роль в збереженні і форму$

ванні здоров’я належить самій людині, її способу життя, її системі

цінностей, настановам, рівню гармонізації її внутрішнього світу

і стосунків з оточенням, першчерговим завданням дослідників та

фахівців при вирішенні питань підвищення рівня здоров’я насе$

лення повинна стати мотивація цілеспрямованї роботи самої люди$

ни по відновленню та розвитку її життєвих ресурсів, по прийманню

на себе відповідальності за власне здоров’я, створення таких умов,

коли здоровий спосіб життя стає потребою.

Чинниками здорового способу життя ВООЗ вважає систему та

режим харчування, раціональну організацію праці та відпочинку,

відсутність згубних звичок та достатній рівень рухової активності.

Проте, значну роль у дотриманні здорового способу життя, особ$

ливо у підлітків та молоді, має їх психологічна настанова, рівень
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сформованості цінностей здорового способу життя, конструктивне

ставлення до здоров’я тощо.

Як свідчать дослідження у галузі психології здоров’я саме фор$

мування цінностей здорового способу життя у підлітків, мотивація

їх до підтримання здоров’язберігаючої поведінки, є актуальною

психолого$педагогічною проблемою. 

СПОНУКАЛЬНІ ЧИННИКИ ЩОДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ
ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ

Бідіний О. А.
ІІ курс, група ЗЛ"21, напрям підготовки «Здоров’я людини»

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н.

Сьогодні проблема загрози здоров’ю розглядається світовою спіль$

нотою як сьома додаткова до шести раніш визначених загроз пла$

нетарного масштабу загроза світової війни, екологічні катаклізми,

контрасти в економічних рівнях країн планети, демографічна загроза,

нестача ресурсів планети, наслідки науково$технічної революції. 

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно

висвітлюється в багатьох соціально$філософських, педагогічних,

соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця пробле$

матика набула у другій половині ХХ століття як у світі в цілому, так

й в Україні. Порівняно з 2002 р. кількість населення в Україні різко

зменшилось з 52.1 до 46.5 млн. чоловік. Одна з причин ситуації що

склалася є погіршення стану здоров’я громадян. 

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) з метою покра$

щення здоров’я ухвалила індикатори здорового способу життя: 50;

20; 20; 10; 10% залежить від стану охорони здоров’я , 20% від зовніш$

нього середовища, 20% від генетики, 50% від самої людини. Виходить

що в більшості ми самі відповідаємо за стан свого організму. Аналі$

зуючи спосіб життя молодого покоління можна з впевненістю ствер$

джувати про те, що зростає кількість молодих людей, що зловжива$

ють тютюнопалінням. 

Аналіз даних 20$річного моніторування поширеності паління

серед жінок, проведеного Інститутом кардіології АМН України, зла$

мав традиційне уявлення про тютюнопаління як суто чоловічу про$

блему в Україні і показав, що частота цього фактора в різних віко$

вих групах жінок збільшилася в 3–4 рази. 
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Загалом у даний час майже кожна п’ята жінка віку 20–59 років,

що живе в місті, є активним курцем, у той час як наприкінці 70$х

років курила кожна двадцята. Негативна тенденція до збільшення

цього показника серед жінок супроводжується збільшенням інтен$

сивності куріння: переважають жінки, що викурюють щодня до 10 ци$

гарок (60,7%). Починаючи з 30$річного віку, кожна третя жінка ви$

курює щодня від 10 до 20 сигарет. Більше пачки на день викурюють

6–7% жінок віком 20–49 років і 15% жінок віком 50–59 років. Одним

з несприятливих факторів паління серед жінок репродуктивного віку

є продовження паління під час вагітності. Анкетування жінок$кур$

ців показало, що 29,7% з них, зменшивши кількість цигарок, про$

довжували курити в першу половину вагітності, а 5% — до пологів. 

Помітною рисою курців$жінок є більш пізній вік початку

паління порівняно з чоловіками. У жінок початок куріння зумовле$

ний бажанням активно, усвідомлено долучитися до паління. Серед

причин початку куріння, при анкетуванні найбільше названо стре$

сові ситуації, пов’язані з роботою, конфлікти в особистому житті;

15,3% жінок вважають, що паління допомагає їм у створенні іміджу

сучасної жінки, 12% — розглядають його, як фактор, що допомагає

подолати самотність, сприяє комунікабельності, 12,2% не змогли

сформулювати конкретну причину. 

Жінки, які палять, частіше страждають непліддям. Ризик крово$

течі і спонтанного аборту під час вагітності вищий, ніж у жінок, які

не палять. Менопауза (припинення циклічної діяльності яєчників)

швидше настає у жінок, які палять. Відповідно, жінки, які палять,

старіють швидше. Схильність до тромбоутворень і ризику розвитку

тромбоемболій на фоні прийому комбінованих пероральних конт$

рацептивів значно вищий у жінок, які палять, особливо після 35 років.

Існує дуже багато доказів того, що куріння до настання і під час

вагітності шкідливе для дитини, оскільки погіршується транспор$

тування кисню і поживних речовин. Причому, немає прямої залеж$

ності між кількістю викурених цигарок і їх шкідливістю. 

Шкіра рук і обличчя хронічного курця набуває жовтувато$сірого

кольору, швидше зневоднюється, внаслідок чого утворюються

зморшки. З часом формується жовтий наліт на зубах, якого важко

позбутися, і неприємний запах з рота. Викурюючи щоденно більше

10 цигарок, курець, тим самим, в 24 рази більше ризикує захворіти

на рак легень. Окрім того, куріння є одним з факторів ризику ви$

никнення ішемічної хвороби серця, синдрому раптової коронарної

смерті, хронічних захворювань легень. 
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Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми може$

мо сказати, що найбільш значимими чинниками, що визначають

ставлення молодих людей до тютюнопаління є неблагополуччя

у відносинах з родиною і порушення нервово$психологічної рівно$

ваги, іншими словами — стрес. Їх доповнюють такі фактори, як по$

зитивне ставлення до тютюну оточенням молодої людини,

неінформованість про наслідки вживання тютюну, неорганізо$

ваність життя, відсутність цілей, конформізм. 

ТОНІЧНА АКТИВНІСТЬ М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ 
ЯК ПОКАЗНИК СТАНУ ЛЮДИНИ

Білошицький С. В., Семенов А. М.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (096) 870 83 52

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д. психол. н., доцент.

Актуальність теми — працювати творчо і насолоджуватися своєю

працею, вирішувати найскладніші проблеми не тільки просто, але

й оригінально, можна лише в стані надлишку сил і енергії, тобто

в тонусі. Тонус в самому загальному розумінні — це стан підвище$

ної життєдіяльності людини. У такому стані він здатний тривалий

час працювати розумово і фізично невтомно і при незначній вит$

раті енергопотенціалу.

Мета роботи — вивчити особливості тонічної активності м’язів

як показника стану людини.

Якщо ви бажаєте визначити свій тонус — рівень активності

життєдіяльності, пропонуємо провести над собою експеримент —

виконати тест «тонічна активність».

Умови експерименту: в положенні стоячи взяти в руки ремінь.

Руки з ремінем опущені вниз і утримують його хватом зверху, на

ширині плечей. По команді потрібно почати розтягувати ремінь

в сторони із зусиллям 85% від максимального, тобто такого, на які

ви здатні. Обов’язково засічіть час початку дії і утримуйте напругу

протягом 30 с. Якщо є хтось присутній при експерименті, нехай він

інформує вас через кожні 10 с про те, скільки часу залишилося до

кінця експерименту. Випробування на тонічну активність м’язів слід

проводити з закритими очима. Це допоможе краще зосередитися на

дії, менше відволікатися, що забезпечить «чистоту» експерименту.
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Після команди «Стоп!» ремінь потрібно опустити, руки вільно

опустити вниз і дати їм повну свободу.

Якщо ви перебуваєте в стані оптимального тонусу, спостеріга$

ється наступне: руки на якусь мить опускаються до стегон, а потім

тонічним напруженням м’язів, незалежно від бажання, волі,

піднімаються в сторони — вгору до рівня плечей. Деякі з вас після

виконання тесту можуть виявитися в положенні «руки вгору». Три$

валість невагомості рук в цьому стані не менше 1 хв. Особи, які пе$

ребувають у стані оптимуму, зазвичай переживають в процесі опи$

саного вище експерименту почуття «м’язової радості», емоційний

підйом, захват. Це говорить про те, що м’язова система за рахунок

стимуляції роботою отримала додаткову енергію, яка була викорис$

тана слідом пам’яті в реалізованому русі.

Особи, які не мають активності і не відчувають невагомості своїх

рук, перебувають у стані втоми або близькі до нього.

Сучасна психологія розрізняє три стани: стомлення, втома і пе$

ревтома. В рамках зони здоров’я виділяють п’ять відносно самостій$

них станів людини: оптимальне, норма, стомлення, втома і перевтома.

Перші два стани переживаються як стану впевненості, повноти

сил і життєрадісності, гарного настрою, супроводжуються стійким

бажанням вчитися і працювати, насолоджуватися діяльністю і при$

носити своєю працею користь людям. У спортсменів вони постійно

сполучені з «почуттям м’язової радості», випробовуваної не тільки

в тренуванні, але і в житті.

Стомлення — це суб’єктивне почуття переживання тяжкості від

виконаної роботи. Воно є наслідком витрачання енергії. Це корот$

кочасний стан, що виник в результаті щойно проведеної роботи.

Стомлення приємне і викликає позитивні емоції, підйом духу від

свідомості зробленого. Стомлення — обов’язкова умова існування

і розвитку організму, особливо зростаючого. На відміну від наступ$

них станів стомлення швидко і без найменших негативних наслід$

ків долається організмом, який, як правило, з надлишком відновлює

розтрачене.

Суб’єктивному вираженню стомлення необхідно довіряти. Воно —

сигнал, посланий «мудрістю тіла» в свідомість про наближення ста$

ну організму до кордонів дозволеного, норми робочого оптимуму,

за якою починається дискоординація діяльності органів і систем

людського тіла.

Стан втоми не має яскраво виражених суб’єктивних пережи$

вань, і людина може довгий час перебувати в цьому стані і не здога$

160

Секція 7 Сучасні технології 



161

дуватися про його існування. Перевтома ж завжди пов’язане з яви$

щами зниження працездатності, швидкою втомою, передчасним

відмовою від роботи. Стан втоми і перевтоми — ознаки погано ор$

ганізованої праці і життя людини.

ЕМОЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білошицька В. В.
ІV курс, группа ФР"41, спеціальність «Здоров’я людини »,

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
тел. (067) 263 59 76, e"mail: vikusya_ika92@i.ua  

Науковий керівник: Шамич О. М., к.п.н, доцент

Найбільш важливими передумовами динаміки емоцій під час

змагань можна вважати такі:

Масштаб змагання. Великі міжнародні змагання, олімпійські ігри,

чемпіонати країн та континентів характеризуються великим накалом

пристрастей, командної та особистої відповідальності спортсменів за

результат боротьби. Як правило, з участю у великих за масштабом

змаганнях пов’язані високі звання та титули, іноді розігрується до$

сить значний призовий фонд, встановлюються нормативи допуску до

змагань тощо. Масштаб змагань відіграє роль не тільки сам по собі,

об’єктивно, але і в співвідношенні з рівнем підготовки спортсмена.

Особистісне значення. Майже завжди результат змагання (особ$

ливо великого за масштабом) сильно зачіпає особистісні інтереси

спортсмена, має особистісний зміст, впливає на хід спортивної

кар’єри, іноді породжує глибокі міжособистісні конфлікти окремих

учасників змагань, є передумовою становлення багаторічного су$

перництва. Успіхи та невдачі виступів викликають бурхливі емоції,

які в слабо підготовлених спортсменів часто призводять до дезор$

ганізації змагальної діяльності, а в сильних спортсменів виклика$

ють підйом настрою, впевненість у своїх силах.

Приблизна рівність спортсменів та команд за рівнем майстер$

ності створює оптимальні передумови для цікавої, захопливої бо$

ротьби. Явна перевага одного або декількох спортсменів викликає

негативні емоції в менш компетентних суперників. А низький

рівень підготовки всіх учасників найчастіше призводить до непе$

редбачуваних результатів та аналогічних емоцій.

Наявність досвіду. Досвід виступів на змаганнях даного рангу,

в даному складі, на даному стадіоні або в подібних умовах породжує
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велику впевненість у своїх силах, сприяє більш ефективному конт$

ролю за динамікою емоційних процесів.

Рівень тренованості. Добре тренованим спортсменам властиві

стенічні (сильні, дійові) емоції, яку створюють передумови для

мобілізації сил в боротьбі за перемогу, для використання резервів

організму, у тому числі і психіки. Слабо тренований спортсмен

(навіть той, який мав раніше високі результати) схильний до ас$

тенічних (слабких, пасивних) емоцій.

Індивідуальні особливості. Під час занять спортом та протягом

всього попереднього життя спортсмен виробляє свій особливий

почерк взаємостосунків із суперниками, ведення боротьби, знахо$

дить свої неповторні способи забезпечення мотивації діяльності,

реалізує характерним для нього шляхом особливості свого темпера$

менту, характеру та здібностей. Усе це створює умови для багатих,

змістовно насичених переживань. Навпаки, бідність індивідуаль$

ного емоційного життя призводить до одноманітності, стереотип$

ності змагальної поведінки, що полегшує перемогу суперникам

спортсмена. Найчастіше проблема традиційно важкого суперника

міститься саме в площині індивідуалізації.

Ведучи мову про роль емоційних станів у змагальній діяльності,

варто нагадати про закони Йеркса$Додсона. Згідно з першим зако$

ном існує оптимум мотивації для якісного виконання конкретної

дії. Більш нижчий або більш високий рівень мотивації погіршує ре$

зультат. Згідно з другим законом, чим вища складність дії для дано$

го суб’єкта, тим нижчий рівень мотивації є для нього оптимальним.

Підвищення мотивації призводить до помилок навіть у тих діях, які

були раніше успішно засвоєні при звичайних стимулах, у звичних

умовах.

У практиці спорту за кордоном значно частіше використовуєть$

ся реалізація законів Йеркса$Додсона у так званій U$подібній пере$

верненій (інвертованій) кривій, яка нагадує форму куполу.

Найчастіше психологи спорту виділяють наступні емоційні пе$

реживання спортсменів:

Змагальне збудження — характеризується високою загальною

активністю спортсмена та стенічними (дійовими) емоціями. Як пра$

вило, успішний виступ на змаганнях поєднується з оптимальним

для даного спортсмена рівнем змагального збудження.

Спортивна захопленість — супроводжується яскравими емоцій$

ними переживаннями, повною зосередженістю на спортивній бо$

ротьбі; здебільшого є характерною для ігрових видів спорту.
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Спортивна злість — передусім виникає як фрустрація — корот$

котривала реакція на ситуацію об’єктивної або суб’єктивної недо$

сяжності цілі, яка здавалась вже близько; при цьому мається на увазі,

що злість спрямована на себе, а не на суперника.

Змагальність — є найбільш ефективним емоційним станом для

боротьби з певним суперником. Спрямованість змагальності на

людину заставляє використовувати оцінку та самооцінку багатьох

різних факторів спортивної діяльності, добре знати та вивчати су$

перника, який претендує на аналогічний результат; як правило суп$

роводжується повагою до суперника та його майстерності.

Почуття обов’язку та відповідальності перед командою, колек$

тивом, фірмою, країною, інтереси якої спортсмен представляє на

змаганнях, — суб’єктивно це почуття пов’язане з вдячністю, визнан$

ням за допомогу у підготовці, за надану можливість помірятись сила$

ми з іншими спортсменами; виражається у високій самовіддачі, у го$

товності до боротьби, до подолання перешкод, оправданого ризику.

Усі перераховані вище типи емоційних переживань спортсменів

рідко проявляються ізольовано, у «чистому вигляді». Як правило,

вони без помітних граней переходять з одного в інший, утворюючи

органічну єдність, посилюючи або стримуючи один одного. Без

сумнівів є факт їх сильного, глибокого впливу на особистість спор$

тсмена.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВОДИ ВІД ХАДО

Білошицький С. В.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій, 
Кафедра реабілітації, к. тел. (096) 870 83 52,

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент.

Актуальність роботи. Зазвичай ми п’ємо воду, не звертаючи на

неї уваги. Її необхідність для підтримки життя загальновідома. Але

ми настільки звикли до неї, що рідко свідомо по достоїнству

оцінюємо її, але саме в забезпеченні організму якісною водою та

в необхідній кількості і полягає секрет збереження молодості.

Після зачаття запліднена жіноча яйцеклітина на 96% складаєть$

ся з води, а тільки що з’явившись на світ немовля — на 80%. З роз$

витком індивіда відсоток вмісту води знижується і з досягненням

зрілості стабілізується приблизно на рівні 70%.
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Тим не менше до теперішнього моменту багато властивостей во$

ди майже не досліджені. Можливо, саме тому ми не розуміємо до

кінця ні інших людей, ні своє власне «Я».

Говорячи коротко, ми існуємо головним чином як вода, оскіль$

ки основною, цілком переважаючою складовою людського орга$

нізму є саме вода.

Мета роботи — дослідити деякі зв’язки ХАДО з водою. 

Вода чутлива по відношенню до тонкої форми енергії, яка нази$

вається ХАДО. 

У всього сущого є свої характерні вібрації, або ХАДО (всі існу$

ючі у Всесвіті тонкі енергії). Ця тонка енергія може бути як пози$

тивною, так і негативною і легко передається від одного об’єкта до

іншого. Думки «ти дурень» притаманне своє власне ХАДО, яке пе$

редається воді і відображається в деформації, що утворюються при

замерзанні кристалів. З іншого боку, коли вода піддаэться впливу

думок позитивного характеру, в ній при замерзанні з’являлись кра$

сиві кристали, що відображають позитивне ХАДО. Саме від ХАДО

залежить реакція води на ту чи іншу інформацію [1].

Щоб концепція ХАДО стала більш наочною, розглянемо як

приклад камертон. Припустимо, у нас є три камертона. Перший

і другий з частотою 440 Гц, а третій — з частотою 442 Гц. Іншими сло$

вами, перші два камертона призначені вібрувати з частотою 440 ра$

зів на секунду, а третій — з частотою 442 рази в секунду.

Якщо вдарити молоточком по першому камертону, негайно заз$

вучить і другий, що має ту ж частоту, тоді як третій буде мовчати.

Другий камертон резонує з вібрацією першого, а третій — ні.

Це пояснення має наштовхнути вас на думку, що ХАДО являє со$

бою енергію. Дві речі, які мають однакову частоту вібрації, резону$

ють один з іншого. Звідси легко зрозуміти, що ми виробляємо своє

власне ХАДО, і все, що має ХАДО, схоже з нашим, буде резонува$

ти з нами, і навпаки.

Всьому сущому — елементарним частинкам, що створють атом,

атомам, що складається в молекули, молекулам, складовим речови$

ни, і т. п. — Властива вібрація певної частоти.

Наші тіло і розум реагують на неї в залежності від того, з вібра$

цією якою частоти ми резонуємо. Що стосується людських відносин,

ми говоримо, наприклад, що знаходимося з кимось на одній хвилі.

Типовим прикладом прояву особливостей ХАДО в людських

взаєминах служить любов з першого погляду. Коли зустрічаються

чоловік і жінка з однаковим ХАДО, спостерігається резонанс.
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У відсутність негативного впливу на їх ХАДО з боку зовнішніх фак$

торів роман триватиме довго. З іншого боку, якщо в одного з них

ХАДО істотно зміниться, його мова, звички і поведінку, які раніше

здавалися протилежній стороні прийнятними, можуть несподівано

стати нестерпними, тоді відносини будуть розірвані.

З того, що вода погіршується або покращується в залежності від

характеру відображеної інформації, випливає висновок: людині, що

складається головним чином з води, для нормального існування

потрібно сприятлива інформація. Вона зміцнює здоров’я тіла і розу$

му. І навпаки, негативна інформація призводить до захворювання.

Отже давайте дізнаватися про воду все більше і більше. Все біль$

ше і більше приділяти їй уваги. А потім звернемо погляд на самих

себе. Чим більше ми будете знати про воду, тим ясніше зможемо по$

бачити себе. У підсумку до нас прийде краще розуміння людського

суспільства, країни, світу, Всесвіту і в кінцевому рахунку — Божест$

венного. Не дарма грецький філософ Фалес говорив: «Вода є пер$

шопричиною всього сущого».

ВПЛИВ МАСАЖУ 
НА ТОНІЧНУ АКТИВНІСТЬ М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ

Білошицький С. В., Семенов А. М.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (096) 870 83 52,

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент

Актуальність теми — енергія, в загальному розумінні, визначає

рівень стану життєдіяльності, пов’язаної з готовністю людини до

діяльності. Незалежно від того, здорова вона чи хвора. А тонічна

активність м’язів тіла — це прояв енергії, тонусу та його можливо

досить точно виміряти. Вимірюють та визначають стан людини у ши$

рокому діапазоні.

Мета роботи — вивчити особливості впливу масажу на тонічну

активність м’язової системи.

Людина з оптимумом енергії здатна працювати розумом та тілом

довгий час без видимих ознак стомленості. Працювати з насоло$

дою. А як ви добре розумієте, розв’язувати складні задачі можна ли$

ше за умови наявності оптимуму енергії.

Стан норми готовності до продуктивної праці такий: руки також

прямують угору, завмирають, утримуються на рівні плечей, або
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нижче, не більше 1 хвилини. Якщо у вас така тонічна активність, то це

непогано, проте й не дуже добре — існує якась причина, що стри$

мує саморозвиток. Уважно вивчіть режим життя й звільніть гальма,

які обмежують ваші можливості [1]. Люди, які не утримують руки

на рівні плечей або не піднімаються їх досить високо і падають

вниз, це говорить про те, що вони знаходяться у стані втоми або ще

гірше — перевтоми. Це означає, що особи, які мають низький енерго$

потенціал можуть за допомогою курсу масажу значно підвищити свій

тонус мязів, який є показником стану в якому знаходиться людина. 

Масаж — це сукупність прийомів дозування механічної дії у ви$

гляді тертя, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні

тіла людини як руками, так і спеціальними апаратами через

повітряну, водну чи іншу середу. Масаж назначають як засіб пер$

винної та вторинної профілактики для відновлення працездатності

при розумовому і фізичному стомленні та боротьби з професійни$

ми шкідливостями, як гігієнічний і косметичний засіб [2].

Для виявлення особливостей впливу масажу на тонус м’язів на$

ми був проведений такий експеримент:

1. Ми поділились по парам, а потім був зроблений вимір

амплітуди підйому рук в сторони, кількості підйомів та тривалості

утримання рук в положенні «руки в сторони» або «руки в гору»

тонічної активності м’язів у кожного с учасників експерименту;

2. Кожна пара учасників (масажист$пацієнт) проводили сеанс

масажу спини та шийно$комірцевої зони протягом 20 хвилин, з різ$

номанітним використанням основних та допоміжних прийомів за

загальною методикою;

3. Після процедури масажу ми знову вимірювали тонічну актив$

ність м’язів тіла і порівняли показники тонусу до і після процедури

масажу. 

Результат аналізу показників тонусу всіх учасників експеримен$

ту показав, що під впливом процедури масажу підвищилась амп$

літуда підйому рук в сторони, кількості підйомів рук та тривалості

утримання рук в положенні «руки в сторони» або «руки в гору»

тонічної активності м’язової системи, тобто стало більше підйомів

рук та під вищим кутом підйому у тих учасників яким виконували

процедуру масажу, а у тих які робили масаж амплітуда та тривалість

тонічної активності м’язів знизились порівняно з показниками до

проведення сеансу масажу. Це свідчить про те, що під час виконан$

ня масажу протягом 20 хвилин здійснювалась передача учаснику$

пацієнту накопиченої енергії масажиста і тому можна припустити,
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що крім механічної дії на тіло прийомів масажу з’являється певний

шлях передачі енергії тіла масажиста к тілу пацієнта.

Таким чином в результаті проведеного експерименту можна ска$

зати про те, що процедура масажу дійсно змінює тонічну активність

м’язів як показника дійсного стану людини, що свідчить про зни$

щення або підвищення енергопотенціалу який є невід’ємною умо$

вою працездатності людини. 
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Пошкодження менісків колінного суглоба (КС) займають знач$

не місце серед травм опорно$рухового апарату, особливо у спор$

тсменів (21,4% всієї патології ОРА). У 17,2% пошкодження менісків

(частіше внутрішнього) поєднуються з пошкодженням суглобового

хряща. Пошкодження менісків вимагають оперативного лікування

і подальшого тривалого періоду, реабілітація — до 4–5 місяців.

Завданнями реабілітації перший раннього післяопераційного

періоду (до 3–4 тижнів після операції) є нормалізація трофіки колін$

ного суглоба, поступове усунення контрактури, стимуляція скоротли$

вої здатності м’язів стегна, підтримка загальної працездатності. У цей

час хворому призначається ліжковий режим, оперована кінцівку ук$

ладається в середньофізіологічному положенні. При рецидивуючому

синовите на строк до 10 днів накладається гіпсова лонгета, прово$

диться УВЧ$терапія (5–7 процедур), а після зменшення синовіаль$

ної реакції — магнітотерапія (10–15 процедур). З 2$го дня після

операції проводиться ЛГ, спочатку в палаті (20–30 хв), з 7–10$го дня

в залі ЛФК (45–60 хв), спеціальні вправи при безлонгетном веденні

зміцнення здоров’я людини Секція 7



хворого не застосовуються. З 3–4$го дня після операції дозволяєть$

ся ходьба з милицями в туалет, на перев’язки, але без опори на опе$

ровану ногу (3–4 тижні). З 2$го дня після операції виконуються

вправи для гомілковостопного суглоба, а з 3–5$го — для кульшового

(піднімання ноги). З 6–7$го дня оперована кінцівку декілька разів

на день укладається в положення розгинання, для чого під п’яту

підкладається валик. Експозиція поступово збільшується з 3–5 до

7–10 хв. Якщо за 5–7 днів не вдається повністю відновити розги$

нання, укладання тривають вже з вантажем від 1 до 3 кг (мішок з сіл$

лю, піском та ін.) 

Велика увага приділяється відновленню скорочувальної здат$

ності чотириголового м’яза стегна, для чого застосовується вже

описана методика ізометричних напружень. У кожному разі появи

синовіту спеціальні вправи скасовуються і в суглоб вводяться про$

тизапальні препарати (кеналог$40, гідрокортизон ацетат і ін), при$

значаються УВЧ або компреси з маззю Вишневського та ін При на$

явності басейну заняття в ньому проводяться з 10–12$го дня після

операції, їх тривалість 30 хв, температура води 30–32 °С. 

Другий період реабілітації (від 3–4 тижнів до 2–2,5 місяців після

операції) характеризується ліквідацією післяопераційного синовіту

із залишковою контрактурою КС і вираженої гіпотрофією м’язів.

Завданнями реабілітації є повна ліквідація контрактур в КС,

відновлення нормальної ходи і адаптація до тривалої ходьбі, трену$

вання силової витривалості м’язів стегна, відновлення загальної

працездатності. Головним змістом комплексної реабілітації спор$

тсменів є кинезии$та гідрокінезотерапія, які доповнюються маса$

жем і фізіолікування. 

З початку 4–5$го тижня після операції пацієнти починають при

ходьбі на милицях легко приступати на оперовану ногу. При відсут$

ності болю і синовіту хворі починають ходити без милиць. Спе$

ціальні вправи для відновлення нормальної ходи виконуються перед

дзеркалом. Після відновлення нормальної ходи пацієнт приступає до

тренування в ходьбі. Протягом 1–1,5 тижнів тривалість ходьби дово$

диться до 45–60 хв, а темп її зростає з 80 до 100 кроків за хвилину. 

Для відновлення скоротливої здатності м’язів стегна проводить$

ся їх електростимуляція і ручний масаж курсами по 10 процедур

з тижневими перервами протягом всього другого періоду. 

Заняття в залі ЛФК для спортсменів проводяться 2 рази на день

по 1–1,5 години, де вони виконують общеразвивающие і силові

вправи досить великої інтенсивності (пульс до 140–150 уд / хв), метою
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яких є відновлення загальної працездатності. Для боротьби з разги$

бательной контрактурою КС використовуються вправи маятнико$

образное характеру, легкі пасивно$активні вправи, укладання на

згинання КС з вантажем 3–5 кг у поєднанні з тепловими процеду$

рами. Продовжують використовуватись ізометричні напруження,

які поступово замінюються динамічними рухами з обтяженнями.

Тренування на велотренажері починають, коли досягнутий макси$

мум активних рухів у КС перевищує «робочу» амплітуду рухів при

велоергометрії (згинання — 75°, розгинання — 175°). Тривалість і

потужність тренувань на велотренажері поступово збільшують від

3–5 до 20–25 хв і від 50–75 Вт до 150–200 Вт 

Протягом усього другого періоду зберігаються тренування в ба$

сейні тривалістю до 45 хв. При швидкому плаванні кролем і брасом

до кінця періоду починають застосовувати ласти, виконуються

різні вправи і ходьба в басейні. 

Третій період реабілітації (тренувально$відновлювальний) — від

2–2,5 місяців до 4–5 місяців після операції). Завдання реабілітації

на цьому етапі — адаптація до повільного бігу, відновлення макси$

мальної сили м’язів стегна, часткове відновлення специфічних рухо$

вих навичок спортсмена. Методика занять принципово не відрізня$

ється від тієї, яка вище наводилася для третього періоду реабілітації

після оперативного лікування звичного вивиху плеча. У цей період

використовується також ручний і вібраційний масаж і електрости$

муляція м’язів, фізіотерапія — для відновлення трофіки КС (магніто$

терапія, сірководневі і родонові ванни і ін), а також для купірування

перевантажувальних ускладнень (фонофарез з гідрокортизоном,

анальгіном та ін.).

Починаючи з 2$го місяця після операції спортсмен тренується

у швидкій ходьбі. За 1–2 тижні дистанція ходьби збільшується до

5 км. Потім включається до тренування повільний біг. Тривалість

повільного бігу протягом 7–10 днів з 1–2 хв доводиться до 10–15 хв,

поступово підвищується швидкість бігу. 

Ознаками хорошого клініко$функціонального відновлення

є виконання наступних рухових тестів: присідання з повною амплі$

тудою; ходьба в повному присяді; присідання на оперованої нозі —

(75% від кількості присідань на здоровій нозі визнається гарним

результатом); біг протягом 30 хв, що не викликає болю і синовіту:

здатність виконувати імітаційні та спеціальні підготовчі вправи.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО!СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

Бобко С.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технологій , к. тел. (093) 493 37 54

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач

Усі системи людського організму можуть існувати і нормально

функціонувати тільки при певних умовах, які в живому організмі

підтримуються діяльністю багатьох систем, призначених забезпе$

чувати сталість внутрішнього середовища, тобто його гомеостаз.

Гомеостаз підтримують системи дихання, кровообігу, органи трав$

лення та виділення, а безпосередньо внутрішнім середовищем ор$

ганізму є кров, лімфа та між тканинна рідина. Кров виконує цілу

низку функцій, в тому числі дихальну (переніс газів); транспортну

(переніс води, продуктів живлення, енергоносіїв та продуктів роз$

паду); захисну (знищення хвороботворних мікроорганізмів, виведен$

ня токсичних речовин, запобігання втрат крові); регулюючу (пере$

ніс гормонів та ферментів) та терморегулюючу. В плані підтримки

гомеостазу, кров забезпечує водно$сольовий, кислотно$основний,

енергетичний, пластичний, мінеральний і температурний баланс

в організмі.

З віком відносна кількість крові на 1 кілограм маси тіла в орга$

нізмі дітей зменшується. В дітей до 1 року кількість крові відносно

всієї маси тіла становить до 14,7%, у віці 1–6 років — 10,9% і тільки

у 6–11 років встановлюється на рівні дорослих (7%). Таке явище

обумовлене потребами більш інтенсивного протікання обмінних

процесів в дитячому організмі. Загальний об’єм крові у дорослих

людей з масою тіла 70 кг становить 5–6 л.

При перебуванні людини в стані спокою певна частина крові (до

40–50%) знаходиться в кров’яних депо (селезінці, печінці, в кліт$

чатці під шкірою і легенях) і не приймає активної участі у процесах

кровообігу. При підсиленні м’язової роботи, або при кровотечах де$

понована кров переходить у кровоносне русло, збільшуючи інтен$

сивність обмінних процесів або вирівнюючи кількість циркулю$

ючої крові.

Кров складається з двох основних частин: плазми (55% маси)

і формених елементів 45% маси). Плазма у свою чергу містить

90–92% води; 7–9% органічних речовин (білків, вуглеводів, сечо$
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вини, жирів, гормонів та ін.) та до 1% неорганічних речовин (заліза,

міді, калію, кальцію, фосфору, натрію, хлору та ін.).

До складу формених елементів належать: еритроцити, лейкоци$

ти та тромбоцити (табл. 11) і майже всі вони утворюються у черво$

ному кістковому мозку в результаті диференціації стволових клітин

цього мозку. Маса червоного мозку у новонародженої дитини ста$

новить 90–95%, а у дорослих до 50% всієї мозкової субстанції

кісток (у дорослих це складає до 1400 г, що відповідає масі печінки).

У дорослих людей частина червоного мозку перетворюється на жи$

рову тканину (жовтий кістковий мозок). Крім червоного кісткового

мозку, деякі формені елементи (лейкоцити, моноцити) утворюють$

ся в лімфатичних вузлах, а у новонароджених дітей ще й у печінці.

Для підтримки клітинного складу крові на потрібному рівні

в організмі дорослої людини з масою тіла 70 кг щодоби утворюєть$

ся 2 трлн. еритроцитів, 450 млрд. нейтрофілів; 100 млрд. моноцитів,

750 млрд. тромбоцитів. Гемоглобін крові здатен не стійко приєдну$

вати до себе на рівні альвеол легень 2 молекули кисню (перетворю$

ючись на оксигемоглобін), та транспортувати кисень до клітин ор$

ганізму, забезпечуючи цим життєдіяльність останніх (окислювальні

обмінні процеси). В обмін на кисень клітини віддають зайві про$

дукти своєї діяльності, в тому числі вуглекислий газ, який частково

поєднується з оновленим (віддавши кисень) гемоглобіном, утворю$

ючи карбогемоглобін (до 20%), або розчинюється у воді плазми

з утворенням вугільної кислоти (до 80% всього вуглекислого газу).

На рівні легень, вуглекислий газ виводиться зовні, а кисень знову

окислює гемоглобін і все повторюється. Обмін газів (кисню та вуг$

лекислого газу) між кров’ю, міжклітинною рідиною та альвеолами

легень здійснюється за рахунок різного парціального тиску відпо$

відних газів в міжклітинній рідині та в порожнині альвеол і це

відбувається шляхом дифузії газів.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 
ЯК ОСНОВНА ЗАПОРУКА ЗДОРОВЯ

Бойко О. В.
II курс, група ЗЛ"21, спеціальність «Здоров’я людини»,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
університетy «Україна» к. тел. (063) 374 74 07

Науковий керівник: Мирян А. М., заслужений працівник 
культури України

Ще з давніх часів люди розуміли величезне значення харчуван$

ня для здоров’я. Великі філософи$мислителі давнини Гіппократ,

Цельс, Гален присвячували цілі трактати лікувальним властивостям

різних видів їжі та розумному її споживанню. Видатний вчений Схо$

ду Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна) вважав їжу джерелом здоров’я, сили

та бадьорості.

Свого часу І. І. Мєчніков вказав на те, що причиною передчас$

ного старіння та смерті людей є безумовно неправильне харчуван$

ня, і навпаки — харчуючись правильно(раціонально) можливо про$

жити до 120–150 років.

Харчування забезпечує найважливішу функцію організму люди$

ни, а саме — постачає йому енергію, необхідну для покриття витрат

на процеси життєдіяльності[1].

Відновлення клітин і тканин також відбувається завдяки над$

ходженню в організм з їжею «пластичних» речовин — білків, жирів,

вуглеводів, вітамінів і мінеральних солей. Нарешті їжа — джерело

утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну речо$

вин в організмі.

Для підтримки нормального перебігу енергетичних, пластичних

і каталітичних процесів організму потрібна певна кількість різнома$

нітних поживних речовин. Від характеру харчування залежить обмін

речовин в організмі, структура і функції клітин, тканин, органів.

Здоров’я та харчування тісно взаємопов’язані. Речовини, що

надходять в організм з їжею, впливають на наш душевний стан,

емоції і фізичне здоров’я. Від якості харчування багато в чому зале$

жить наша фізична активність або пасивність, життєрадісність або

пригніченість.

І не дарма прадавні мудреці говорили, що «людина — є те, що

вона їсть», тобто: наш зовнішній вигляд, стан шкіри, волосся і т. д., —

обумовлені сукупністю різноманітних речовин, з яких складається

наше тіло.
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Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці і побуту,

забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини,

діяльність різних органів і систем і, таким чином, є обов’язковою умо$

вою доброго здоров’я, гармонійного розвитку, високої працездатності.

Такий вид правильного харчування носить назву раціонального.

Раціональне харчування (ratio — розумний) — достатнє в кількіс$

ному й повноцінне в якісному відношенні ; фізіологічно повноцін$

не харчування здорових людей із врахуванням їх віку, статі, харак$

теру праці та інших факторів.

Раціональне харчування сприяє збереженню здоров’я, опірності

шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізич$

ній й розумовій працездатності, активному довголіттю, а для дітей

ще й умова розвитку та росту організму[3].

Вимоги до раціонального харчування складаються відповідно до:
1) харчового раціону;

2) режиму харчування;

3) умов прийому їжі.

Принципи раціонального харчування(вимоги до харчового раціону):
1) енергетична цінність раціону повинна покривати енергозат$

рати організму;

2) належний хімічний склад — оптимальна кількість збалансо$

ваних між собою поживних речовин;

3) добра засвоюваність їжі, яка залежить від її складу i способу

приготування;

4) високі органолептичні властивості їжі (зовнішній вигляд, кон$

систенція, смак, запах, колір, температура);

5) різноманітність їжі за рахунок широкого асортименту про$

дуктів i різних прийомів їх кулінарної обробки;

6) здатність їжі (склад, об’єм, кулінарна обробка) створювати

відчуття насичення;

7) санітарно$епідемічна безпечність.

Основа раціонального харчування — збалансованість, тобто опти$

мальне співвідношення компонентів. За такого харчування до над$

ходять різноманітні поживні речовини в кількостях, необхідних для

нормальної.

Режим харчування включає час i кількість прийомів їжі, інтерва$

ли між ними, розподіл харчового раціону за енергоємністю, хіміч$

ним складом i масою по прийомах їжі.

Їжа обов’язково має бути збагачена білками, жирами, вуглеводами,

мінеральними речовинами та вітамінами. Рекомендоване співвідно$
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шення у практиці харчування між білками, жирами та вуглеводами

у відсотковому відношенні становить: 20, 30 та 50 відповідно.

Правильне харчування — перший ключ до та доброго , без яких

важко досягнути максимальної працездатності. Древньогрецькому

філософу Сократу належить вислів: «Ми живемо не для того, щоб

їсти, а їмо для того, щоб жити»[2].
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Наше століття — століття значних соціальних, технічних і біоло$

гічних перетворень. Науково$технічна революція внесла в спосіб

життя людини поряд із прогресивними явищами і ряд несприятли$

вих факторів, в першу чергу гіподинамію і гипокинезію, у людей

частіше помічається недолік обсягу рухової діяльності, нервові і фі$

зичні перевантаження, стреси професійного й побутового характе$

ру. Все це призводить до порушення обміну речовин в організмі,

схильності до серцево$судинних захворювань, надлишковій масі тіла

та інший вплив несприятливих факторів на стан здоров’я молодого

організму настільки велика і об’ємно, що внутрішні захисні функції

організму не в змозі з ними впоратися. Кращою протидією їм є ре$

гулярні заняття фізичними вправами, які допомагають відновлен$

ню і зміцненню здоров’я. 

Заняття фізкультурою забезпечує нам отримання рухових нави$

чок, які, безсумнівно, необхідні в процесі життєдіяльності. Відбу$
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вається розвиток спритності і швидкості рухів, які здійснює наше

тіло. Центральна нервова система контролює кожен рух, кожен но$

вий рефлекс, вироблений в процесі отримання фізичних наванта$

жень. Організм тренується, загартовується, і надалі долати різні ру$

хові труднощі нам буде все легше. При систематичному виконанні

фізичних вправ збільшується тренованість організму. Тому трено$

вані люди набагато краще пристосовує своє дихання до наванта$

ження, яку здійснюють, це означає, що звичайна людина поглинає до

3 літрів кисню, а спортсмени — до 6 літрів кисню, крім того, у тих,

хто регулярно займається — кисневий борг утворюється повільніше,

то Тобто, організм отримує стільки кисню, скільки йому потрібно.

Вплив вправ на організм і в тому, що вони покращують склад крові,

а це веде до підвищення імунітету. Еритроцити необхідні для пе$

реміщення по крові кисню, збагачення ними тканин і органів, і чим

їх більше, тим більше кров насичена. Відомо, що у тренованих лю$

дей еритроцитів більше. Ті люди, які часто займаються спортом,

хворіють набагато менше тих, хто веде пасивний спосіб життя, а як$

що вони і хворіють, то одужують швидше, і з хворобою справляють$

ся краще. У таких людей і кількість цукру в складі крові стабільний,

і нирки швидко пристосовуються до нових умов.

Руховий режим — одна з основних складових здоров’я. У нього

входять не тільки навчально$тренувальні заняття. Руховий режим —

це якраз те, про що точно сказав Семашко «Фізкультура — 24 години

на добу!» Фізкультура — це вміння володіти своїми м’язами, сугло$

бами і багатьма іншими функціями організму. Наприклад, навчив$

шись правильно дихати, людина може керувати частотою серцевих

скорочень і регулювати артеріальний тиск.

Окремі рухи є складовими частинами рухових дій. За допомогою

кількох логічно пов’язаних між собою рухів можна виконувати ба$

жану рухову дію, спрямовану на вирішення певного рухового зав$

дання.

Поєднання декількох специфічних рухових дій називають рухо$

вою діяльністю. Наприклад, оволодівши подачею, прийомом і пе$

редачею м’яча, нападаючим ударом, блокуванням, переміщенням

тощо, можна підготуватись до гри у волейбол.

Фітнес методики, як форми рухової активності, спеціально ор$

ганізовані в рамках групових, або індивідуальних занять можуть ма$

ти оздоровчу спрямованість, а також переслідувати цілі пов’язані

з розвитком здібностей до рішення рухових і спортивних завдань на

достатньо високому рівні.
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Заняття фізичними вправами сприяють кращому харчуванню та

кровопостачанню м’язів. Відомо, що при фізичній напрузі не тіль$

ки розширюється просвіт незліченних дрібних судин (капілярів),

пронизують м’язи, а й збільшується їх кількість. Так, в м’язах людей,

які займаються фізичною культурою і спортом, кількість капілярів

значно більше, ніж у нетренованих, а отже, у них кровообіг в тка$

нинах і головному мозку краще. 

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Бубир О. М.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»

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

Враховуючи патогенез ураження колінного суглоба при ревма$

тоїдному артриті, техніку оперативного втручання, проаналізував$

ши літературу з проблем реабілітації хворих при ендопротезуванні

колінного суглоба, ми розробили програму комплексної фізичної

реабілітації хворих на ревматоїдний артрит при тотальному ендоп$

ротезуванні колінного суглоба. Вибір раціональної спрямованості

засобів фізичної реабілітації та обґрунтування їхньої регламентації

базувалися на основі обліку особливостей функціональних і орга$

нічних змін в організмі хворих з ураженнями колінного суглоба до

та після його ендопротезування.

Методика використання спеціальних фізичних вправ ґрунтува$

лася на загальних принципах лікувальної фізичної культури. Основ$

ною формою лікувального рухового режиму було заняття лікувальною

гімнастикою, але до загального обсягу фізичного навантаження вклю$

чали ранкову гігієнічну гімнастику, самостійні заняття по індивіду$

альних завданнях. Лікувальну дозовану ходьбу з регламентованим

ваговим навантаженням призначали при опорі на оперовану

кінцівку залежно від етапу реабілітації й загального стану хворого.

Особливостями методики лікувальної гімнастики хворих на РА при

ендопротезуванні колінного суглоба були: застосування дозованих

фізичних навантажень протягом дня, поступове збільшення обсягу

фізичних навантажень спочатку за рахунок збільшення тривалості

занять, а потім і підвищення їх інтенсивності. Крім ЛГ до програми

реабілітації хворих було включено масаж, міостимуляцію м’язів,

пневмопресінг, заняття на тренажерах.
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Реабілітаційний курс проводили на стаціонарному (передопера$

ційний, ранній післяопераційний, пізній післяопераційний періоди)

та амбулаторному етапах. Передопераційна підготовка включала:

інформування пацієнта та його психологічну підготовку; максималь$

но можливе зниження надлишкової ваги пацієнта; максимальне

усунення контрактур і деформацій колінного суглоба; зміцнення

м’язів ураженої кінцівки; підвищення опороздатності (ортезування)

протилежної кінцівки; зміцнення та ортезування за необхідністю

верхніх кінцівок; навчання вправам, що будуть рекомендовані в піс$

ляопераційному періоді; профілактика і лікування остеопорозу.

Стаціонарний етап, ранній післяопераційний період. Продов$

ження періоду до трьох днів. Основна задача ФР — профілактика

тромбоемболічних ускладнень і поліпшення кровообігу, а також

серцево$судинної та дихальної систем. Стаціонарний етап, пізній

післяопераційний період. Тривалість періоду від 4 до 14 днів. Ос$

новні завдання — навчання правильній ході та закріплення її стере$

отипу; проведення консультацій про поводження хворого під час

подальшої амбулаторної реабілітації [1].

Амбулаторний етап реабілітації. Після виписки зі стаціонару хво$

рий переходить на амбулаторний етап реабілітації, головною метою

якого є зміцнення мускулатури, у першу чергу — активних стабілі$

заторів колінного суглоба, поліпшення ходи. Цей етап не має часових

обмежень, оскільки хворий повинен постійно застосовувати заходи

ФР. У першій фазі зміцнення м’язів основною метою є відновлен$

ня м’язової маси та сили. У наступних фазах реабілітації при занят$

тях лікувальною фізкультурою варто вводити вправи на розвиток

силової витривалості [2]. 

Отже, розроблена програма включала комплекси вправ для ста$

ціонарного та амбулаторного етапів. До програми фізичної реабілі$

тації включено фізметод — електроміостимуляцію, що дав мож$

ливість зміцнювати м’язи, коли активні рухи були унеможливлені.

Масаж та фізіотерапевтичні процедури призначали за методом па$

тогенетичних синдромів.

Література

1. Лечебная физкультура при тотальном эндопротезировании колен$

ного сустава / М. Б. Цыкунов, В. Г. Голубев, М. А. Еремушкин, Д. В. Ри$

машевский // Лечебная физическая культура и массаж. — 2003. — № 6 . —

С. 34–38.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ

Ваніян О. А.
7 курс, група ЗФР 71, спеціальність «Фізична реабілітація»

Науковий керівник: Драницин О. В., к.б.н 

Серед працездатного населення України ожиріння виявляють

майже в 30% випадків, а надмірну масу тіла має кожний четвертий

мешканець. Характерні для сучасного суспільства малорухомий

спосіб життя, нераціональне харчування зі збільшенням кількості

рафінованих продуктів, постійні психологічні стреси призводять до

росту частоти аліментарної форми ожиріння серед осіб будь$якого

віку, особливо молоді.

На сьогодні використовують наступні класифікації ожиріння:

1. За етіологічним принципом:

— аліментарно$конституційне;

— гіпоталамічне;

— ендокринне;

— ятрогенне.

2. За типом відкладення жирової тканини:

— абдомінальне (андроїдне, центральне);

— гіноїдне (сіднично$стегнове);

— змішане.

3. За індексом маси тіла (ВООЗ, 1997)

Для верифікації ожиріння застосовують показник індексу маси

тіла (ІМТ), який розраховується як співвідношення маси тіла (кг) до

зросту (м2). Характер розподілу жирової тканини визначається за до$

помогою коефіцієнта окружність талії/окружність стегон (ОТ/ОС).

Величина ОТ/ОС для чоловіків > 1,0 і жінок > 0,85 свідчить про аб$

домінальний тип ожиріння.

Показником клінічного ризику розвитку метаболічних усклад$

нень ожиріння є також величина окружності талії.

Слід зазначити що аліментарне ожиріння є результат тривалого

існування позитивного енергетичного балансу на фоні зниженної

рухової активності, що виникає у разі переваги надходження енергії

над її витратою. 

В результаті це призводить до нагромадження жирової тканини

і збільшення маси тіла. Для зменшення ваги необхідно створити
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негативний енергетичний баланс, що досягається внаслідок змен$

шення надходження енергії та збільшення її витрати завдяки підви$

щенню фізичної активності.

Сумарна витрата енергії складається з трьох частин: 

1. Основний обмін — енергія, що витрачається на підтримання

обміну речовин у стані спокою (60%).

2. Термогенез (специфічна динамічна дія їжі) — збільшення про$

дукції тепла після прийому їжі (10%).

3. Фізична активність — витрата енергії залежить від рівня

фізичних навантажень (20–40%).

Таким чином застосування комплексу методів фізичної реабілі$

тації не тільки дає змогу компенсувати синдром «гіподинамічного

комфорту», а й значно знижує ризик утворювання метаболічного

синдрому як симпатомокомплексу, який у свою чергу поєднаний

між собою у низку патологічних станів.

Література

1. Бондар П. М. Метаболічний синдром // Лікування та діагностика. —

2001. — № 4.$ С. 24–29.

2. Кононенко И. В., Суркова Е. В., Анциферов М. Б. Метаболический

синдром с позиции эндокринолога: что мы знаем и что уже можем сделать //

Проблемы эндокринологии. — 1999. — № 4. — С. 36–41.

3. Петрова Т. В., Стрюк Р. И., Бобровницкий И. П. и др. О взаимосвязи

избыточной массы тела, артериальной гипертонии, гиперинсулинемии

и нарушении толерантности к глюкозе // Кардиология. — 2001. — № 2. —

С. 30–33.

4. Тронько М. Д., Лучицький Є. В., Паньків В. І. Ендокринні аспекти ме$

таболічного синдрому. — Київ — Чернівці, 2005. — 184 с.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПУЛЬСОВІ РЕЖИМИ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ, РОЗРОБЛЕНІ НА ОСНОВІ

МОНІТОРІВ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

Васильченко В. С.
1 курс природничого факультету, спеціальність «Біологія», 
Національний університет «Києво"Могилянська академія»,

к. тел. (066) 027 31 37
Науковий керівник: Гордієнко Л. В., ст. викладач 

кафедри фізичного виховання НАУКМА, заслужений тренер України

Інтервальне тренування — це одне з тих видів тренувань, для якого

характерний вплив на весь організм надає багатократне повторення
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«порцій» роботи субмаксимальної інтенсивності, що чергуються

з точно дозованими паузами відпочинку. Тривалість кожного відпо$

чинку невелика — вона забезпечує часткове відновлення частоти

серцевих скорочень до початку виконання наступної «порції» ро$

боти. Застосування даного методу має декілька трактувань: увага

звертається на постійний інтервал і форму відпочинку між проміж$

ками; основне — тривалість і час подолання тренувальних відрізків

і їх кількість; ідея контролю показників частоти серцевих скоро$

чень. На сьогодні, у зв’язку з поширенням моніторів сердечного

ритму, інтегральний метод зазнає трансформації і вдосконалення.

Тому виокремлено два варіанти: 1. Повільне інтервальне тренуван$

ня, 2. Швидке інтервальне тренування. 

Таблиця 1

Повторне тренування передбачає подолання спортсменом кілька

відрізків постійної довжини, які можуть або дорівнювати дистанції

на змаганні, або бути довшою за неї. Пульсовий режим подолання

даних відрізків при використанні повторного методу потрібно пла$

нувати виходячи з пульсу спортсмена, котрий він має під час трену$

вання на змагальній дистанції. Для того, щоб визначити потрібний

режим пульсу для спортсмена подолання змагальних відрізків з ви$

користанням інтервального і повторного методу, тренер чи сам

спортсмен повинен знати свій змагальний пульс на тих дистанціях,

на котрих він збирається стартувати. Визначення цього питання

є дуже важливим і має здійснюватися на тих дистанціях, які долає

спортсмен за допомогою монітору серцевого ритму POLAR RS 800

SD під час самих тренувань. Враховуючи те, що кожний спортсмен під

час бігу на витривалість має індивідуальний пульс, на основі емпі$

ричних дослідів з застосування моніторів серцевого ритму в якості

контролю за тренувальними і змагальними навантаженнями було

виявлено пульсові режими в повторному і інтервальному методах
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№

серії

Довжина тренувальних

відрізків

Назва методу

Повільний

інтервальний 

Швидкий

інтервальний 
Повторний 

1 200 15–20 10–12 5–7

2 400 10–12 8–10 4–5

3 800 4–6 2–3 1–2

4 1000 4–5 2–3 1–2
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тренування на змагальних дистанціях в залежності від змагального

пульсу спортсменів на основній дистанції. На основі аналізу літера$

турних даних і практичного досвіду роботи наводимо найхарак$

терніше число відрізків в серії, які використовуються спортсмена$

ми в інтервальному чи в повторному тренування (табл. 1). 

У якості висновку наводимо загальну схему, котрою можуть ко$

ристуватися спортсмени під час відпочинку між відрізками в серії,

коли вони застосовують інтервальний чи повторний метод.
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Васюта С. В.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»

Інститут соціальних технологій , тел. (097) 126 49 88, 
e"mail: svetka"_vasiuta@mail.ru

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач

Важливим етапом у розвитку скелету людини є формування та

закріплення вигинів хребта, Наявність лордозів та кіфозів необхід$

не явище для підтримки положення тіла, його рівноваги та забезпе$

чення функції амортизації.

Сагітальні вигини хребта з’являються з моменту, коли дитина по$

чинає піднімати голову, сідати, вставати та ходити (у віці до І року).

Закріплення вигинів хребта відбувається поступово: до 7–8 років

формуються шийний та грудний вигини, а до 12–14 років — лордоз

поперекового відділу хребта та кіфоз крижового відділу хребта. Ос$

таточне закріплення лордозів та кіфозів завершується зі скосте$

нінням хребців (17–20 років).

Форми хребта створюють відповідні форми постави тіла: нормаль$

ну, випрямлену, лордотичну, кіфотичну (сутулу) або сколіотичну.
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Міжхребцеві диски у дітей товщі ніж у дорослих. З віком вони

стоншуються, стають менш еластичними. У людей похилого віку

в зв’язку з цим зменшується довжина хребта на 3–7 см. Кривизна

вигинів також збільшується. Спостерігається загальне розрідження

кісткової речовини хребців (остеопороз) — це зменшує ресорні якості

хребта і зменшує рухливість і міцність.

Останнім часом вчені все більше уваги приділяють проблемі впли$

ву фізичної активності на здоров’я людини. Сучасний спосіб життя,

сприяє розвитку гіподинамії — зниження м’язової діяльності люди$

ни. Якщо людина проводить сидячий спосіб життя і не вправляє

м’язів, то вони зменшуються в об’ємі, зменшується її сила. Гіподи$

намія поряд з іншими несприятливими факторами (забруднення нав$

колишнього середовища, надмірні навантаження на нервову систему,

шкідливі звички тощо) поступово призводять до порушення обміну

речовин, а з часом і до виникнення ряду небезпечних захворювань.

Причинами порушення постави є ослаблення м’язів і зв’язок в ці$

лому. До порушень постави належать викривлення хребта, асиметрія

розвитку м’язів та кісток, сплющення грудної клітки, стоп тощо.

Цьому сприяють відсутність фізичних тренувань, систематичне не$

правильне положення тіла, різні захворювання. Із самого початку

навчання в школі на організм дитини негативно впливають змен$

шення рухової активності, збільшення статичного навантаження

(поза сидячи), носіння портфеля в одній руці, сидіння згорбившись

тощо. Постава найінтенсивніше формується у 6–7 років. За відсутнос$

ті уваги зі сторони вчителів і батьків дефекти, що виникли в дошкіль$

ний період та у молодшому шкільному віці, особливо прогресують

в період статевого дозрівання. Неправильна постава негативно

впливає на розвиток внутрішніх органів. При появі порушень пос$

тави, плоскостопості, необхідно обов’язково звернутися до лікаря.

Порушенню постави сприяє професійна діяльність людини. Фі$

зичні вправи, зв’язані з різними видами праці і спорту, викликають

більший розвиток тих м’язів, які є найбільш навантаженими. Пра$

ця професіонала зумовлює тривале перебування тіла в якомусь од$

ному положенні (наприклад, зігнутому під час роботи за верстатом)

чи постійну зміну положення тіла в одному напрямку (наприклад,

згинання і розгинання тулуба в столярів). Тому професійна робота

є причиною сильнішого розвитку одних частин тіла і деякого від$

ставання інших.

Досить частим порушенням постави у дітей і підлітків є плоско$

стопість. До цієї хвороби призводять порушення формування кісток
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та ослаблення зв’язок стопи. Стопа деформується, її склепіння стає

недостатньо високим, і нога торкається підлоги (землі) майже усією

підошвою (слід не має внутрішньої виїмки). Оскільки більшість су$

дин і нервів стопи розміщені зі сторони підошви, перенесення ванта$

жів, тривале ходіння або стояння на місці швидко втомлює дитину.

Для попередження плоскостопості батькам і вчителям необхідно

звертати увагу на правильну ходу дітей. Необхідно, щоб навантажен$

ня припадало на п’яти та перший і п’ятий пальці стопи, склепіння

було піднятим. Рекомендується ходіння босоніж по нерівній але

м’якій поверхні (пісок, м’який грунт), ходіння навшпиньки,

носіння взуття, що відповідає гігієнічним вимогам. Таке взуття по$

винне не бути тісним і бути не надто просторим, мати широкі під$

бори, пальці не повинні стискатися.

Основою профілактики порушень постави є гармонійний роз$

виток дітей і підлітків, щоденне виконання ними фізичних вправ,

зміцнення здоров’я.

МОТОРНІ УСТАНОВКИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 
ОПОРНО!РУХОВОГО АПАРАТУ

Висоцький В. Г.
VII курс, група ЗФР"71/12, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій Університету «Україна», 
к. тел. (093) 791 72 03

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент

Мета роботи — дослідити можливості формувати моторні уста$

новки при захворюваннях опорно$рухового апарату людини.

Ще недавно вчені цікавилися, головним чином, центральними

порушеннями руху і майже абсолютно ігнорували моторні дефекти,

що наступають унаслідок периферичної травми — пошкодження

м’язів, кісток, сухожиль і периферичних нервів, що іннервують ро$

бочі органи. Передбачалося, що в першому випадку маємо справу

з цілісними динамічними розладами функції управління рухом.

У другому випадку питання зводиться до пошкодження виконавчо$

го механізму, що повністю відноситься до компетенції анатома, що

вивчає будову і дефекти опорно$рухового апарату. 

Експериментальні дослідження, присвячені вивченню рухових

порушень при периферичних травмах, показали значну роль, яку

тут грають центральні компоненти. Картина рухового порушення
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при пошкодженні кінцівок визначається не тільки безпосередньо

анатомічним дефектом рухового апарату, але і побічно — зміною

сенсорних сигналів, що йдуть від ураженого органу і відповідних

нервових центрів, що змінюють діяльність. При периферичних по$

раненнях руки спостерігалися рухові порушення, які зазвичай вва$

жалися специфічними для центральних поразок. 

Як вже відмічалось раніше, людський рух — фізичний факт, який

знаходить своє відображення в свідомості людини. Цей факт спер$

шу відображається на рівні відчуттів і сприйняття у вигляді чуттєвої

тканини і складає основу матеріалу для побудови образу рухів. Але

образ формується, в тому числі, на основі інформації від виконаних

рухових дій, відображенні всієї гами переміщення всього тіла і ок$

ремих ланок (біодинамічних ланцюгів) людини. Людина, яка має ва$

ди у стані опорно$рухового апарату, навряд чи може отримати необ$

хідну, біомеханічно ціліспрямовану, зразкову і достовірну інформацію

від власних рухів. Саме тому вже на цьому етапі формується образ$

регулятор не потрібних, не еталонних рухів, а таких що є в реаль$

ності, з природними помилками в залежності від того, наскільки

велике відхилення в будові опорно$рухового апарату і можливостях

його функціональних проявів. Тобто саме на цьому етапі виникає

конфлікт між потрібним і можливим у виконанні рухової дії. 

Іншим боком рухової діяльності є те, що підготовка і участь сту$

дентів з вадами у стані здоров’я в різних її видах дає можливість спро$

би самоактуалізації їх як особистості, повноцінної людини. 

Самоактуалізація (від латинського «actualis» — дійсний,

справжній) — прагнення людини до можливо повнішого вияву

і розвитку своїх особистих можливостей. У деяких напрямах психо$

логії самоактуалізація висувається на роль основного мотиваційно$

го чинника. Проте поняття «самоактуалізація» не отримало ще пов$

ного адекватного психологічного трактування. 

Все це повною мірою відноситься до прагнення людини з вада$

ми у стані здоров’я (в нашому випадку — опорно$рухового апарату)

до більш повнішого вияву і розвитку своїх особистих можливостей

через рухову діяльність. 

Показовим проявом на найвищому рівні психологічного і фі$

зичного вияву і розвитку своїх особистих можливостей є підготовка

і участь в Параолімпійських іграх молоді з вадами у стані здоров’я.

До речі, в Україні стан розвитку параолімпійського руху досить ви$

сокий. Знання та досвід підготовки молоді (членів збірних команд

України) є тим найціннішим багажем, який необхідно передавати
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молоді, в тому числі студентам вищих навчальних закладів, які ма$

ють обмежені можливості. 

Таким чином, знання і використання психофізіологічних ме$

ханізмів створення моторних установок достатнє актуально при ро$

боті із студентами з фізичними вадами як для забезпечення повсяк$

денної життєдіяльності, так і для активної участі в різних видах

руховій діяльності. 

РІЗНОВИД ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Водолага Р. О. 
VІ курс , група ФР"52"12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник Сергієнко Л. П., д.пед.н.проф.

Неодноразово на загальнодержавних, міжнародних і всесвітніх

конгресах кардіологів, геронтології в спеціалістів по спортивній

медицині і лікувальній фізичній культурі підкреслювалося, що по$

ряд із нераціональною організацією режиму харчування однією із

важливих причин погіршення стану здоров’я та процесів передчас$

ного старіння. Порушення нормальної функціональної діяльності

організму дорослої людини являється недостатня рухова активність.

Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни ста$

ну серцево$судинної системи, що у дорослому, а особливо у старшому

та похилому віці являється одним із найслабших ланок організму. 

Недостатня рухова активність (гіпокінезія) у певній степені обу$

мовлена сучасним способом життя, механізацією і автоматизацією

виробництва. Через це і виникає необхідність у вишукуванні най$

більш раціональних фізіологічних методах боротьби з нестачею ру$

хової активності. Одним із таких засобів являється фізична культура,

яка комплексує недостатню рухову активність, що особливо важливо

у старшому і похилому віці, коди за рахунок звичайного старіння у ви$

значеній степені обмежуються можливості людини (Манилова, 1980).

Найбільш розповсюдженою формою занять фізкультурою та спор$

том для осіб дорослого віку являються групи здоров’я, які створю$

ються у виробничих колективах, спортивних організаціях, на ста$

діонах, самостійні заняття оздоровчим бігом, ходьбою; загартування

і насамперед ведення здорового способу життя:

— рухова активність;
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— наявність або відсутність шкідливих звичок (паління, вживан$

ня або не вживання алкоголю, наркотиків і т.п.);

— характер харчування (переїдання, недоїдання, нормальне і якіс$

не харчування і т.п.);

— загартування (повітрям, водою);

— режим праці і відпочинку;

— гігієна;

— стрес;

— здоровий сон;

— зовнішнє середовище;

— хобі (захоплення музикою, малюванням, спортом і т.п.).

— суспільна робота.

У дорослих людей виділяють 4 періоди — зрілий, похилий, стар$

ший вік і довгожителі. В свою чергу, зрілий вік ділиться на 2 пе$

ріоди: перший період у чоловіків відмічається в 22–35 р., у жінок —

21–35 р., другий період у чоловіків — в 36–40 р., у жінок в 36–55 р.

До похилого віку відносять людей в віці 61–74 р. (чоловіки) і 56–74

(жінки), до старшого віку — 74–90$літніх, до довгожителів — стар$

ших 90 р.

У практичній частина висвітлено дослідження вчених медиків,

педагогів про позитивний вплив заняттям фізичною культурою

і спортом на організм людей, а особливо дотримуватися ведення

здорового способу життя.

У даній роботі матеріал являється результатом узагальнення да$

них літератури і багаторічного досвіду систематичних спостережень

спеціалістів даного профілю за людьми дорослого віку, котрі займа$

ються фізкультурою. 

ОЗОНОТЕРАПІЯ 
ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ЛІКУВАННЯ 

ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ СЛИЗОВОЇ ШЛУНКУ

Волкова І. В.
V I курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївський інститут, к. тел. (097) 637 18 07
Науковий керівник: Авраменко А. О., д.мед.н., доцент

Серед онкопатології смертність від раку шлунку займає друге місце

як у чоловіків, так і у жінок. У 1983 році австралійськими вченими

Б. Маршаллом і Дж. Р. Уоренном була відкрита бактерія Helico$
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bacter pylori (НР), яка викликає хронічний гастрит типу В і формує

атрофічний гастрит, на тлі якого з’являється метаплазія і дисплазія

епітелія залоз.

З огляду на роль НР — інфекції в розвитку вище перерахованих

процесів, виникає необхідність у подальшому вивченні властивос$

тей цієї бактерії і її впливу на хронічний запальний процес слизової

шлунку, а також на процес формування передракових станів — атро$

фії, товстокишкової метаплазії і дисплазії. 

В останні роки спостерігається збільшення хворих на хронічно

запальні та деструктивні захворювання верхніх відділів шлунково$

кишкового тракту у першу чергу шлунка. Найбільш розповсюдже$

ним хронічним захворюванням шлунка являється хронічний гаст$

рит, яким хворіє від 50 до 80% дорослого населення, приблизно 50%

працездатного населення розвинених країн. На частку ХГ доводити

до 35% хвороб травного тракту та до 85% всіх захворювань шлунка. 

Також із НР$інфекцією пов’язують розвиток найбільш прогнос$

тично несприятливого ХГ — атрофічного гастриту (ХАГ). Його як

фонове захворювання знаходять в 94,8% хворих раком шлунка. По

даним деяких авторів, навіть незначний рівень заселення НР —

інфекцією асоціюється з кишкової метаплазією та дисплазією які

рівномірно розподілені між ХАГ і не ХАГ.

Встановлення ролі передракових змін слизової шлунку — атрофії,

товстокишкової метаплазії і дисплазії — поставили питання про лі$

кування цих змін як профілактику раку. Серед нових методів особ$

ливе місце займає озонотерапія.

У 1840 р., коли Шенбейн зв’язав зміни властивостей кисню, що

виділяється при електролізі води і при пропусканні електричних

іскор через кисень, з утворенням особливого газу, який назвали озон

(«пахну» — грец.). Медики ще на початку століття звернули увагу

на унікальні властивості озону. Так у 1911 р. М. Ебермарт викорис$

товував озон при лікуванні туберкульозу, анемії, пневмонії, діабету

та інших захворювань. Зацікавленість до озонотерапії посилювала$

ся 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 захворювань.

Озонотерапія — ефективний немедикаментозний метод лікуван$

ня, заснований на здатності озону вбивати бактерії, віруси, грибки

і найпростіших, надавати протизапальну, імуномодулюючу і загоючу

дії. У наш час озонотерапія володіє широким лікувальним потен$

ціалом, а іноді навіть перевершує можливості лікарських методик.
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При системному застосуванні озон відновлює кисневий транс$

порт, вивільняє кисень, нормалізує обмін речовин, гормональний

фон, знімає інтоксикацію, розширює судини, покращує мікроцир$

куляцію і плинність крові.

Озонотерапія при лікуванні хронічного гастриту типу В має свої

переваги: доведено, що антимікробна активність озону підвищу$

ється в рідкому і кислому середовищі, що максимально реалізується

в кислому середовищі шлункового соку. Крім того, озон проявляє

сильну антимікробну дію відносно антибіотикорезистентних шта$

мів, що важливо з урахуванням зростання кількості антибіотикоре$

зистентних штамів НР$інфекції в даний час.

Таким чином, використання озонотерапії при лікуванні НР$ін$

фекції є перспективним напрямком у профілактиці раку шлунку.

ЗВУКОВА ГІМНАСТИКА ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ 

Гаврищук Є. М.
VI курс, ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»

Інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»
тел. (067) 492 84 51

Науковий керівник: Ковтонюк М. В., к.м.н. 

Бронхіальна астма — інфекційно$алергічне захворювання, що

виявляється в приступи задухи (задишка) із$за звуження просвіту

дрібних бронхів і появи в них ексудату. Внаслідок спазму і рясного

виділення слизу просвіт бронхів різко звужується і дихання (особ$

ливо видих) утрудняється, що, в свою чергу, призводить до затрим$

ки повітря в легенях і розтягування альвеол повітрям. Тому вдих

стає коротким, а видих уповільненим. Напади задухи можуть бути

викликані будь$яким алергеном: запахом сіна, квітів, фарби,

лікарським препаратом, харчовими продуктами.

Бронхіальна астма — це результат порушення взаємодії різних

відділів нервової системи, що регулюють функції гладкої мускула$

тури бронхів. Підвищена збудливість нервової системи призводить

до виникнення рефлекторних спазмів бронхів і бронхіол під впли$

вом алергену.

Звукова гімнастика — комплекс вправ, спрямований на зняття

спазму бронхів. Власне, самі вправи — це голосні та приголосні

звуки, вимовлені в різних поєднаннях і в певній послідовності.

Звукова гімнастика практично не має протипоказань, проста у ви$

конанні. При вимові звуків вібрація голосових зв’язок передається
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на трахею, бронхи і легені і надає розслаблюючу дію на гладку мус$

кулатуру дихальних шляхів. Всі вправи виконуються повільно, без

напруги.

Звукова гімнастика повинна викликати почуття полегшення,

а не стомлення. Звуки, в залежності від мети, вимовляють голосно,

тихо, протяжно або коротко. Починати займатися краще під

керівництвом методиста ЛФК.

Обов’язкові вимоги до дихання: Дихання повинно бути поверх$

невим, вдих через ніс на рахунок 1–2, далі — пауза на 1 рахунок і

видих через рот на 1–2–3 або 1–2–3–4. При видиху губи потрібно

скласти «трубочкою». Після закінчення видиху — пауза на рахунок

1–2–3. Таким чином, видих довше, ніж вдих.

Голосні звуки: Голосні звуки можна вимовляти по окремості або

в комбінації з приголосними, але в строго певній послідовності:

У,О, А, Е, І. Наприклад: БУХ, БРУХ, ГРУХ, ЗРУХ, ЖРУХ. Це буде

одна вправа. Потім інше: БОХ, БРОХ, ГРОХ, ЗРОХ, ЖРОХ. І так,

за всіма гласним буквах.

Глухі приголосні: Букви Т и П вимовляють коротко, уривчасто,

окремо або в поєднанні з іншими глухими приголосними. Наприк$

лад: П’ЯТ, КТ, СТ і т. д. Таке вимова заспокоює кашель.

Дзвінкі згодні: Це літери Б, Д, В, С. При проголошенні букви

З виникає найглибша вібрація. Інші літери: Букви Ш, Ж вважають$

ся в звуковий гімнастики «шиплячими», а літера Р — «рычащей».

Вона вимовляється голосно, енергійно, р$н$р$раскатисто, 3–4 ра$

зи. Якщо є які$небудь захворювання серця, то Р треба вимовляти

м’яко і тихо. Якщо людина не вимовляє букву Р, то її обов’язково

треба замінити на Ж, З або Ш.

Головні літери:

М — вимовляється на довгому видиху, як стогін. Вона дає мак$

симально повний, глибокий видих.

ПФФ — вимовляємо так, як ніби здуваємо пір’їнку з долоні.

Покращує відходження мокротиння.

Коротка, уривчаста Т — заспокоює кашель.

Перші два заняття будуть зовсім короткі і складаються тільки

з вимови спочатку ПФФ, потім М по 2–3 рази. Далі додаємо по од$

ному — дві вправи залежно від самопочуття. Після кожної вправи

знову обов’язково вимовляємо ПФФ і довгий М.

Тривалість перших 5–6 занять — не більше 5 хв 1–2 рази в день.

Поступово збільшується до 10 хв, найбільше — 30 хв. Не треба праг$

нути подовжити кожне заняття максимально, набагато важливіше
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дотримуватися регулярність. При погіршенні самопочуття, появі

задишки або кашлю заняття треба негайно припинити.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ ПРОЯВУ 

ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
СЕРЕД ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Головань Ю. В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,

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

В Україні продовжує зберігатися тенденція погіршення стану здо$

ров’я дітей. Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що

здоров’я людини на 10–20% залежить від спадковості, 10–20% —

від стану довкілля, 8–12% — від рівня охорони здоров’я і 50–70% —

від способу життя.

Актуальною проблемою фізичної культури залишається знижен$

ня частоти проявів гострих респіраторних захворювань, особливо

серед дітей дошкільного віку. У дитини, що знаходиться в організо$

ваному колективі, гострі респіраторні захворювання, виникають

у середньому 8 разів на першому році відвідування дитячого саду,

5–6 разів на другому, 3–4 разу на третьому році. У часто хворіючих

дітей гострі респіраторні захворювання виникають, як правило, що$

місячно. Часті гострі респіраторні захворювання обмежують рухову

активність дітей, знижують функціональні можливості систем ди$

хання і кровообігу, уповільнюють процеси росту, створюють спри$

ятливі умови для формування функціональних порушень постави.

Дослідженнями ряду авторів встановлено, що до особливостей

фізичного розвитку часто хворіючих дітей відносяться: порушення

розвитку органів дихання у зв’язку з запальними процесами; дис$

гармонійний фізичний розвиток — порушення пропорцій між ма$

сою тіла, його довжиною і окружністю грудної клітки; порушення

постави із$за слабкості м’язів. 

За даними ряду авторів (Мятига О. М.), у часто хворіючих дітей

знижується життєва ємкість легень, максимальна вентиляція леге$

нів, бронхіальна прохідність. Частота серцевих скорочень і частота

дихання за хвилину залишаються вищими, ніж у здорових однолітків.

Як правило, часто хворіючі діти мають низький і нижче середнього
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рівень фізичного стану. Навіть у тому випадку, коли фізична підго$

товленість ослабленої дитини відповідає рівню здорового, зниження

функціональних можливостей основних систем організму позна$

чається на результатах педагогічного тестування. Особливо низькі

результати ці діти мають в тестах на витривалість, у прояві швид$

кісно$силових якостей і спритності.

Проблема профілактики частих гострих респіраторних захворю$

вань набуває особливого значення в умовах організованих дитячих

колективів, сприяючих циркуляції різних видів вірусів і високої ди$

тячої захворюваності. Оскільки використання специфічних заходів

профілактики для цієї групи обмежене, на перший план в їх попе$

редженні висуваються неспецифічні заходи захисту, серед яких фі$

зична культура і загартування займають одне з провідних місць.

При загартуванні повітрям застосовують повітряні ванни, які

дозовано впливають на повністю або частково оголену дитину. Тем$

пература повітря при прийомі перших повітряних ванн має бути

індиферентною, при цьому дитина знаходиться в стані теплового

комфорту. Ознаки переохолодження або перегрівання, що з’явили$

ся, слід усунути. Загартування шляхом повітряних ванн може носи$

ти місцевий і загальний характер, тобто дитина при цьому може бути

роздягненою частково або повністю. Дітям повітряні ванни реко$

мендується проводити при зміні білизни після нічного сну, а також

під час гімнастики або занять з фізкультури. Температура повітря

при цьому має бути 17–18° С. Загальна тривалість перших процедур

до 3 хвилини. Потім поступово цей час збільшується до 10–15 хви$

лин. Дані рекомендації відносяться до здорових дітей. Для часто

хворіючих дітей початкова температура повітря має бути 19–20° С.

До методів загартування повітрям відносяться і прогулянки. Діти,

які часто хворіють на ГРЗ, повинні гуляти 2 рази на день протягом

1,5–2 години в холодну пору року, необмежено — у теплі місяці.

Доцільно застосовувати рухливі ігри, що значно покращують фізич$

ний розвиток дітей і є одним з дієвих засобів усунення гіпокінезії.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 
ІЗ ЗАТРИМКОЮ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ

Горобець А. В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»

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

Нерозвиненість або відсутність вторинних статевих ознак в 11 ро$

ків і відсутність місячних в 15 років науковці розглядають як затримку

статевого розвитку. Її частота в структурі гінекологічної захворюва$

ності підлітків складає 33%. Затримка статевого розвитку (ЗСР)

відноситься до поліетіологічних захворювань, яка є наслідком пер$

винної та вторинної гіпоестрогенії, обумовленої генетичними та

негенетичними факторами. 

Реабілітація хворих із ЗСР центрального ґенезу повинна бути

індивідуальною, комплексною, спрямованою не тільки на стимуля$

цію статевого розвитку, але й на нормалізацію обмінних порушень, що

часто супроводжують це захворювання. Обсяг і тривалість лікувальних

відновних заходів залежать від віку хворої, ступеня виразності пато$

логії, ґенезу ЗСР. Комплекс відновлювальних заходів включає ме$

дикаментозні та фізіотерапевтичні засоби, які чинять лікувальний

вплив на функцію гіпоталамо$гіпофізарно$яєчникової системи,

а також загально стимулюючий, тонізуючий, десенсибілізуючий.

Особливої уваги заслуговують фізіотерапевтичні методи ліку$

вання. При відсутності протипоказань вони обов’язково включа$

ються в комплексну терапію. Різні види фізіотерапевтичних ме$

тодів необхідно чергувати, застосовуючи їх через кожні 3–4 місяці.

Лікувальна фізична культура повинна проводитися за методикою

забезпечення росту тіла в довжину, розвитку таза.

Ефективність загальностимулюючої неспецифічної терапії оціню$

ється через 1–3–6 місяців від початку лікування. Критеріями ефек$

тивності лікування є нормалізація чи значне покращення показни$

ків фізичного розвитку, зменшення ступеня виразності ЗСР, поява

менструації при первинній аменореї або нормалізація менструаль$

ної функції при її порушеннях. При вираженому або помірно вира$

женому клінічному ефекті досить обмежитися застосуванням лише

комплексної загальностимулюючої терапії, повний курс якої про$

водять 3–4 рази на рік, а в проміжках між ними підтримуючі курси
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(застосування 1–2 препаратів або фізіотерапевтичних процедур,

що мають загальностимулюючу дію). 

При відсутності протипоказань у комплексну терапію включа$

ють фізіотерапевтичні методи лікування — магнітофорез вітаміну Е

на низ живота, ультрафонофорез вітаміну Е на низ живота; грязьові

аплікації, у тому числі на зони росту при відставанні кісткового віку

від хронологічного, загальний масаж та масаж зон росту, бальнео$

процедури та ін.

При затримці статевого розвитку у дівчат$підлітків традиційно

застосовують: 1) пелоїдотерапію, яка поліпшує трофічну функція,

провідність нервів, процеси регенерації по 10–15–20 хвилин щодня;

курс 10–12–15 процедур; 2) УФО, що стимулює симпато$адреналову,

гіпофіз$адреналову системи, курс лікування 6–10 сеансів; 3) гальва$

ногрязелікування, що посилює хімічну дію грязі; 4) водолікування

та ванни, що мають седативну, болезаспокійливу, протизапальну,

гіпосенсибілізуючу і спазмолітину дію; 5) підводний душ$масаж,

що має ефект гідромасажу; 6) електрофорез водяної витяжки грязі

«Джава», тривалість процедури 10–15 хвилин, курс 10–12–15 про$

цедур; 7) масаж, що поліпшує трофічну функцію, провідність нер$

вів і процеси регенерації.

Отже, застосування фізіотерапії в системі реабілітації юних па$

цієнток дозволяє скоротити період відновлення стану їхнього реп$

родуктивного здоров’я, тому є потреба в розробці нових, більш роз$

ширених програм фізичної реабілітації для хворих цієї нозології.

ВПЛИВ СПЕЦИФІЧНИХ ФАКТОРІВ 
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

В СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ
НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

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

груп населення», Кременецький обласний гуманітарно"педагогічний
інститут ім. Тараса Шевченка, к. тел. (067) 421 23 84

Науковий керівник: ЧижикВ. В., к.б.н., доцент

Нині в Україні продовжують створюватись навчальні заклади но$

вого типу (гімназії, ліцеї, коледжі), характерною рисою яких є збіль$

шення обсягу й ускладнення знань, інтенсифікація навчання. Широ$

ке впровадження педагогічних технологій здійснюється, як правило,
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без попередніх фізіолого$гігієнічних досліджень. Процеси адаптації

дітей в умовах реалізації інноваційних технологій навчання вивчені

недостатньо. За останні роки обсяг навчального навантаження

учнів зріс настільки, що викликані цим малорухомість, обмеження

м’язових зусиль стають причиною захворювань, погіршення фізич$

ного стану та фізичної працездатності (О. М. Зварищук, 2002; Янко Н.,

Поташнюк І., 2002, Г.Матукова, 2003; О. М. Сєдашев, 2003 та ін.).

Екстремальний характер тривалого психологічного навантаження

неминуче приводить до розвитку стану вираженої функціональної

напруги, перевтоми і зриву адаптації. Факторами, що негативно

впливають на здоров’я школярів, є невідповідність методик і техно$

логій навчання віковим і функціональним можливостям дитини,

нераціональна організація навчального процесу, порушення санітар$

но$гігієнічних умов навчання. Значимість цих факторів визначаєть$

ся тривалістю, систематичністю і безперервністю їхнього впливу на

організм дитини. Очевидно, що реалізація інноваційних методів,

у тому числі і різних варіантах розвиваючого навчання, повинна

включати такі профілактичні міри, що дозволили б удосконалити

найбільш слабкі ланки адаптаційного процесу. Дана наукова проб$

лема стає особливо актуальною і значимою для експериментальних

шкіл, специфіка організації навчально$виховного процесу яких

об’єктивно обумовлює посилення впливу на організм дітей факто$

рів шкільного середовища.

Шкільний період — це період росту і розвитку, коли чутливість ди$

тини до несприятливих факторів зовнішнього середовища дуже вели$

ка. Надмірні навчальні навантаження, недостатня рухова активність,

порушення в навчальному процесі і режимі дня несприятливо позна$

чаються на ще не сформованому до кінця організмі дітей. Хронічне

недосипання, відсутність вільного часу, недостатнє перебування на

свіжому повітрі, значна втома після занять у школі, викликана вели$

кою кількістю уроків, важким для засвоєння матеріалом і достатком

додаткових занять, об’ємні домашні завдання, скарги на надмірність

інформації, недостачу здібностей, пам’яті, висока нервово$емоційна

напруга під час контрольних, іспитів — звичайні і дуже розповсюд$

жені явища серед ліцеїстів. Безсумнівно, що рівень підготовки стар$

шокласників у гімназійних класах високий, і має місце практично

стовідсоткове надходження їх у вузи. Але виходить, що надходження

в інститут дається підліткам досить великою «фізіологічною ціною».

Навчальне навантаження в сучасних інноваційних закладах харак$

теризується активізацією і диференціацією навчання, збільшенням
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його складності. Про інтенсифікацію навчальної діяльності свід$

чить висока щільність занять при підвищеному тижневому наван$

таженні. Має місце нераціональне складання розкладу — здвоєні

предмети, розміщення складних предметів на перших і останніх

уроках, створення розкладу без урахування денної та тижневої кри$

вої розумової працездатності учнів, скорочення тривалості перерв,

уведення нових дисциплін, збільшення навчальних годин для пог$

либленого вивчення окремих предметів, перенесення початку за$

нять на більш ранній термін, недостатнє використання занять ди$

намічного характеру.

Таким чином, у режимі дня сучасного учня відзначені суттєві

порушення, які, безумовно, впливають на функціональний стан

організму дітей. Тому необхідно впроваджувати відповідні заходи

для його регламентації. Очевидно, що реалізація інноваційних ме$

тодів, у тому числі і різних варіантів розвиваючого навчання, по$

винна включати такі профілактичні заходи, що дозволили б удос$

коналити найбільш уразливі ланки адаптаційного процесу. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ 

ПРИ ВЕГЕТОСУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

Гузенко С.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (063) 838 82 41,

Науковий керівник: Макарова Е. В., канд. наук з фіз. вих., доцент.

Вегетосудинна дистонія — це вазомоторні порушення, що супро$

воджується дискоординированной реакціями на різних ділянках су$

динної системи.

Розрізняють системні та регіонарні вегетосудинні дистонії. Сис$

темні або нейроциркуляторні дистонії протікають по гіпер$і гіпо$

тензивному типу. Перший тип вегетосудинної дистонії характери$

зується невеликими і минущими підйомами артеріального тиску

в межах 140/90–159/94 мм рт.ст. і різноманітними нервово$вегета$

тивними симптомами (емоційна лабільність, неспокійний сон,

швидка стомлюваність, частішання і лабільність пульсу, пітливість,

відчуття страху і т.д.).

Другий тип вегетосудинної дистонії протікає за гіпотензив$

ним типом (нейроциркуляторна астенія). Артеріальна гіпотензія
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характеризується зниженням систолічного тиску нижче 100 мм рт. ст.,

діастолічного тиску — нижче 60 мм рт.ст., відзначаються слабкість,

запаморочення, головний біль, підвищена стомлюваність, сонливість,

млявість, схильність до ортостатичних реакцій, непритомності і т.д.

Регіонарні вегетосудинні дистонії формуються під впливом

різноманітних нервово$гуморальних механізмів. До числа регіо$

нарних вегетососудистих дистонії відносять місцеві спазми або роз$

ширення м’язових артерій, асиметрію артеріального тиску, шкірної

температури і потовиділення, акроціаноз та інші обмежені зміни

забарвлення шкіри, мігрень, синдром Рейно.

Завдання масажу — нормалізація нервових процесів у центральній

нервовій системі, окисно$обмінних процесів, сну, артеріального

тиску, зняття головного болю.

У хворих на вегетосудинну дистонію швидко наступає стомлен$

ня — і у тих, хто працює фізично, і у тих, хто зайнятий розумовою

працею. Особливо їм важко буває вранці: після нічного сну вони не

відчувають себе такими, що відпочили, встають з тяжкістю в голові

і явно зниженою працездатністю. Негативні явища, пов’язані з ве$

гетосудинною дистонією, можна зменшити або навіть усунути за

допомогою фізичних вправ і масажу під контролем лікаря. 

Масаж краще робити вранці, після лікувальної гімнастики. Ок$

ремі прийоми пацієнт може виконувати додатково протягом дня

(натиснення зверху вниз долонею на голову і за вухом, розтирання

підставами долонь області скронь). Найбільш зручне положення

масажованого під час процедури — лежачи на животі; проводять

масаж і в положенні сидячи.

Починають сеанс з погладжувань задній частині голови і шиї від

маківки вниз до плечових суглобів, кожною рукою зі свого боку

(4–5 разів). Далі — вижимання від потиличної кістки вниз по надп$

лечью до дельтоподібного м’яза, правою рукою по лівій стороні

шиї, а лівою — по правій (3–5 разів). Потім приступають до розти$

рання уздовж шийного відділу хребта від потиличної частини до сь$

омого шийного хребця. Виконується розтирання спіралеподібне

і колоподібне (по 4–6 разів). Можна розтирати одночасно двома ру$

ками, кожна — зі свого боку, а можна по черзі. Після цього, знай$

шовши за вухом, між соскоподібного відростка і м’язом, поглиб$

лення, одним або двома (3$м і 4$м) пальцями натискати на цю

точку протягом 4–7 с, до появи легкого болю, і повільно відпуска$

ти. Робити це треба то з одного, то з іншого боку. Потім виконують

колоподібне розтирання подушечками пальців обох рук уздовж по$
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тиличної кістки, від хребта в бік шиї (4–5 разів). За ним — розми$

нання грудино$ключично$соскоподібного м’яза у напрямку від ву$

ха вниз до ключиці (4–5 разів). Закінчують сеанс погладжуванням

задньої частини голови і шиї в напрямі вниз до спини (4–5 разів)

і погладжуванням чола чотирма пальцями — від середини до вух

(4–6 разів). Тривалість масажу — 6–10 хв.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПРИ ВЕГЕТОСУДИННІЙ ДИСТОНІЇ

Гузенко С.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (063) 838 82 41,

Науковий керівник: Макарова Е. В., канд. наук з фіз. вих., доцент.

Нейроциркуляторна дистонія — захворювання, яке характери$

зується поєднанням декількох клінічних синдромів: кардіалгічним (болі

в області серця), підвищенням або зниженням артеріального тиску,

загальноневротичними проявами, дезадаптаційним синдромом. 

Причинами вегетосудінній дістонії є як внутрішні, так і зовнішні

чинники. До внутрішніх факторів відносяться спадково$конституцій$

ні особливості — у вигляді функціональної недостатності регулю$

ючих структур мозку і ендокринних залоз. До зовнішніх чинників

треба віднести: психотравмуючі фактори, несприятливий екологіч$

ний вплив, виробничі шкідливості, перенесену інфекцію, куріння,

зловживання алкоголем, гіподинамію. Артеріальний тиск може ма$

ти тенденцію, як до зниження, так і до підвищення. Артеріальна

дистонія за гіпертонічним типом характеризується мобільністю ар$

теріального тиску, а в ряді випадків — зниженням артеріального

тиску. Методика лікувальної фізичної культури включає три періо$

ди: щадний, тонізуючий і тренувальний. 

B щадному — періоді займаються з хворими ослабленими з різко

вираженим кардіалгічним синдромом, вегетосудинними кризами,

порушенням структури дихального циклу. У перші 3–4 дні заняття

проводяться в постільному режимі; спокій повинен домінувати над

рухом. Рекомендуються статичні і динамічні дихальні вправи, еле$

ментарні вправи для дрібних і середніх м’язів і суглобів кінцівок,

вправи в розслабленні м’язів. Заняття проводяться індивідуально.

зміцнення здоров’я людини Секція 7



Через 3–4 дні використовується також вихідне положення сидячи;

вправи стають більш різноманітними і повинні виконуватися плавно,

без ривків, ритмічно. Дихання довільне, без затримки. Темп вико$

нання вправ — спочатку повільний, потім, при поліпшенні адаптації

організму до навантаження, — середній. Тривалість даного періоду —

7–10 днів. 

У тонізуючому періоді заняття проводяться малогруповим мето$

дом (до 5 чол.). Вихідні положення — лежачи, сидячи і стоячи. Три$

валість занять — 15–20 хв (3–4 рази на день). Заняття починаються

з виконання дихальних вправ статичного і динамічного характеру,

які виконуються плавно, з поступовим поглибленням вдиху, з обо$

в’язковим включенням діафрагмального дихання; потім використо$

вуються вправи з невеликим обтяженням (м’ячем, медицинболами,

еспандером), а також вправи на гімнастичній лавці і у гімнастичної

стінки. Після 10–12 днів в заняття включають дозовану ходьбу з па$

узами для виконання дихальних вправ і вправ в розслабленні м’язів.

При дистонії зі зниженим артеріальним тиском слід використовувати

швидкісно$силові вправи (з опором, обтяженням; прискорення,

стрибки, підскоки), а також рухливі ігри та елементи спортивних ігор. 

У тренувальному періоді руховий режим розширюється за раху$

нок збільшення кількості вправ, їх повторень; характер вправ уск$

ладнюється, підвищується темп їх виконання. Активно включаються

вправи з предметами, ходьба з прискореннями, присідання, дозо$

ваний біг, що поєднується з ходьбою і дихальними вправами.

Поряд із заняттями в залі хворим рекомендуються самостійні за$

няття вдома, прогулянки, дозована ходьба і біг, лікувальне плаван$

ня, взимку — ходьба на лижах в прогулянковому темпі, елементи

спортивних ігор, туризм, заняття на тренажерах. Прекрасним засо$

бом реабілітації хворих є плавання, вправи у воді і просто купання.

Ходьба на лижах відноситься до вправ помірної і великої інтенсив$

ності, сприяє зміцненню великих м’язових груп, що значно стиму$

лює процеси тканинного обміну, поліпшує функцію серцево$су$

динної і дихальної систем. Вельми корисні лижні прогулянки і для

нормалізації функціонального стану центральної нервової системи.

У санаторно$курортних умовах окрім плавання і купання вельми

ефективні різні спортивні ігри (містечка, настільний теніс, бадмін$

тон, волейбол, елементи баскетболу та ін.).
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ВИКОРИСТАННЯ ІПОТЕРАПІЇ 
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП

Демиденко Ю.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., доцент

Іпотерапія діє на організм пацієнта із ДЦП через два потужних

фактори: психогенний і біомеханічний. Позитивний психогенний

фактор обумовлений емоційним зв’язком дитини, хворої на ДЦП,

та спілкуванням з твариною. У процесі навчання верховою їздою

потрібно весь час долати труднощі, пов’язані з утриманням рівно$

ваги та управлінням конем. У результаті відступає страх, підви$

щується толерантність до фізичних навантажень, з’являється впев$

неність у своїх силах, знижується агресивність, роздратованість,

знімається комплекс неповноцінності, відступає депресія, виникає

відчуття стабільності.

Можна виділити кілька факторів впливу іпотерапії на дитину із

ДЦП. При посадці на коні формується правильний стереотип фік$

сації тіла. Вершник утримується насамперед напругою м’язів стегон,

що фіксують таз у сідлі чи безпосередньо на тілі тварини. В утри$

манні тіла у вертикальному положенні значну роль відіграє система

координації й активність м’язів таза і спини. 

Опора на стремена і використання верхніх кінцівок для утри$

мання тіла на коні мають велике значення на початковому етапі ро$

боти з інвалідами з виразними моторними й координаційними роз$

ладами. У процесі занять іпотерапією інвалід поступово вивільняє

свої верхні кінцівки для керування конем і знижує ступінь опори на

стремена, наближаючи до властивої здоровому вершнику посадки.

Зумовленість природної пози вершника, як єдиної фізіологічно і біо$

механічно вірної, також виступає в ролі терапевтичного фактора.

Поступальний рух коня дає періодичні навантаження на м’язи ту$

луба і кінцівок, що беруть участь в утриманні вершника на коні. Це

несе в собі природний елемент тренінгу. Симетричність навантажень

за усіма осями передбачає необхідність симетричного функціонуван$

ня всіх груп м’язів, що забезпечують посадку. Даний фактор важли$

вий при роботі з інвалідами, які мають асиметричні рухові розлади.

Виділяють також вплив на мускулатуру вершника низькочастот$

них коливань тіла тварини, що рухається, які сприяють зниженню
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підвищеного тонусу і зростанню обсягу рухів у кінцівках. Дозовані

навантаження на вестибулярний аналізатор, елементи тренінгу спри$

яють нормалізації його функції, що поліпшує статико,кінетичну

організацію моторики. Це спричиняє зменшення виразності роз$

ладів, пов’язаних із самостійним пересуванням.

Нейрофізіологічно вплив згаданих коливальних рухів тварини,

що рухається, на систему вестибулярного аналізатора дитини зво$

диться до посилення припливу імпульсів за його провідними шля$

хами. Наслідком цього є стимуляція глибинних структур головного

мозку, що визначають функціональний стан вищих відділів нерво$

вої системи. Активація вищих відділів рухового аналізатора спри$

чиняє зміну функціонального стану нейромоторного апарата, при

якому стає можливим вплив на патологічні рухові стереотипи.

Окрім масажу ніг і сильної внутрішньої мотивації до занять, наявні

ще два чинники, які сприяють зменшенню спастики. По$перше, це

тепло — температура тіла коня на 2–3 градуси вища за температуру

людського тіла. По$друге, відсутність внутрішньої напруги, яка іноді

спостерігається у дитини при лікувальному масажі, оскільки в цьо$

му випадку масажист регулює навантаження на м’язи. На коні ди$

тина вибирає навантаження самостійно.

Досягнення реальних результатів у корекції рухових порушень

у ході занять іпотерапією сприяє змінам у соціально,психологічному

статусі інваліда, призводить до підвищення його самооцінки, жит$

тєвої активності, зростанню мотивації до реабілітаційного процесу.

Іпотерапія особливо ефективна в дитячій реабілітаційній прак$

тиці, зокрема в роботі з дітьми, які страждають ДЦП, прискорюючи

їхню соціальну адаптацію.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ

Дем’янко Ю. Є.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,

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

Щорічно у світі реєструється близько 6 млн. випадків інсульту,

у Росії — 300 тис., в Україні — близько 130 тис. Смертність від ін$

сульту в країнах Західної Європи в середньому становить 100 на

100 тис. населення. Слід зазначити, що в більшості економічно роз$

винених країн Західної Європи та США за останні 15–20 років спос$
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терігається стійке зниження смертності від цієї патології, що зу$

мовлено ефективним здійсненням профілактичних заходів, поліп$

шенням терапії та вдосконаленням системи реабілітації мозкового

інсульту. Що стосується України, то поширеність судинних захво$

рювань головного мозку у нас, на жаль, щорічно зростає. При цьому

найвищий приріст цієї недуги реєструється в осіб віком 50–59 ро$

ків. Рівень смертності від інсульту в Україні у 2,5 рази перевищує

відповідні показники західноєвропейських країн. Тому актуальним

завданням є поліпшення існуючої системи реабілітації хворих із су$

динними захворюваннями головного мозку, наближення її до кра$

щих європейських стандартів. Багаторічний досвід функціонуван$

ня системи фізичної реабілітації у всьому світі довів можливість

різкого зниження інвалідності внаслідок інсульту і значного підви$

щення показників повсякденної життєвої активності.

Фізична реабілітація хворих після інсульту дуже часто має вирі$

шальне значення у комплексному лікуванні таких наслідків, як під$

вищення тонусу і зниження сили м’язів уражених кінцівок, пору$

шення навичок ходьби та самообслуговування, а також позитивно

впливає на підвищення загального фізичного та психоемоційного

стану хворого. Застосування засобів фізичної реабілітації в гострому

періоді захворювання зменшує ризик виникнення різних усклад$

нень, сприяє відновленню порушених рухових функцій, готує пацієн$

тів до вертикалізації та набуття елементарних навичок самообслу$

говування.

Основними принципами постінсультної реабілітації є: максималь$

но ранній початок реабілітаційних заходів (якщо дозволяє стан здо$

ров’я пацієнта, то починають з перших днів); систематичність і три$

валість; адекватність і комплексність (завдяки синхронній роботі

міждисциплінарної команди можливе найбільш повноцінне віднов$

лення утрачених функцій після перенесеного інсульту). Основним

засобами фізичної реабілітації в постінсультному періоді є пози,

пасивні й активні фізичні вправи, дихальна гімнастика, масаж, гід$

рокінезотерапія, імпульсні струми, відновлювальний масаж.

Відновне лікування й реабілітація постінсультних пацієнтів про$

водяться з застосуванням індивідуальних програм. Так, базовою скла$

довою програм для пацієнтів із руховими порушеннями є спе$

ціальні прийоми, направлені на відновлення порушених функцій

шляхом освоєння уніфікованих рухових режимів: індивідуальні або

групові заняття кінезотерапією з інструктором і самостійно на трена$

жерах з урахуванням наявного рухового дефекту; методи фізіотерапії,
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направлені як на центральні, так і на місцеві механізми регуляції

м’язового тонусу і рухів; методики мануальної терапії: постізомет$

рична релаксація вкорочених м’язів, що знаходяться в гіпертонусі,

поєднано з тонізацією м’язів, їх антагоністів, мобілізацією суглобів

кінцівок і хребта, активно$пасивними рухами паретичних кінцівок;

рефлексотерапія за індивідуально підібраними релаксуючими ме$

тодиками для дії на спастичні м’язи і за стимулюючими методика$

ми на м’язи$антагоністи, а також за методиками, поліпшуючими

церебральну гемодинаміку й нейротрофіку; методи корекції запа$

морочення і порушень рівноваги (стабілотренінг).

Ураховуючи численні порушення психіки, важливою умовою

є також відновлення основних видів життєдіяльності пацієнтів, які

перенесли інсульт, шляхом адекватної терапії психопатологічних

порушень і спрямованої психотерапевтичної роботи, що передбачає

корекцію мотивацій до відновлення здоров’я та соціальної активності,

переключення на формування нових життєвих цілей хворого.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ОРА ФУТБОЛІСТІВ 
З ВАДАМИ ЗОРУ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

Динесенко І. І. 
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технологій , к. тел. (093) 010 72 79, 

е"mail:6aJI6o@mail.ru
Науковий керівник: Маслов В. М., к. п. н., доцент.

Рефлексотерапія — вплив на рефлекторні зони тіла людини і аку$

пунктурні точки різними методами.

Під час гри у футбол руховий апарат спортсменів із порушення$

ми зору, як і спортсменів із нормальним зором, витримує великі на$

вантаження, особливо це стосується нижніх кінцівок, що травму$

ються найчастіше, зазнають ушкоджень.

Ушкодження, пов’язані з різким некоординованим згинанням,

розгинанням або скручуванням у суглобах (непрямий механізм

травми), складають близько 32% всієї патології та спричиняються

до травмування капсульно$зв’язкового апарату колінного і гомілково$

стопного суглобів. Ушкодження, що виникли внаслідок дії поєднан$

ня прямого та непрямого механізмів травмування (т. зв. комбінований

механізм травми), наприклад, скручування в суглобі з наступним
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падінням, складають більше 11% всієї патології та призводять до

виникнення найскладніших травм ОРА.

Психоемоційний стан і морально$вольова підготовка футболіс$

тів мають важливе значення не лише для досягнення високих спор$

тивних результатів окремого гравця та команди в цілому, але і для

попередження травматизму. Так, дані досліджень показують, що

однією з причин виникнення травм є стан розслаблення, який вини$

кає у 8,5% травмованих футболістів, або стан надмірного збудження.

Для підтримки працездатності спортсменів$футболістів із вадами

зору, а також для скорочення термінів реабілітації при певних трав$

мах (забитих місцях, загальних ранах, травмах капсульно$зв’язко$

вого апарату колінного та гомілковостопного суглобів) застосовують

природні засоби відновлення, приділяючи особливу увагу рефлек$

сотерапії — відносно нешкідливому, простому методу, здатному до$

повнювати або навіть заміняти традиційні методи лікування. По$

сутньою перевагою рефлексотерапії є здатність впливати на весь

організм, стимулювати захисно$компенсаторні та пристосувальні

механізми. Рефлексотерапія нерідко є ефективнішою, ніж загаль$

ноприйняті сучасні методи лікування 

При цьому слід наголосити на відсутності побічних реакцій, які

притаманні багатьом фармакологічним препаратам, а це важливо

для оптимального відновлення працездатності футболістів із вада$

ми зору. Маючи високу ефективність, метод рефлексотерапії еко$

номічний і не вимагає дорогого обладнання, його можна застосову$

вати практично в будь$яких умовах.

Під час реабілітації спортсменів$футболістів із вадами зору ми

рекомендуємо впливати на точки в залежності від локалізації болю,

його іррадації та характеру. Метод впливу (седатування, гар$

монізація, тонізація) слід обирати ретельно, виходячи із загального

стану травмованого, його фізичних даних.

Кількість сеансів на курс лікування в основному визначається

з огляду на клінічний ефект, потім необхідно провести ще 2–3 се$

анси; якщо біль набув хронічного характеру, слід призначити пов$

торні сеанси.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ
ЗАНЯТЬ В УМОВАХ ДОДАТКОВОГО УРОКУ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 
ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Довгаль В. І.
Аспірант, спеціальність «Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення» к. тел. (096) 813 10 55
Науковий керівник: Чижик В. В., к.б.н., доцент

Кременецький обласний гуманітарно"педагогічний інститут 
ім. Тараса Шевченка

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання

кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я.

Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками

психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення

дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70–80 роках минуло$

го століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків то

на сьогодні вони складають від 12 до 18% (залежно від регіону Ук$

раїни) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу

загальноосвітньої школи. За даними Лебединської К. С., (1980);

Рзаєвої А. Л. и др., (1989) у 50,4% невстигаючих учнів (або 5,8% всіх

учнів молодших класів) встановлена затримка психічного розвитку. 

Ця проблема активно вивчалася в загальному психолого$педа$

гогічному напрямку (Шмаргун В. М., 2000; Максимова С. Ю., 2002)

та в плані використання фізичних вправ для корекції розвитку та

морфо$функціонального стану школярів із затримкою психічного

розвитку (Сермеєв Б. В., Ефименко Н. Н. 1990; Самиличев А. С., 1997;

Митрякова Л. Г. 2001; Шмаргун В. М. 2000; Максимова С. Ю., 2002)

У ряді досліджень вивчався вплив фізичних вправ різної спрямова$

ності на розвиток рухових якостей і психічних функцій у дітей з зат$

римкою психічного розвитку (Сермеєв Б. В. Ефименко Н. Н., 1990;

Самиличев А. С., 1997; Митрякова Л. Г., 2001; Шмаргун В.М., 2000;

Максимова С. Ю., 2002). Разом з тим, у цих роботах недостатньо

висвітлена роль рухової діяльності в корекції психічного розвитку

та фізичної підготовленості школярів підліткового віку із ЗПР. 

Завданнями більшості досліджень по проблемі затримки психіч$

ного розвитку у дітей в дитячих садках та у молодших школярів

є корекція самого психічного розвитку. Нажаль значна їх частина

переходить у середні класи залишаючись із ЗПР. Особливості ко$
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рекційно$розвивальних завдань школярів із ЗПР у 5–9 класах визна$

чається контингентом учнів, які продовжують навчання в основній

ланці школи. І проблемам корекції фізичного виховання саме цьо$

го контингенту присвячено недостатньо уваги (Вісковатова Т. П.,

1997; Чижик В. В., Чижик Є. М., 2002). З іншого боку у підлітковій

віковій групі розраховувати на корекцію психічного розвитку дано$

го контингенту ще складніше, але тим не менше корекційну роботу

потрібно зосередити на підвищенні фізичної працездатності, фі$

зичного розвитку і стану функціональних систем цих дітей, як ін$

тегрального показника їх адаптивності, враховуючи реалії подаль$

шого життя.

Оздоровчий вплив занять на фізичний розвиток школярів із

ЗПР вивчений не достатньо. Сьогодні фактично відсутні дані про

вплив занять на підлітків із ЗПР в умовах школи інтенсивної педа$

гогічної корекції. Упровадження додаткового уроку в навчально$

тренувальний процес школярів потребує використання найбільш

ефективних науково$обґрунтованих методик, спрямованих на оздо$

ровлення, підвищення фізичної підготовленості та працездатності

школярів із ЗПР.

З урахуванням отриманих даних ми плануємо розробити експе$

риментальну методику підвищення рівня фізичних можливостей

і стану фізичного здоров’я школярів підліткового віку із ЗПР яка

спрямована на розвиток рухових здібностей, які найбільшою мірою

пов’язані з показниками здоров’я та є сенситивними для даного

вікового періоду. У розробленій нами експериментальній методиці ми

визначили основні завдання, які можна об’єднати у 3 групи. Зав$

дання спрямовані на руховий розвиток — 1$ша група, завдання на

функціональний розвиток та оздоровлення — 2$га група, та профе$

сійно$орієнтовані завдання — 3$тя група. 

Нами запропонована серія експериментальних занять, в основі

яких додатковий факультативний урок, який виступає як невід’єм$

на складова частина загальної системи фізичного виховання шко$

лярів. Одним із важливих аспектів експериментальної методики є її

спрямування на підвищення інтересу в дітей до занять фізичною

культурою і на основі цього залучення їх до самостійних занять.
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
З ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Дончак В. І.
7 курс, ЗФР"71 група, спеціальність «Фізична реабілітація»

Науковий керівник: Драницин О. В., к.б.н.

Гострі порушення мозкового кровообігу (інсульти) — є одним

з найнебезпечніших судинних захворювань головного мозку. За да$

ними ВООЗ, щорічно реєструється 100–300 випадків інсульту на

кожні 100 тис. населення. Особливо актуальною ця проблема є в Ук$

раїні, де розповсюдженість цереброваскулярних захворювань і смерт$

ність від них є одними з найвищих в Європі. 

Згідно з міжнародною класифікацією виділяють такі основні

клінічні форми порушень мозкового кровообігу:

I. Гострі порушення мозкового кровообігу (інсульти):

1. Скороминучі (динамічні) порушення мозкового кровообігу:

— транзиторні ішемічні атаки;

— гостра гіпертонічна енцефалопатія.

2. Ішемічний інсульт:

— тромботичний;

— емболічний;

— нетромботичне розм’якшення.

3. Геморагічний інсульт:

— субарахноїдальний нетравматичний крововилив;

— паренхіматозний крововилив;

— субарахноїдально$паренхіматозний крововилив;

— внутрішньошлуночковий крововилив.

II. Наслідки перенесеного гострого порушення мозкового кро$

вообігу.

Переважна більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили,

стають неповносправними, а 20–25% з них до кінця життя потребу$

ють сторонньої допомоги в повсякденному житті, 60% залишають$

ся інвалідами з важкими руховими розладами які пов’язані зі зміна$

ми м’язового тонусу, парезів і паралічів, порушень функції ходьби.

У зв’язку з цим, проблема рухової реабілітації пост інсультних хворих

є актуальною.

За характером розвитку розрізняють два види інсультів: ішеміч$

ний (інфаркт мозку) і геморагічний (крововилив в мозок), але біль$

ше розповсюдження має ішемічний (70–85%).
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Відновлюючи функцію руху і опори, не можна використовувати

в процесі лікування природну функцію руху, властиву ураженій

системі. Тому, особливе місце в лікуванні рухових порушень займає

кінезотерапія (ЛФК), як один з провідних засобів фізичної реабі$

літації, виявляє свою дію на організм хворого, використання ліку$

вального ефекту фізичних вправ. Останні як організована форма

руху, мають біологічну і психофізіологічну основу всебічного впли$

ву на організм хворого і здійснення регуляції його функцій.

Дотримання принципів реабілітації, а саме індивідуалізація прог$

рам реабілітації, дотримання етапності, безперервність упродовж

всіх етапів. 
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нервової системи під впливом методу мезодіенцефальної електромодуля$
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особисто проведено клінічне обстеження та аналіз статистичних даних).

КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ ДІТЕЙ
З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Драганюк Л. В.
VI курс, група КО"52–12 спеціальність «Дефектологія »

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник Літвін С. М., доц.

В даній статті розглядається методика корекції та розвитку мов$

лення дітей із загальним недорозвитком мовлення, адже значним

контингентом логопедичних груп є молодші школярі, у яких спос$

терігаються порушення всіх компонентів мовленнєвої системи при

наявності збережених слуху та інтелекту. Дослідження проводилося

в першому класі КЗ «Балтська спецшкола$інтернат № 1 для дітей

з ЗПР». В дослідженні взяло участь 15 дітей семи — восьмирічно$

го віку.
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З урахуванням постійного збільшення числа молодших школярів

із загальним недорозвиненням мови проблема формування у них

лексико — граматичних засобів мови займає найважливіше місце

в сучасній логопедії, а питання про методику їх розвитку і корекції

стає одним з найактуальніших.

Реформування вітчизняної спеціальної освіти, оновлення її зміс$

ту, передбачає розробку нових підходів до навчання і виховання

дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення умов, які

сприятимуть отриманню освіти відповідно до потенційних можли$

востей учня.

Матеріали дослідження можуть бути використані для створення

та удосконалення програм корекційного навчання у спеціальних

шкільних закладах та слугуватимуть поліпшенню професійної

підготовки майбутніх логопедів та вихователів.

Розв’язання окреслених завдань зумовили використання комп$

лексу методів, серед яких: теоретичний аналіз загальної та спе$

ціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричний аналіз пе$

дагогічної, медичної документації, психологічне спостереження за

дітьми у процесі експериментальної ситуації, бесіди з дітьми, конс$

татуючий, формуючий та контрольний експерименти; методи ана$

лізу результатів, кількісної та якісної обробки даних.

Основним завданням логопедичної роботи для дітей із загальним

недорозвитком мовлення є корекція та розвиток мовлення, адже

значним контингентом логопедичних груп є молодші школярі, у яких

спостерігаються порушення всіх компонентів мовленнєвої системи

при наявності збережених слуху та інтелекту (Л. С. Волкова, Р. Є. Ле$

віна, Н. С. Жукова, Є. Ф. Соботович, Г. В. Чиркіна, Т. Б. Філічева.) 

Дослідники (О. М. Мастюкова, Ю. В. Рібцун, М. В. Рождественсь$

ка, Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун) вказують на різний рівень сфор$

мованості у дітей із ЗНМ психічних функцій у цілому та інтелекту$

ального розвитку зокрема. Мовлення є продуктом мовленнєвої

діяльності, складним і багатостороннім психічним процесом.

Структура мовленнєвої діяльності включає в себе сукупність

умінь, операцій та навичок, які поступово формуються у дитини

в процесі розвитку. Вони сприяють засвоєнню мови т а її викорис$

танню з метою спілкування дитини з оточуючим світом.

Вивчення психолінгвістичного підходу щодо розуміння структу$

ри мовленнєвої діяльності дозволило виявити диференційовані ме$

ханізми мовленнєвих порушень і на цій основі розробити систему

корекційно$розвивального навчання з розвитку мовленнєвої функ$
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ції у зазначеної категорії дітей. Застосування міждисциплінарного

підходу дозволили підвищити ефективність діагностичної, прог$

ностичної, корекційної та профілактичної роботи з дітьми із ЗНМ.

ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 

З ПОРУШЕНИМ СЛУХОМ

Журавель Н. В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація», 

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

Одним із напрямків сучасної соціальної політики в Україні

є створення необхідних умов для занять фізичною культурою і спор$

том людям із порушеним слухом, що забезпечує реалізацію їхнього

права на самореалізацію, самоствердження, демонстрацію сили ха$

рактеру, волі і духу. Соціальна інтеграція — це сукупність процесів,

завдяки яким відбувається поєднання різнорідних елементів у со$

ціальну спільність, ціле, систему [3]. Соціальна інтеграція неповносп$

равних передбачає їх активну участь в основних напрямках діяльності

і життя суспільства, включення їх у різноманітні соціально$еко$

номічні структури, які пов’язані з життєдіяльністю людини у різних

сферах: суспільною, навчальною, професійною та іншими [1].

Проблема розробки засобів реабілітації інвалідів з використан$

ням фізичних і спортивних вправ, організації їх дозвілля в рамках

цього процесу привертає значну увагу фахівців. У процесі соціальної

інтеграції групові заняття фізичними вправами, як засіб реабілітації

школярів з ПС, займають одне з провідних місць. Вони є перевірені

практикою засобами, що сприяють більш швидкому відновленню

порушень функцій опорно$рухового апарату. Також з цією метою

в процесі соціальної інтеграції використовують традиційні види фі$

зичних вправ і спорту: лижний спорт, футбол, волейбол та інші.

Численними клініко$фізіологічними та педагогічними досліджен$

нями показана роль рухової активності (РА) у забезпеченні гармо$

нійного розвитку дітей різного віку [1]. Механізм впливу фізичного

навантаження на організм досить широко описаний у літературі. При

цьому необхідно відзначити, що дитячий організм має ряд специфіч$

них характеристик, які визначають специфіку впливу фізичного на$

вантаження на нього. Основними особливостями функціонального
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забезпечення м’язової роботи у дітей з ПС є відносно невисокий діа$

пазон резервних можливостей як соматичних, так і метаболічних

систем організму, низька ефективність вегетативного забезпечення;

досить низький рівень анаеробного компоненту фізичної працез$

датності, тобто працездатності у вправах тривалістю понад 3 хвилини.

Поряд з активним впливом на опорно$руховий апарат фізичне

навантаження є потужним стимулятором роботи внутрішніх орга$

нів і в першу чергу для кардіореспіраторної системи [3]. За даними

окремих авторів у людей, які займаються спортом існує 6$ти кратний

запас серцевої діяльності, тобто вони можуть виконувати фізичне

або трудове навантаження більш високого рівня потужності і довше

на відміну від людей, які не займаються спортом і які здатні вико$

нувати фізичне навантаження тільки середньої потужності. При

цьому треба враховувати, що при визначенні рівня рухового наван$

таження на організм дитини з порушенням слуху орієнтація лише

на паспортний вік без врахування відмінностей в темпах біоло$

гічного дозрівання рахується недопустимим [1]. 

Отже, зниження рівня рухової активності в режимі дня дітей

з порушенням слуху викликає нерівномірне становлення пара$

метрів фізичного розвитку, що є причиною дискоординації у функ$

ціонуванні цілого ряду життєво важливих систем дитячого ор$

ганізму. Це, в свою чергу, закономірно проявляється змінами рівня

фізичної працездатності та перешкоджає соціальній інтеграції ди$

тини з ПС.
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Заруденко А. Р.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
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к. тел. (093) 076 96 52, e"mail: svetka"_vasiuta@mail.ru
Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач.

У людини починає розвиватися в середині третього тижня. Клі$

тини черевної індукуються ентодермою до формування ангіоблас$

тів, проліферація яких створює ізольовані скупчення ендотеліальних

клітин, відомих як ангіоцити. Передня центральна частина скупчення

утворює кардіогенну область. Свій початок серце бере з об’єднання

двох зачатків, які об’єднуються і утворюють серцеву трубку, в якій

вже представлені характерні для серця тканини. Ендокард фор$

мується з мезенхіми, а міокард і епікард — з вісцеральних листків.

Примітивна серцева трубка ділиться на кілька частин: венозний

синус (похідним якого є синус порожнистої вени); загальне перед$

сердя; загальний шлуночок; серцева цибулина. Надалі серцева

трубка загортається в результаті свого інтенсивного росту, спершу

S$подібно у фронтальній площині, а потім U$подібно у сагітальній

площині, результатом чого є розташування артерій попереду веноз$

них воріт у сформованого серця. Для пізніших етапів розвитку

характерним єподіл серцевої трубки перегородками на камери.

У новонародженого серце займає поперечне положення і відтіс$

нене назад збільшеною вилочковою залозою. Крім того, збільшена

печінка зумовлює високе розташування серця: його верхівка про$

ектується на рівні четвертого міжребер’я зліва, до 5 років вона роз$

ташована на рівні п’ятого міжребер’я, до 10 років майже досягає

рівня дорослої людини. Передсердя і шлуночки розвиваються не$

рівномірно. У новонародженого і в перші місяці грудного віку ріст

передсердь протікає більш інтенсивно, ніж шлуночків; на другому

році життя ріст їх загалом однаковий. Починаючи з 10$річного віку,

навпаки, шлуночки випереджають в рості передсердя; при цьому

більш інтенсивно протікає ріст лівого шлуночка. З кінця першого

року серце починає розташовуватися в косому положенні.

Маса серця у новонародженого в середньому 24 г, до 8 міс. вона

подвоюється, до 2–3 років — збільшується в 3 рази, до 5 років —

в 4 рази; в період статевого дозрівання спостерігається посилення

росту серця.
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З віком погіршується робота серцевого м’яза. Під час фізичного

навантаження серце погано забезпечує організм кров’ю, тканини

не забезпечуються в належній мірі киснем, через це значно зменшу$

ються фізичні можливості людини, швидко наступає стомлюва$

ність. Потрібно організовувати регулярний відпочинок при роботі

літнім людям, тому що їхній організм погано відновлює втрачену

енергію. Їх організм погано готується до майбутньої фізичної робо$

ти, погано підтримує ритм роботи і погано потім відновлюється.

Крім того, в результаті зменшення еластичності кровоносних судин

при фізичній роботі різко підвищується артеріальний тиск.

В нормі серце людини скорочується ритмічно: систола чергуєть$

ся з діастолою, утворюючи серцевий цикл, тривалість якого в спо$

кійному стані становить 0,8–1,0 сек. В нормі в стані спокою у до$

рослої людини за хвилину відбувається 60–75 серцевих циклів, або

серцевих скорочень. Цей показник називається частотою серцевих

скорочень (ЧСС). Оскільки кожна систола приводить до викиду

порції крові в артеріальне русло (у стані спокою для дорослої люди$

ни це 65–70 см3 крові), то відбувається збільшення кровонаповнен$

ня артерій і відповідне розтягування судинної стінки. В результаті

можна відчути розтягнення (поштовх) стінки артерії у тих місцях, де

ця судина проходять близько до поверхні шкіри (наприклад, сонна

артерія в області шиї, ліктьова або променева артерія на зап’ястку

руки та ін.). Під час діастоли серця стінки артерій спадають і повер$

таються до висхідного положення.

Щоб зберегти серце у нормальному функціональному стані яко$

мога довше необхідно уникати стресів, вести здоровий спосіб жит$

тя, займатися помірними фізичними навантаженнями.
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В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Зелінський І. В.
І курс, група ФР(м)1.1, спеціальність «Фізична реабілітація»

Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна», 
к. тел. (066) 483 06 00

Науковий керівник: Індика С. Я., ст. викладач 
кафедри фізичної реабілітації 

Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Дослідження якості життя (ЯЖ) пацієнтів після інфаркту міо$

карда (ІМ) набуває дедалі більшої актуальності, оскільки дозволяє

оцінювати вплив хвороби на фізичне, психологічне і соціальне

функціонування хворого, визначати ефективність реабілітаційних

програм, прогнозувати перебіг хвороби [1; 2; 3].

У дослідженні брало участь дві групи хворих після інфаркту міо$

карда: основна — 60 осіб, яка займалась за індивідуальною програмою

фізичної реабілітації в домашніх умовах і контрольна — 60 осіб, яка

займалась за загальноприйнятими методиками. Середній вік

пацієнтів складав 60,6±9,8років.Результатамидослідження фіксо$

вались через 2, 6 і 12 місяців після гострих коронарних подій.Для

оцінки якості життя (ЯЖ) використовувалася методика Minnesota

Living with Heart Failure Question naire (MLHFQ) [4].

В цілому якість життя (ЯЖ) хворих через 2 місяці після перене$

сеного ІМ за даними нашого дослідження була досить низькою —

5,2 ± 0,5 бали. При оцінці ЯЖ з урахуванням характеру неспецифіч$

них адаптаційних реакцій організму встановлено, що у хворих

з нормальними реакціями тренування і активації показник ЯЖ

склав — 2,8 ± 0,6 бали і вірогідно не відрізнявся від показника у па$

цієнтів з напруженими адаптаційними реакціями (–4,8 ± 0,5 бали).

У пацієнтів зі стресовою реакцією адаптації цей показник був дос$

товірно нижчим, ніж у попередніх групах, і склав –7,8 ± 0,9 бала.

Низький показник ЯЖ у хворих зі стресовою реакцією адаптації

може бути пов’язаний зі наростанням недостатності кровообігу,

а саме появою ознак декомпенсації в спокої, що обумовлює необ$

хідність значного обмеження трудової діяльності, і як наслідок —

погіршення матеріального статусу.

При оцінці динаміки якості життя хворих, що перенесли ІМ, в за$

лежності від проведеної програми реабілітації сумарний показник

зміцнення здоров’я людини Секція 7



ЯЖ у пацієнтів з ІХС на початку дослідження склав –5,4 ± 0,23 ба$

ла в основній групі і –4,96 ± 0,29 бала в контрольній. Надалі під

впливом фізичних тренувань (ФТ), хворі основної групи стали більш

позитивно, оцінювати свій стан. Так, сумарний показник ЯЖ через

6 місяців в основній групі достовірно збільшився до –4,1 ± 0,6 бала

(р <0,05), а через 12 місяців фізичних тренувань він склав –3,2 ± 0,6

бала (р < 0,05). У контрольній групі через 6 місяців спостереження

відзначалася тенденція до погіршення цього показника, а саме:

–6,5 ± 0,2 бала, а через рік дослідження –7,1 ± 0,1 бала (р <0,05). 

Зниження активності в повсякденному житті на початок до$

слідження відзначалося у 62,1 ± 6,5% хворих основної групи, через

6 місяців ФТ відсоток таких хворих знизився до 41,8 +7,2%, а в по$

дальшому до 28,4 ± 7,2%. У контрольній групі зміни даних показників

не відмічено. У хворих, які займались ФТ через 6 місяців відзначе$

на тенденція до зменшення переживань, пов’язаних з необхідністю

обмежень на роботі. У хворих контрольної групи відзначена тен$

денція до посилення переживань у зв’язку з обмеженням трудової

діяльності та соціального статусу.

Проблеми у взаємовідносинах з друзями, родичами, колегами

на початок дослідження відзначали 52,1 ± 7,7% пацієнтів основної

групи, через 6 місяців їх число знизилося до 39,9 ± 7,2%, а ще через

6 місяців — до 29,6,4 ± 7,2%. У контрольній групі, навпаки, відбу$

лося збільшення цих показників, так число хворих з цими скаргами

виросло з 54,6 ± 7,3% до 67,7 ± 7,2% через 6 місяців і до 75,2 ± 5,2%

через рік (р <0,05). Труднощі в занятті улюбленою справою на по$

чаток дослідження відзначалися у 45,6 ± 6,2% хворих основної групи.

Надалі, під впливом програми фізичної реабілітації подібні скарги

пред’являли 30,6 ± 7,2%, а до кінця циклу тренувань 18,7± 6,3%

хворих. У контрольній групі число хворих, які були змушені обме$

жувати себе в заняттях улюбленою справою, склало 42,2 ± 6,4%;

45,6 ± 7,4%; 56,1 ± 6,8%.

Отже за результатами дослідження, у більшості хворих через 2 мі$

сяці після ІМ відзначається значне зниження якості життя. Після

проведеної програми реабілітації з використанням ФТвідзначається

виражений позитивний ефект на якість життя хворих після перене$

сеного ІМ. Під впливом програми фізичної реабілітації у хворих

збільшується впевненість у собі і в своїх силах, що дає їм можливість

повернутися до повноцінного активного життя, сім’ї і суспільства.
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ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА ПРИ СКОЛІОЗІ

Калугіна А. О.
ІІ курс, група ФР"21/11, спеціальність «Здоров’я людини»

Інститут соціальних технологій , к. тел. (066) 312 57 73, 
e"mail: anastasiya.kalugina.92@mail.ru

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач.

Основним засобом фізичної реабілітації при сколіозі єЛФК. При

I ступені сколіозу виконуються гімнастичні вправи. Основними

вихідними положеннями є: лежачи на спині та животі для розван$

таження хребта.

Метою ЛФК є зупинення деформації і закріплення результату

лікування. А завданнями: формування навичок правильної поста$

ви; укріплення м’язового корсету; покращення дихальної функції;

тренування рівноваги, координації; 5) підвищення неспецифічного

опору організму.

Поряд з використанням загальноприкладних вправ симетричного

характеру виконуються коригуючі вправи з урахуванням деформа$

ції, дихальні вправи, а також вправи на самовитягування і самови$

рівнювання.

Особливістю ЛФК при сколіозі II і III ступеня є включення в за$

няття асиметричних вправ, спрямованих на корекцію сформованих

дуг. Крім того, активно застосовується ортопедична корекція у ви$

гляді різноманітних корсетів і спинотримачів, а також асиметрич$

ний масаж м’язів спини, лікувальне плавання, фізіотерапевтичне

лікування. Варто використовувати в домашніх умовах розвантажен$

ня хребта (після занять розслаблення лежачи).
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Необхідні фізичні вправи, що використовуються для корекції ско$

ліотичних деформацій: 1) вправи для формування навички правиль$

ної постави; 2) вправи на укріплення м’язового корсету; 3) вправи на

балансування, які сприяють правильному положенню тулуба, рів$

номірному навантаженні на хребет, тренуванню координацій рухів;

4) вправи на розвантаження хребта, тобто лежачи на спині, животі

та стоячи на колінах з упором на руки — при виконанні цих вправ

зменшується напруга м’язів.

Розвантаження хребта є необхідною умовою для спеціальної за$

гальної і локальної дії на нього. Зменшення тиску на хребет ваги голо$

ви, плечового пояса, статичної напруги м’язів, внутрішніх органів,

зменшує навантаження на зв’язково$м’язовий апарат, забезпечує

мобілізацію всієї опорної системи хребта. Розвантаження хребта не

тільки дозволяє ефективніше діяти на зону кісткової деформації, але

й покращує лімфо$ і кровообіг організму.

Коригуючі вправи — вправи, спрямовані на корекцію деформа$

ції за допомогою спеціальних активних і пасивних вправ. Особливо

з’єднують ці вправи з активною корекцією постави і з вправами, що

корегують деформацію в сагітальній площині. Спеціальні вправи

можуть бути як симетричними, так і асиметричними, напрямлені

на укріплення м’язів на опуклій стороні дуги і розслаблення, роз$

тягнення м’язів на ввігнутій стороні.

Дихальні вправи — виховання правильного дихання, що міцно

пов’язане з коригуючими вправами. При виконанні різних фізич$

них вправ настає посилення дихання, викликаючи роботу міжре$

берних м’язів, в результаті чого вони зміцнюються. При вдиху вирів$

нюється грудний кіфоз, а при видиху — поперековий лордоз. Отже,

тренування правильного дихання веде до активної корекції дефор$

мації хребта і грудної клітини.

Загальнотренуюча гімнастика необхідна для оздоровлення, зміц$

нення ОРА і фізичного стану людини. Для вирішення цих завдань

необхідно притримуватися режиму (загального і статико$динаміч$

ного), включати в режим дня фізичні вправи.

При сколіозі, зазвичай, відмічається розслаблення м’язів, тулу$

ба та кінцівок, які рекомендується на початку зміцнювати, а потім

розвивати їх витривалість. Для розвитку витривалості м’язів вико$

ристовуються динамічні і статичні вправи з опором з наступним

розслабленням у положенні розвантаження хребта. Навантаження

може збільшуватися в залежності від багатьох факторів.
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Підвищення витривалості м’язів, посилення їх тонус і збільшення

сили призведуть до зміцнення м’язового корсету, що буде протис$

тояти подальшому викривленню хребта, покращить поставу і ство$

рить умови для більш правильного росту хребта.

ВИКОРИСТАНЯ МАСАЖУ ПРИ ГІПЕРТОНІЇ 
У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Ковалицький Г. В.
IV курс, ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Інститут соціальних технологій «Україна» к. тел. (097) 392 07 41
Науковий керівник Лазуренко С. І., к.психол.н., доцент, 

Ефективним засобом для відновлення хворих з гіпертонічною

хворобою в наш час є лікувальний масаж. Він допомагає відновлен$

ню нормальної діяльності всього організму. Масаж входить у комп$

лекс лікувальних заходів, що проводяться в лікарнях, санаторіях,

поліклініках, лікувально$профілактичних установах. Нині гіперто$

нічна хвороба зустрічається дуже часто, особливо у людей похилого

віку. У вік науково$технічної революції в розвинених країнах світу

широко поширилися хвороби цивілізації. Найбільш часто зустріча$

ються захворювання серцево$судинної системи і серед них гіпер$

тонічна хвороба.

Гіпертонічна хвороба розвивається саме в похилому віці, коли

створюються умови для виникнення (емоційні перевантаження,

малорухливий спосіб життя, неправильне харчування). Успіх у бо$

ротьбі з гіпертонічною хворобою полягає в ліквідації чинників, що

сприяють розвитку хвороби. Провідне значення в походженні гіпер$

тонічної хвороби має перенапруження центральної нервової систе$

ми, в першу чергу кори головного мозку в результаті тривалого нер$

вово психічного травмування. Різні автори наводять неоднорідні

дані про чистоту і поширеність гіпертонічної хвороби. В 2000 році

гіпертонічна хвороба зареєстрована в 7,6 мил жителів України. 

Гіпертонічна хвороба (греч. hyper — + tonos напруга; син.: есен$

ціальна артеріальна гіпертензія, первинна артеріальна гіпертензія) —

поширена хвороба неясної етіології, основними проявами якої

є підвищений артеріальний тиск в частому поєднанні з реґіонарни$

ми, головним чином церебральними, розладами судинного тонусу;

стадійність в розвитку симптомів; виражена залежність течії від

функціонального стану нервових механізмів регуляції артеріального
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тиску за відсутності видимого причинного зв’язку хвороби з пер$

винним органічним ушкодженням яких$небудь органів або систем.

Остання обставина відрізняє гіпертонічну хворобу від симптома$

тичних, або вторинних, артеріальних гіпертензій. Підвищений АТ

для дорослих важаться 140/90 мм рт. сп. і більше. 

При АГ відбуваються несприятливі зміни в організмі:

1) звуження посудин, втрата еластичності їх стінок, погіршення

зору;

2) порушується частота серцевих скорочень(ЧСС), частіше у бік

почастішання(так звана тахікардія), що підвищує навантаження на

серце і збільшує м’язову масу лівого шлуночку серця, при цьому

погіршується його кровопостачання;

3) швидко розвивається атеросклероз аорти, судин мозку, серця

(так званих коронарних) та ін.;

4) підвищується навантаження на нирки, що призводить до по$

гіршення їх функції.

Застосування масажу при АГ покращує функціональний стан

центральної нервової системи, виявляє регулюючий вплив на кро$

вообіг, знижує збудливість нервово$м’язового апарату судинної стін$

ки, в комплексі з іншими методами лікування гіпертонічної хворо$

би, що сприяє поліпшенню загального стану хворого. На перебіг

гіпертонічної хвороби сприятливий вплив робить масаж «комірко$

вої» області по А. Е. Щербаку: масажують задню поверхню шиї, по$

чинаючи від волосистої частини голови, область передпліч і верхню

частину спини і грудей. В залежності від загального стану хворого

під час масажу може сидіти або лежати.

Таким чином, підводячи підсумок вищевикладеного, наряду

з медикаментозними методами лікування ГХ найбільш ефективний

комплексний підхід, що включає в себе ЛФК, масаж, фізіотерапію,

гідрокінезотерапія та інші засоби фізичної реабілітації. 
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СТАН РОЗВИТКУ СПОРТУ В УКРАЇНІ 
З ПОГЛЯДУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Козачок А. А.
II курс, спеціалізація «Філософія», 

Національний університет «Києво"Могиляська академія»
Науковий керівник: Гордієнко Л. В.

Сучасний стан розвитку спорту в Україні вже давно залишається

незадовільним через низку причин, зокрема через байдужість лю$

дей до нього. Для того, щоб визначити ці причини та виявити став$

лення молоді до цієї проблеми, було проведено анкетування серед

студентів НаУКМА. Опитування виявило, що становище сучасно$

го українського спорту з огляду студентів є дуже незадовільним.

Проте майже всі виявили прояви зацікавленості в проблемі та змогли

запропонувати шляхи її вирішення. Було зроблено такі висновки.

Після того, як Україна стала незалежною, становище в українсь$

кому спорті значно погіршилося, адже за часів Радянського Союзу

велася значна фінансова підтримка з Москви. До складу збірних

команд Радянського Союзу з олімпійських видів спорту входило

70% представників України, які у складі збірної Радянського Сою$

зу ставали чемпіонами Олімпійських Ігор. Зараз держава, звичай$

но, виділяє кошти на спорт, але вони мізерні і розподіляються по

обласним центрам, а в райони ці кошти навіть не доходять. Тому зараз

вітчизняному спорту необхідна допомога. В першу чергу нас підво$

дить технічна сторона підготовки (недостатня кількість спортивно$

го обладнання, погані умови проведення тренувань, використання

застарілого спортивного інвентарю, нестача коштів на проведення,

навіть на поїздки на товариські змаганні та інше). 

А якщо розглянути дитячий спорт, то фінансування ДЮСШ зов$

сім погане. Спортсменів, які, можливо, в майбутньому будуть пред$

ставляти нашу країну на змаганнях світового рівня, потрібно готувати

з дитинства. Зараз почалося відкриття багатьох різних спортивних

гуртків, але вони майже всі платні і не кожен може дозволити собі

заняття там для своєї дитинки, навіть якщо вона обдарована. Отже,

основною метою організатора спорту є, перш за все, пошук спон$

сорів та меценатів, які б надали допомогу для проведення спортив$

них заходів та тренувань. Адже завдяки «Шахтарю» та братам Клич$

ко, Василю Ломаченку та Олександру Усику нас знають у світі.

Коли ми запитаємо у іноземця, що він знає про Україну, то він скаже:
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«Євро$2012 та Шахтар». Звичайно, буде краще, якщо Україну знати$

муть не через катастрофи, а через досягнення і, звісно, спортсменів. 

Проведення різних спортивних заходів стає можливим лише за

допомогою спонсорів. Необхідно, щоб наші меценати підтримували

вітчизняний спорт не тільки в плані допомоги проведення різних

спортивних подій, а ще й додаткових премій та нагород спортс$

менів для кращої мотивації. 

Окрім того, як і будь$яка інша країна, ми маємо знати своїх ге$

роїв. Тому питання висвітлення спортивних подій є одним із найго$

ловніших. Мають проводитися об’ємні рекламні кампанії по про$

веденню тих чи інших спортивних заходів, встановлюватися великі

екрани (не тільки в центрі міста, а й в інших районах), понижувати$

ся ціни на квитки. Окрім того, досить значних коштів вимагає про$

ведення прямих теле$ та радіотранцсляцій в мережі Інтернет. І лише

коли наші спортсмени почнуть успішно виступати на міжнародних

та місцевих змаганнях — з’явиться справжній інтерес до вітчизня$

ного спорту.

Сьогодні, коли країні не вдається знайти вихід із кризового ста$

новища, коли економічні негаразди породжують занепад в куль$

турній, економічні та інших сферах життя, коли значна частина на$

селення перебуває в дуже складному стані, багато хто припиняє

цікавитися спортом. Банальна нестача коштів та часу через усі сьо$

годнішні негаразди становлять велику перешкоду для відвідування

футбольних матчів чи інших спортивних змагань. Тому більшість

нашого населення, що зацікавлена спортом — це молодь, яка не так

заклопотана повсякденними проблемами і тому має можливість

відвідувати футбольні, баскетбольні, гандбольні, хокейні та інші

матчі. І саме на них лежить відповідальність за майбутнє спорту Ук$

раїни та його розвиток.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ СКОЛІОЗІ I, III 
І IV СТУПЕНЯ

Кондратенко Р. Б.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технологій , к. тел. (093) 669 75 84, 

e"mail: kondratenko777@ukr.net
Науковий керівник: Ковтонюк М. В., к. м. н., доц.

Одним з провідних засобів консервативного лікування сколіозу

є лікувальна фізкультура. Фізичні вправи роблять стабілізуючий вплив
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на хребет, укріплюючи м’язи тулуба, поліпшують поставу, функцію

зовнішнього дихання, дають загальнозміцнюючий ефект. ЛФК по$

казана на всіх етапах розвитку сколіозу. Комплекс засобів ЛФК,

вживаних при консервативному лікуванні сколіозу включає:

— лікувальну гімнастику;

— вправи у воді;

— масаж;

— корекцію положенням;

— елементи спорту

ЛФК поєднується з режимом пониженого статичного наванта$

ження на хребет. ЛФК проводять у формі групових занять, індиві$

дуальних процедур, а також індивідуальних завдань, що виконуються

хворими самостійно.

Методика ЛФК визначається також ступенем сколіозу: при ско$

ліозі I, III, IV ступеня вона направлена на підвищення стійкості

хребта, а тоді як при сколіозі II ступеня — також на корекцію де$

формації. З числа вправ, сприяючих виробленню правильної пос$

тави, використовуються вправи на рівновагу, балансування, з поси$

ленням зорового контролю та ін.

Профілактика сколіозу передбачає дотримання правильної пос$

тави. При тривалому сидінні необхідно дотримуватися наступних

правил:

— сиди нерухомо не довше 20 хвилин;

— сидячи, якомога частіше змінюй положення ніг: ступні впе$

ред, назад, постав їх поряд, потім, навпаки, розведи і т. д.

— прагни сидіти «правильно»: сядь на край стільця, щоб коліна

були зігнуті точно під прямим кутом, ідеально випрями спину і, як$

що можна, зніми частину навантаження з хребта, поклавши прямі

лікті на підлокітники;

— періодично роби спеціальні компенсаторні вправи: повисни і

підтягни коліна до грудей; прийми на підлозі стійку на колінах і ви$

тягнутих руках.

Ранкова гімнастика, оздоровче тренування, активний відпочи$

нок — необхідний кожній людині. 

Крім вправ загальнозміцнюючого, оздоровчого характеру, є і нема$

ло спеціальних, наприклад, для зміцнення м’язів черевного преса,

грудей, поліпшення постави... Ці вправи дозволяють якоюсь мірою

виправляти недоліки фігури, дозволяють краще володіти своїм тілом.

Наступні вправи дозволять значно зміцнити м’язи спини і утри$

мати тіло в правильному положенні:
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— стоячи, руки за головою. З силою відведіть руки в сторони,

піднявши руки вгору, прогніться. Замріть на 2–4 секунди. Повтори$

ти 6–10 разів. Дихання довільне.

— стоячи і тримаючи за спиною гімнастичну палицю (верхній

кінець притиснутий до голови, нижній — до тазу) сядьте, нахиліть$

ся вперед, вправо, потім вліво. Кожен рух виконати 8–12 разів.

— лежачи на животі, спираючись на руки і не відриваючи сте$

гон від підлоги — прогніться. Замріть в цьому положенні на 3–5 се$

кунд.

— стоячи на крок від стіни торкніться руками стіни, прогніться

назад, піднявши руки вгору. Повторити 5–8 разів. Стоячи біля сті$

ни, притисніться до неї потилицею, лопатками, сідницями і п’ята$

ми. Потім відійдіть від стіни і прагніть якомога довше утримувати

це положення тіла.

Протипоказані фізичні вправи, що збільшують гнучкість хребта

і приводять його до перерозтягання. Окрім цього добре приймати

ванни з морською або океанічною сіллю по 20 хвилин. Необхідне

самовитягнення: для цього головний кінець ліжка потрібно підвес$

ти на 10–15 сантиметрів і лежати на спині і на животі по 40–50 хви$

лин розслабившись. 

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Костюченко О. В.
ІІІ курс, група ЗФР"31, інститут соціальних технологій

Науковий керівник: Макарова Е. В.

В останні десятиліття відзначається різке зростання захворюва$

ності на цукровий діабет (ЦД), особливо в промислово розвинених

районах. Кожні 10–15 років кількість хворих на цукровий діабет

подвоюється. У всіх країнах світу налічується близько 35 млн. хво$

рих на ЦД і приблизно така ж кількість хворих на діабет не виявлено. 

Вивчення поширеності цукрового діабету в нашій країні показало,

що число хворих на ЦД становить 1,5–3,5% від усього населення. 

Лікувальна фізична культура показана всім хворим ЦД за винят$

ком тих діабетиків, які виснажені у зв’язку з не лікованим або погано

лікованим діабетом. Згодом, коли сили і вагу в результаті лікування

будуть відновлені, їм також може бути призначена лікувальна фі$

зична культура. Не слід користуватися лікувальною фізичною куль$
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турою тим хворим, у яких є хвороби і розлади, не показані для зас$

тосування її, особливо тут маються на увазі хвороби серцево$судин$

ної системи. 

Поширеними формами проведення лікувальної фізичної куль$

тури є: 1) ранкова гігієнічна гімнастика, 2) лікувальна гімнастика,

3) спортивні та рухливі ігри та прикладно$спортивні вправи, 4) екс$

курсії, 5) фізкультурні масові виступи. 

У комплекс вправ лікувальної гімнастики слід включати рухливі

ігри, біг, вправи з опором та інші. Після гімнастики потрібно прий$

няти водну процедуру$ванну, душ і т. п. У разі відсутності умов для

прийому водної процедури можна вдатися до обтирання. Почина$

ти обтирання слід рушником, змоченим у воді кімнатної темпера$

тури, з поступовим переходом на обтирання водою нижчої темпе$

ратури в подальшому

Дуже корисна фізична робота в саду, городі. У домашніх умовах

треба постійно займатися легкою фізичною працею. Вік не є пере$

шкодою для занять лікувальною фізичною культурою, легкою фі$

зичною працею. 

Особливо важливо підкреслити, що хворі на цукровий діабет, зай$

няті розумовою працею, обов’язково повинні займатися лікувальною

гімнастикою і легкою фізичною працею. Спортивні ігри (волейбол),

катання на ковзанах, лижах і багато інших видів спорту можуть бу$

ти рекомендовані багатьом хворим на цукровий діабет. Проводити

заняття ранкової або лікувальною гімнастикою необхідно після

обов’язкової консультації з лікуючим лікарем. Заняття фізкульту$

рою повинні проходити в добре провітреному приміщенні або на

повітрі. Якщо представляється можливість, то крім вправ ранкової

гімнастики рекомендується такий самий комплекс вправ повтори$

ти ввечері, приблизно за 1,5–2 години до сну. 

Комплекс вправ лікувальної фізкультури при діабеті повинен

поєднувати рухливі ігри, біг, вправи з опором і т. д. Після закінчен$

ня занять потрібно прийняти душ або вдатися до обтирання. 

Лікування діабету направлено на відновлення порушеного вуг$

леводного обміну шляхом застосування дієтотерапії та інсуліну. 

Використання лікувальної фізкультури дозволило значно поліп$

шити профілактику і лікування різних форм цукрового діабету,

а так само запобігти розвитку коматозних станів. 

Використання поряд з іншими засобами лікування цукрового

діабету фізкультури надає позитивну дію на хворого. Лікувальна фіз$

культура при діабеті знижує рівень цукру в крові, покращує загальне
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самопочуття діабетика, підвищує його працездатність. Заняття лі$

кувальною фізкультурою рекомендовані всім хворим на цукровий

діабет, за винятком тих діабетиків, у яких є хвороби і розлади, не

показані для її застосування. 

У зв’язку з тим, що захворюваність ЦД за останні десятиліття збіль$

шилася, діабетологія придбала важливе медико$соціальне значення. 

Значно рідше стали спостерігатися такі різні ускладнення ЦД,

як кетоацідотіческая і гіпоглікемічна кома.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІСЛЯ МЕНІНГІТУ

Коваленко О.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технологій, к. тел. (093) 797 12 87

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач.

На сьогодні в Україні методи реабілітації після менінгіту недос$

коналі та повністю не досліджені, і ніхто не може сказати як поведе

себе організм після тривалого використання тих лікарських засобів,

якими на даний час володіє українська медицина.

Менінгіт — запалення оболонок головного мозку і спинного

мозку. Розрізняють лептоменінгіт — запалення м’якої і павутинної

мозкових оболонок, і пахіменінгіт — запалення твердої мозкової

оболонки. У клінічній практиці під терміном «менінгіт» зазвичай

розуміють запалення м’якої мозкової оболонки.

Будь$яка застуда, грип і навіть пневмонія можуть перерости в тяж$

ке захворювання з жахливими наслідками

Захворіти на менінгіт можуть не всі. Зазвичай групою ризику вва$

жаються діти від одного року та молоді люди приблизно до 30 років,

тому що саме до одного року у немовляти міцна імунна система,

яку передала дитині мати за час вагітності та із грудним молоком,

а після тридцяти років організм людини вже самостійно виробляє

імунітет проти цієї хвороби.

Запобігти менінгіту можна з допомогою звичайної профілакти$

ки застудних захворювань, адже грип, нежить і, навіть, пневмонія

можуть перерости в менінгіт. Це стається, якщо менінгококова

інфекція проходить своєрідний бар’єр і потрапляє до головного або

спинного мозку. Інакше страшна хвороба не настане. Тож першою

чергою людина повинна тепло одягатися холодної пори, їсти як

найбільше цитрусових та зміцнювати свій імунітет.
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Необхідною умовою максимально повного одужання після пе$

ренесеного менінгіту є проведення комплексу реабілітаційних захо$

дів та подальше динамічне диспансерне спостереження за хворим.

Основними загальними принципами реабілітації є:

1. Початок відновної терапії вже в періоді раннього одужання,

при відсутності життєвозагрожучих факторів.

2. Сувора послідовність заходів на різних етапах реабілітації.

3. Поєднання різних методів за участю різних фахівців.

4. Адекватність реабілітаційних заходів станом хворого і його ре$

зервним можливостям, поступовість зростання навантажень, диферен$

ційований підхід до використовуваних реабілітаційним методикам.

5. Постійний динамічний контроль стану одужання і ефектив$

ності використовуваних реабілітаційних методів.

Реабілітаційні заходи раннього періоду одужання, що проводять$

ся вже на етапі інфекційного стаціонару і продовжені на наступних

етапах (реабілітаційне відділення, санаторій, поліклініка) включають

в себе режимні заходи, лікувальне харчування, лікувальну фізкуль$

туру, фізіотерапевтичні, фізичні та фізіологічні методи, фармако$

логічну корекцію, психотерапевтичні методи.

На підставі вищевказаної інформації ми можемо зробити виснов$

ки, що хоча менінгіт доволі складна хвороба та потребує складної та

довготривалої реабілітації, людина після перенесення інфекції може

одужати та вести нормальний спосіб життя, який був у неї до хво$

роби, але для цього потрібно діагностувати захворювання на ранньо$

му етапі і почати вчасне та якісне лікування.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, 

ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ

Кубрак Р. М.
аспірант кафедри реабілітації,

Інститут соціальних технологій Університету «Україна», 
к. тел. (093) 967 09 50

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент

Фізична реабілітація має важливе значення для оптимізації росту

і розвитку, попередження подальшої інвалідизації, а також скорочен$

ня порушень порушень м’язевої і рухової функції. Регулярна рухова

активність може в значній мірі допомогти особам з церебральним

паралічем стати самостійними продуктивними членами суспільства.
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Реабілітація хворих з церебральним паралічем заключається в те$

рапії вторинних ускладнень цієї невиліковної хвороби. У 60% осіб

відмічаються епілептичні припадки або схильність до них, тому таким

особам можуть призначати проти епілептичні препарати і міоре$

лаксанти. Крім того, багато хворих церебральним паралічем мають

вторинні ускладнення, серед яких біль в суглобах, деформація куль$

шових суглобів і хребта, порушення функції сечового міхура і ки$

шечника, а також гастроезофагеальний рефлекс. Для лікування цих

ускладнень можуть призначатися лікарські препарати. І, нарешті,

осoби з церебральним паралічем звичайно ведуть малорухомий

спосіб життя і тому є підвищений ризик розвитку захворювань сер$

цево$судинної системи.

Досліджень, присвячених вивченню рухової активності і фізич$

них вправ на хворих з дитячим церебральним паралічем, не багато.

Історично так склалось, що кількість хворих з ДЦП, що займались

організовано або самостійно фізичними вправами, завжди невелика.

Оцінка фізичної підготовленості і проведення занять ними усклад$

нююються різного роду фізичними недоліками, атетозом, атаксією,

відсутністю координації рухів і спастичністю, які часто асоційовані

з даним захворюванням. Внаслідок пошкодження центральної нер$

вової системи у багатьох осіб з ДЦП відмічається порушення фор$

мування рефлексів, що перешкоджає навчанню довільним рухам.

При наявності аномального патерна рефлексів дітям з ДЦП потрібні

заняття фізичним вправами для подолання патологічних рефлексів

разом з розвитком гнучкості і виправленням осанки.

Разом з тим немає ніяких передумов, які б перешкоджали цим

особам отримувати користь від регулярної рухової активності, яку

слід підтримувати. Кількість досліджень поступово збільшується

і отримані дані чітко показують,що регулярні заняття по програмах

рухової активності, що побудовані подібно до програм для здоро$

вих людей, можуть приносити користь також хворим з ДЦП.
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ВІДПРАВНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Кузьмін О. О.,
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»

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

Захворювання периферичної нервової системи відносяться до

тих, які зустрічаються найчастіше, серед них моно$ та поліневрити

верхніх і нижніх кінцівок, неврит лицевого нерву, невралгії трійчас$

того нерву зустрічаються надзвичайно часто. За втратою працездат$

ності ці патології посідають одне з перших місць та часто призво$

дять до тяжкої інвалідизації хворих.

У відновлювальному лікуванні хворих із захворюваннями пери$

феричної нервової системи важливе значення приділяється ліку$

вальній фізичній культурі, масажу, фізіотерапії. Мононеврити та

поліневрити різної етіології (травматичні, інфекційні, судинні, ток$

сичні) вимагають раннього відновлювального лікування, що зале$

жить від тяжкості рухового дефекту й етапу захворювання.

Традиційно вирізняють ранній (2–12$а доба), ранній відновний

(12–20$а доба), пізній відновний (20–40$а доба), резидуальний

періоди (понад 2 місяці). У нейрохірургічній практиці після реконст$

руктивних операцій на нервах і сплетіннях ранній відновний період

може тривати до 30–40 днів, пізній — до 3–4 місяців, резидуальний —

до 2–3 років.

Застосування лікувальної гімнастики при захворюваннях пери$

феричних нервів має низку особливостей залежно від етапу лікуван$

ня. Так, у ранньому післяопераційному періоді пасивні, напівпасив$

ні й активні рухи проводять лише у тих суглобах, які відстоять від

місця травми чи операції, а окремих випадках є навіть суміжними.

Вже у ранньому (особливо післяопераційному) періоді значна роль

відводиться ідеомоторним вправ, і навіть мінімальним ізометричним

напруженням. Цим вправам передує навчання диференційованій на$

прузі м’язів на неураженому боці. Перевага подібних занять у тому, що

хворі можуть самостійно кілька разів на день повторювати ці вправи. 

У ранньому відновному періоді ідеомоторні вправи поєднують$

ся і доповнюються рефлекторними вправами, заснованими на ви$

користанні природних синергій і синкінезій. Ці вправи дозволяють
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«обхідним» шляхом створити диференційовану напругу паретич$

них м’язових груп без безпосереднього руху на суглобах ураженої

кінцівки. Значно збільшуються число і обсяг ізометричної напруги.

Масаж проводять, як і у ранньому періоді, збільшуючи його трива$

лість. Лікування положенням здійснюють постійно, крім періоду

занять лікувальною гімнастикою.

У пізньому відновному періоді проводять основні активні ліку$

вальні вправи. Масаж поширюється на всю зону м’язового уражен$

ня, поступово досягає максимальної активності. Лікування поло$

женням має дозований характер і визначається глибиною парезу. 

У резидуальному періоді продовжують заняття лікувальною

гімнастикою, значно збільшують число прикладних вправ для тре$

нування побутових навичок, вводять ігрові й спортивно$прикладні

елементи, формують оптимальні компенсаторні пристосування.

Призначають 15–20 процедур масажу. Курс лікування повторюють

через 2–3 місяці. Лікування положенням визначається конкретним

ортопедичними завданнями та здійснюється за допомогою ортопе$

дичних і протезних виробів — апаратів, тренажерів, спеціального

взуття. У цьому періоді особливу труднощі при реабілітації предс$

тавляють сухожильні м’язові контрактури та обмеження рухливості

в уражених суглобах. Чергування пасивних рухів з активними впра$

вами різного характеру і масажем неуражених відділів, легкі теплові

процедури дозволяють відновити необхідну амплітуду рухів.

МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ДЦП

Кириленко В. О.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»
Інститут соціальних технологій, к. тел (093) 403 56 64, 

e"mail: slavutynia1@mail.ru
Науковий керівник: Неліп І. С., асистент.

Дитячі церебральні паралічі — збірний термін, що поєднує гру$

пу хронічних непрогресуюсих симптомокомплексів рухових пору$

шень, вторинних по відношенню до порушень або аномалій голов$

ного мозку, що виникають у перинатальному періоді. Відзначається

помилкове прогресування по мірі росту дитини.

ДЦП не є спадковим захворюванням.

Причина будь$яких церебральних паралічів — патологія в корі,

підкіркових областях, в капсулах або стовбурі головного мозку.

Принципова відмінність ДЦП від інших паралічів — в часі виник$
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нення та пов’язаного з цим порушення редукції позотоничних реф$

лексів, характерних для новонароджених.

У відновленні стану осіб з ДЦП діє ряд загальних методологіч$

них підходів.

Плавання. Плавання рекомендується всім дітям з ДЦП. Воно

сприяє зміцненню м’язів. Рухи у воді уповільнені, що дає дитині за$

пас часу для розрахунку дій. Здатність до збереження рівноваги у воді

менш важлива, тому він може займатися на рівних з однолітками,

що сприяє підвищенню його самооцінки.

Поетапність розвитку. Після освоєння чергового навику заняття

концентруються на досягненні наступного. Наприклад, спочатку

дитина вчиться перекочуватися на маті, розстеленому на підлозі,

потім — скочуватися з невеликого ухилу, після цього — перекочува$

тися з великим м’ячем, далі — виконувати рухи руками в положенні

лежачи на животі. Потім дитина вчиться сидіти нерухомо, з опорою

ніг на лавку, наприклад, займаючись малюванням (з поступовим

збільшенням часу занять).

Тренування функції міжпівкульна взаємодії. Особлива увага

приділяється поліпшенню функцій міжпівкульна взаємодії. Вправи

даної групи включають проползаніе крізь трубу, ламання по шведсь$

кій стінці з перехлестом рук, вправа, при якому дитина пересу$

вається рачки, дмухаючи на що котиться перед ним тенісний куль$

ку, ходьба з поперемінним підніманням різнойменних руки і ноги.

Тренування рівноваги. У міру поліпшення функції міжпівкульна

взаємодії переходять до роботи над координацією рухів і рівнова$

гою. Починають зі спроб утримуватися в положенні стоячи на двох

ногах на «хитної дошці» з широкою основою, потім — на одній нозі.

Після цього переходять до повільної ходьбі.

Корекція рухових проблем, пов’язаних з ДЦП, заснована на ви$

користанні спеціальних вправ. При цьому для кожної дитини роз$

робляється індивідуальний план лікування. Вправи на рівновагу,

координацію рухів і орієнтацію в просторі спрямовані в основному

на поліпшення загальної моторики. Для корекції порушень дрібної

моторики використовуються методи ерготерапії. До фізичних ме$

тодів лікування ДЦП відносять: 

— вправи на рівновагу — повільна ходьба по похилій гімнас$

тичній лаві; балансування на одній нозі на «хитної дошці»; ловля

м’яча або тканинних мішечків, заповнених пластиковими кулька$

ми, стоячи на «хитної дошці»; стрибки через скакалку; гра в «кла$

си» або чехарду;
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— вправи на координацію рухів — вправи зі скакалкою; «малю$

вання вісімок» у повітрі руками; вправи в позі «сидячи по$турець$

ки»; повзання; вправа «тачка» (ходьба на руках з підтримкою за ноги);

плавання; ігри з м’ячем та ракеткою; гра в «класи» або в чехарду;

стрибки «зіркою»;

— вправи на орієнтацію в просторі — використання «тунелів»,

гра з великим м’ячем на маті; ловля м’ячів різних розмірів або

м’ячів з шипами;

— вправи на розвиток дрібної моторики — збирання паличок;

мозаїка.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Кремзель Д. А.
ІІ курс, група ФГН, спеціальність «Філологія», 

Національний університет «Києво"Могилянська Академія»
Науковий керівник: Максименко В. В., ст. викладач. 

Актуальність дослідження. На сьогодні відомо безліч шляхів по$

ліпшення здоров’я людини як традиційними, так і не традиційними

методами. Якщо перші більш$менш охарактеризовані в медичних

посібниках, то нетрадиційні шляхи вирішення проблем не завжди

дістають популярність серед народних мас. Сучасна медицина —

комплекс не тільки «класичних» знань, але й своєрідна система су$

то нових, де в чому, можливо, не до кінця випробуваних, та досить

ефективних способів лікування. Не можна покладатися тільки на

окремі аспекти медичних засобів. Потрібно знати все, або майже

все, щоб обрати краще і найбільш правильне. 

Мета роботи. За допомогою статистичних даних та джерел су$

часної медицини охарактеризувати технології зміцнення здоров’я

людини у XXI столітті.

Якщо розглядати так званий хімічний аспект питання, досить

важливо зупинитися на біологічно активних добавках (БАД) — спе$

ціальному харчовому продукті, призначеному для вживання в ра$

ціони харчування з метою лікувально$профілактичних, оздоровчих

властивостей. Це забезпечує нормальне функціонування організму.

БАДи поділяються за своїм призначенням на парафармацевтики

(для підтримки функціональної активності органів та систем), нут$

рицефтики (для корекції хімічного складу) і еубіотики або пробіо$
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тики (містять живі організми та нормалізують мікрофлору кишків$

ника). В основі своїй добавки складаються із натуральних речовин

рослинного походження, але з іншого боку хімічний склад даного

продукту досить виразний, тому користуватися ним потрібно обе$

режно. Все, що штучно впливає на поліпшення здоров’я організму,

має бути дотримано в суворих дозах.

На сьогоднішній день БАДи найбільш популярні та ефективні

серед інших хімічних сполук. Вони впливають на стан людини тіль$

ки за певного систематичного вживання разом із їжею, тому не вва$

жаються в загальній медицині ліками як такими. 

З точки зору фізіологічного аспекту, для зміцнення здоров’я лю$

дині потрібен рух. Застій м’язів може призвести до застою в органах,

і тоді без серйозного лікування вже не обійтися. З релігії індуїзму до

нас прийшла йога — сукупність різноманітних індійських духовних

і фізичних метод, що допомагають керувати психікою та пси$

хофізіологією індивіда для покращення фізичного і духовного ста$

ну. Виконуючи певні вправи, людина не тільки розслабляється, але

й активізує фізичну силу. Нарівні з йогою також корисна так звана

«точечна» медицина або точений масаж. Наші нервові кінцівки —

унікальні провідники будь$яких імпульсів. Недарма в минулі часи

хворобу найчастіше лікували, стимулюючи визначені точки на тілі.

Наприклад, головний біль лікується роздразненням нервових

закінчень, які знаходяться на потилиці та на скронях.

Серед сучасних технологій зміцнення здоров’я людини був і завж$

ди буде лідирувати спорт. Чи це танці, чи, можливо, паркур — вибір

суто індивідуальний. В кожному випадку — від активних дій цирку$

ляція крові пришвидшується, стає більш сильною, і організм таким

чином своєрідно оновлюється. Не потрібно нехтувати і звичайни$

ми прогулянками: будь$які сучасні методи медицини в своїй основі

все одно радять дихати свіжим повітрям та частіше ходити.

На сьогоднішній день лікарі радять пройти хоча б один курс аку$

пунктури (лікування спеціальними голками). Але ці методи також є

штучною стимуляцією підтримки нормального функціонування

організму. Тому найлегший і найкращий спосіб — притримуватися

режиму, відповідного раціону харчування і частіше всміхатися. Ад$

же гарний настрій — це вже 70% здоров’я. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК 
ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ «БОДІФЛЕКС» 

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

Кричильська Н.В.
ЙЙЙ курс, ФЕН, спеціальність «Фінанси та кредит»,

Національний університет «Києво"Могилянська академія», 
Науковий керівник: Фесак О.О.

Метою проведення занять фізичної культури для студентів зви$

чайного та спеціального відділень є покращення стану здоров’я та

опірності організму до ряду захворювань. Для цього можна застосо$

вувати безліч існуючих традиційних та альтернативних практик,

але для студентів з обмеженими фізичними можливостями або по$

ганим станом здоров’я даний вибір не є таким доступним. Однією

із сучасних методик, принципи якої дозволяють залучати до вико$

нання вправ усіх студентів є бодіфлекс.

Бодіфлекс — це система, що складається з дихальної гімнасти$

ки, ізотонічних і ізометричних вправ [3]. Головною особливістю да$

ної дихальної гімнастики є насичення крові киснем. Приплив кисню

в кров допомагає спалити жир, а головне — дає відмінне джерело

енергії. Заняття бодіфлексу не включають в себе складні силові

вправи та навантаження, а тому доступні для студентів різних груп

здоров’я. На відміну від виснажливих фізичних навантажень, осно$

вою бодіфлексу є вміння правильно дихати та розтягувати м’язи. 

Регулярні заняття дихальною гімнастикою дають безліч переваг.

Передусім, результатом виконання вправ є підвищення загального

тонусу та зміцнення імунної системи. Також завдяки вправам на$

довго зберігається ефект бадьорості та енергійності. 

Дуже актуальною опцією бодіфлексу є боротьба з надлишковою

вагою. Статистичні дані засвідчують факт, що щорічне збільшення

кількості студентів хворих на ожиріння зі зростанням курсу складає

1% [2]. Система з декількох вправ дозволяє спалювати жири, покра$

щувати стан пресу, зменшувати об’єм тіла. Завдяки регулярним за$

няттям покращується і прискорюється обмін речовин та зменшується

апетит. Також цю техніку можна застосовувати при різних психіч$

них перевантаженнях, оскільки застосовується система правильно$

го дихання, яке вимагає участі діафрагми, за винятком руху грудної

клітки і живота. Саме такий тип дихання може полегшити стан три$

воги, подалати безсоння, депресію, стрес та підвищену нервозність.
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Дослідили, що після довготривалого заняття бодіфлексом покращу$

ється пам’ять та зір [1]. Дані фактори є дуже важливими, оскільки

активне і багатогодинне використання комп’ютерів призодить до

погіршення пам’яті та падіння рівня зору серед студентів. Бодіфлекс

є корисним для студентів з серцево$судинними захворюваннями.

Завдяки активній транспортації кисню через організм покращується

функціонування серцево$судинної системи та прискорюється кро$

вообіг. Оскільки основою бодіфлексу є дихальні вправи, тому зро$

зумілим є позитивний вплив вправ на діяльність дихальної систе$

ми. Дана система є дуже ефективною для профілактики астми,

бронхіту, алергії, вірусних інфекцій. Останнім, але досить вагомим

фактором є вплив занять бодіфлексу на паління. Доведено, що ре$

гулярні вправи сприяють припиненню цієї шкідливої звички.

Заняття дихальною системою бодіфлекс безперечно мають пози$

тивний вплив на покращення стану здоров’я студентів. Але потрібно

пам’ятати, що для досягнення результатів заняття мають бути регу$

лярними та ефективними. Для покращення стану здоров’я студе$

нтської молоді рекомендуються 15$хвилинні вправи дихальної гім$

настики під час занять фізичної культури та мотивація до щоденних

самостійних занять.
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Було обстежено 282 хворих на етапі амбулаторної реабілітації, які

перенесли ішемічний інсульт. З них чоловіків — було 157 (44,33%),
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жінок — 125 (55,67%) осіб. Середній вік чоловіків склав 61,6±10,2 ро$

ків, жінок 64,4±9,7 років.

Доведено, що помірна чи висока рухова активність сприяє зни$

женню частоти інсульту більш як на 20% у порівнянні з особами

з низькою руховою активністю, позитивно впливаючи на модифі$

кацію факторів ризику серцево$судинних захворювань загалом та

інсульту зокрема [1; 4]. 

Соціально значимим є той факт, що лише 10–15% хворих після

перенесеного мозкового інсульту повертаються до праці, а з 80%

інвалідизованих — 38,2% потребують стороннього догляду [2; 5; 6].

Для пацієнтів з ризиком повторного інсульту або транзиторною

ішемічною атакою обмеження рухової активності чи її відсутність

ускладнює процес відновлення і підвищує ризик повторного інсульту.

Оскільки інсульт часто призводить до інвалідизації, а неврологічний

дефіцит обмежує рухову та соціально$побутову активність, необхід$

но визначити безпечний режим фізичних навантажень, що дозволяє

відновити передінсультний рівень активності, а потім підвищувати

його для запобігання повторного інсульту [3; 4]. 

У хворих на ішемічний інсульт або транзиторну ішемічну атаку,

здатних до збільшення рухової активності, принаймні, до виконан$

ня помірно інтенсивних фізичних вправ протягом 30 хвилин (біль$

шість днів на тиждень), можна розглядати як засіб зниження пов$

торного інсульту [4]. 

При проведені анкетування було виявлено, що в 26,64% обсте$

жених рухова активність тривала менше 15 хв у день, з них 43,84%

жінок та 56,16% чоловіків. Рухова активність від 15 до 30 хв на добу

була в 11,68% обстежених, з них 56,25% жінок та 43,75% чоловіків.

Рухова активність 30–60 хв на добу була в 20,07% обстежених,

49,09% жінок та 50,91% чоловіків. Варто відмітити, що рухова ак$

тивність понад 60 хв на добу відмічалася у 41,61% обстежених: з них

38,6% жінок та 61,4% чоловіків відповідно.

При дослідженні вікових особливостей рухової активності про$

тягом дня були виявлені тенденції до її зниження з віком у кожній

групі рухової активності. 

Взагалі не займаються фізичними вправами 74,1% респондентів,

з них 34,7% жінок та 39,4% чоловіків; 2,6% респондентів займаються

лише 2–3 рази на місяць; 0,7% респондентів займаються раз в тиж$

день; 2,9% респондентів займаються фізичними вправами 2–3 рази

на тиждень, з них 0,4% жінок та 2,5% чоловіків; 5,1% респондентів

займаються 4–6 разів на тиждень, з них 2,2% жінки та 2,9% чолові$
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ків; 14,6% респондентів займаються руховою активністю біля 30 хв

щодня, з них 4,7% жінок та 9,9% чоловіків. 

Основні причини, чому респонденти не займаються фізичними

вправами: 10,85% зазначили, що не мають часу, з них 4,2% жінок та

6,6% чоловіків; 10,85% вважають, що це не допоможе їхньому здо$

ров’ю, з них 4,8% жінок та 6% чоловіків; 33,1% відповіли, що не мають

сили волі щоб себе змусити, з них 11,4% жінок та 21,7% чоловіків;

41% дали відповідь, що через стан здоров’я (важко займатися); 4,2%

респондентів зазначили інші причини. 

Знання хворих щодо ролі рухової активності у вторинній

профілактиці інсульту оцінювалися шляхом аналізу відповідей на

запитання «Як можна знизити ризик повторного інсульту?». Лише

10,3% осіб дали відповідь — «Шляхом підвищення рухової актив$

ності»: з них 6,4% чоловіків та 3,9% жінок.

Отже, рухова активність 30–60 хв на добу й більше виявлена

в 81,5% обстежених. Варто відмітити, що цю рухову активність мож$

на позначити як не цілеспрямовану, а вимушену, тобто таку, що не$

обхідна для забезпечення побутової активності. З віком вдвічі змен$

шується кількість осіб, які мають рухову активність протягом дня

> 60 хв на день.

Щодо цілеспрямованих занять фізичними вправами, встановле$

но, що 74,1% респондентів взагалі не займаються фізичними впра$

вами та лише 22,6% виконують фізичні вправи й мають достатній

рівень рухової активності протягом тижня. 

Основними причинами, через які хворі не виконують фізичних

вправ, є незадовільний стан здоров’я та відсутність сили волі. 
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Плавання — це не тільки засіб фізичної реабілітації та один із

найкращих видів спорту, а й просто прекрасний засіб покращення

і зміцнення здоров’я людини, фізичного розвитку людини, почи$

наючи з перших місяців життя і до старості. 

Доказом оздоровчого ефекту плавання, служать приклади, коли

займатися плаванням приходять діти з недоліком у фізичному роз$

витку, ослаблені після перенесених захворювань і стають відомими

спортсменами. У 1971 році Міжнародна федерація аматорів (ФІНА)

визнала плавання важливим додатковим джерелом здоров’я для

дітей і рекомендувала медичним комітетам всіх національних феде$

рацій плавання включатися в роботу по масовому розвитку плаван$

ня серед дітей грудного віку, організовуючи у своїх широку популя$

ризацію методики застосування цього дієвого оздоровчого засобу.

Вплив занять плаванням на серцево$судинну, дихальну систему

і опорно$руховий апарат та інші системи організму позитивий. Го$

ризонтальне положення тіла, а також циклічні рухи, пов’язані з ро$

ботою м’язів, тиск води на підшкірне русло, глибоке діафрагмальне

дихання і зважений стан тіла — все це сприяє припливу крові до

серця і в цілому істотно полегшує його роботу. У результаті занять
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плаванням знижується тиск систоли, підвищується еластичність

судин, збільшується ударний об’єм серця тощо.

Таким чином, в результаті занять плаванням в серцево$судинній

системі відбуваються позитивні зміни (у вигляді посилення скорот$

ливої здатності м’язової стінки судин і поліпшення роботи серця),

які ведуть до більш швидкого транспортування крові, насиченої кис$

нем, до периферичних ділянок тіла і внутрішніх органів, що сприяє

активізації загального обміну речовин.

Механізм позитивного впливу плавання на полягає в активній

тренуванні дихальної мускулатури, збільшенні рухливості грудної

клітки, легеневої вентиляції, життєвої ємності легень, споживання

кисню кров’ю. При плаванні в диханні беруть участь найвіддале$

ніші ділянки легенів, і в результаті виключаються застійні явища

в них. Крім того, плавання із затримкою дихання, пірнання, зану$

рення під воду тренують до гіпоксії.

Все вище сказане дозволяє зробити висновок, що плавання

є ефективним засобом зміцнення і розвитку дихальної системи. При

плаванні людина знаходиться в стані гідростатичної невагомості, що

розвантажує опорно$руховий апарат від тиску на нього ваги тіла — це

створює умови для нормування порушень постави, збільшує рухові

можливості і сприяє їх розвитку. Показник сумарної рухливості в суг$

лобах плавців значно вище, ніж у спортсменів інших спеціалізацій.

Виконання плавальних рухів руками і ногами залучають до роботи

майже всі м’язи тіла, що сприяє гармонійному розвитку мускулатури.

Також необхідно відзначити, що при заняттях плаванням прак$

тично відсутня небезпека травмування опорно$рухового апарату. За

своїм динамічним характеристикам плавання є одним з доступних

засобів фізичної культури займаються різного віку і підготовленості.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ АМПЛІТУДИ РУХІВ 

У ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Микитенко Т. А.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., доцент

Особливостями рухових порушень у дітей при ДЦП є не тільки не$

можливість виконання рухів, а й слабкість відчуття цих рухів. У дітей
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із ДЦП спостерігаються істотні труднощі просторового аналізу й син$

тезу, порушення уявлення схеми тіла, труднощі словесного відбиття

просторових відносин. Через порушення фіксації погляду, розладу

рухів очей, обмеження полів зору може спостерігатися порушення

уваги та труднощі при зосередженні на виконанні завдання. Без орга$

нізованого спеціального навчання діти із ДЦП не можуть засвоїти

окремі ознаки форми й розміри предметів, розташування їх у просторі.

Лікування дітей із ДЦП комплексне та включає медикаментоз$

не, фізіотерапевтичне, ортопедичне, логопедичне лікування, гід$

рокінезитерапію, електростимуляцію м’язів у спокої й під час ходьби.

Особливе значення для збільшення амплітуди рухів дітей із ДЦП

мають лікувальна фізична культура та масаж.

Сьогодні розроблено багато методів моторного перенавчання

дітей із даними захворюванням (методи Бобат, Кебот, Фелис, Семе$

нової ін.). Масаж є незамінним засобом відновного лікування дітей

із ДЦП. Релаксуючий масаж знижує м’язовий тонус, протидіє роз$

витку контрактур. Нормалізація м’язового тонусу є обов’язковим

завданням для занять ЛФК. Для стимуляції розвитку рухів застосо$

вується як загальний, так і точковий масаж за гальмовим методом.

Для одержання позитивного реабілітаційного ефекту в дітей із

ДЦП необхідна тривала й наполеглива робота. Завданнями ЛФК у пе$

ріод залишкових явищ є: зниження гіпертонусу привідних м’язів

і м’язів$згиначів, зміцнення ослаблених м’язів; покращення рухли$

вості в суглобах, корекція порочних установок опорно$рухового апа$

рату; покращення координації рухів і рівноваги; стабілізація пра$

вильного положення тіла, закріплення навички самостійного

стояння, ходьби; розширення загальної рухової активності дитини,

тренування вікових рухових навичок; навчання разом із виховате$

лями й батьками самообслуговування, засвоєння основних видів

побутової діяльності з урахуванням розумового розвитку дитини.

Формування рухів має вироблятися в суворо визначеній послі$

довності, а саме, починаючи з голови, потім ідуть рука — тулуб, ру$

ки — тулуб — ноги та спільні рухові дії. При цьому рухи руками й но$

гами мають виконуватися спочатку у великих суглобах (плечовому

та кульшовому), потім — поступово захоплювати середні суглоби

(ліктьовий, колінний і далі зміщатися до променево$зап’ястного й го$

мілковостопного). За наявності супутніх деформацій опорно$рухово$

го апарату (контрактури, укорочення кінцівок, остеохондропатія,

сколіози, остеохондрози, соматичні захворювання) спектр завдань

розширюється з урахуванням наявної патології.
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У період залишкових явищ розширюється комплекс засобів

лікувальної фізкультури. У програму фізичної реабілітації включені

масаж, прикладні види фізичних вправ, працетерапія, гідрокінезо$

терапія, фізіотерапія (теплолікування, електрофорез, УВЧ), іпотера$

пія, ортопедія (ходьба в лонгетах, ортопедичних черевичках). Обсяг

добової рухової активності дітей у міру росту й розвитку поступово

зростає. Наприклад, дворічна дитина повинна використовувати

різні форми рухової активності обсягом 2 години 30 хвилин у день,

а у віці 3–7 років — 6 годин, при цьому обсяг тижневого наванта$

ження складає, відповідно, 19 і 43 годин.

Отже, рання і систематична корекція рухових порушень, здійс$

нювана в єдиному комплексі лікувально$педагогічних заходів, сприяє

попередженню і подоланню багатьох ускладнюючих порушень і ви$

явленню компенсаторних можливостей дитячого мозку, а викорис$

тання нових методів оцінки основних рухових функцій дозволяють

своєчасно вносити зміни| в процес фізичної реабілітації. 

ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
АРТЕРИАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

У ЖІНОК В ПОСТКЛІМАКТЕРИЧНОМУ ПЕРІОДІ

Міхєєнко О. В. 
VI курс, група ФР 52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївська філія Універсітету «Україна»
Науковий керівник: Тарасенко Т. Д., к.мед.н., доцент 

Серцево$судинні захворювання — основна причина захворюва$

ності та інвалідизації населення в усіх розвинутих країнах світу.

Майже 20–25% всього дорослого населення має підвищений ар$

теріальний тиск, тобто страждає різними формами артеріальної

гіпертензії, причому частіше нездужають найбільш працездатні лю$

ди віком 30–60 років. 

Артеріальна гіпертензія (АГ) — основний фактор ризику іше$

мічних хвороб серця (ІХС) та цереброваскулярних захворювань, які

на 88,1% визначають рівень смертності від хвороб системи крово$

обігу (ХСК). 

Відповідно до масштабів нашої країни можна вважати, що ми має$

мо 12–13 млн. хворих на артеріальну гіпертензію. Частота смерт$

ності від ХСК в Україні в 2–3 рази, а серед осіб працездатного віку

в 4–6 разів вища, чім в розвинутих краінах. Артеріальна гіпертензія

є національною проблемою, для вирішення якої Президентом
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України був підписаний Указ від 4 лютого 1999 року, яким введено

в дію Національну програму профілактики і лікування.

Виникнення і перебіг АГ тісно пов’язані з наявністю факторів ри$

зику: спадковість, психоемоційні навантаження, куріння, незбалан$

соване харчування (вживання надмірної кількості солі) надлишкове

вживання алкоголю, надмірна маса тіла і малорухомий спосіб життя.

Актуальність роботи полягає у тому щоб розглянути профілак$

тику при цій хворобі, адже артеріальна гіпертензія знаходить неу$

хильну тенденцію до зростання і зв’язано це, перш за все з тим, що

артеріальна гіпертензія — це хвороба цивілізації, її негативних сторін

(зокрема, інформаційного буму, збільшеного темпу життя, гіпокі$

незії і ін.). Все це викликає неврози, у тому числі серцево$судинні,

негативно впливаючи на організм і його регуляторні механізми, на

регуляцію судинного тонусу. 

Чинники, сприяючі розвитку захворювання: нейропсихічне пере$

напруження, емоційний стресс; спадково$конституційні особливості;

професійні шкідливості; надмірна маса тіла, особливості харчування;

зловживання курінням і алкоголем; вікова перебудова регулятор$

них механізмів; хвороби нирок; атеросклероз, гіперхолестеринемія.

В останні роки отримані нові данні про АГ, яка розвивається

у жінок у клімактеричний період. Частота АГ у жінок перевищує її

поширеність серед чоловіків того ж віку і досягає 50–80%. Причому

було показано, що настання менопаузи є фактором ризику підви$

щення артеріального тиску незалежно від віку. Крім того, для жінок

в клімактерії характерна не тільки більша частота АГ, але й більш

швидке прогресування захворювання і гірший прогноз. Це пов’язано

з швидким розвидком гіпертрофії лівого шлуночка, що властиве мета$

болічному синдрому клімактеричного періоду. В патогенезі розвитку

АГ у жінок в період клімактерія ведуча роль відводиться значному зни$

женню рівня жіночих статевих гормонів: естрогенів та прогестерону.

В процесі реабілітації артеріальної гіпертензії значне місто ма$

ють фізични методи: заняття лікувальної фізкультурой з обовязко$

вими справами на релаксацію, дозована ходьба, плавання, фізіоте$

рапевтични методи. 

В роботі була поставлена мета вивчити вплив фізичної реабі$

літації на клінични та функціональни показники серцево$судиної

системи а також на профілактіку ускладнень артеріальної гіпертен$

зії у жінок в клімактеричному періоді. 

Розроблена комплексна програма фізичної реабілітації з вклю$

ченням ЛФК, хвойних ванн, дозованої ходьби, яка показала значну
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єфектівність у процесі реабілітації у жінок єксперіментальной гру$

пи, в порівнянні з жінками контрольной групи, які пріймалі тількі

медікаментозну терапію без фізичної реабілітації. 

КОРЕКЦІЯ ЗАЇКАННЯ 
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З РОЗУМОВИМИ ВАДАМИ

Могильна В. В.
VI курс, група КО"52–12 спеціальність «Дефектологія »

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник Літвін С.М., доц.

У даній статті розглядається порушення звуковимови при заїканні

та сучасні методичні підходи щодо корекційної роботи. Дослідження

проводилося в першому класі. Діти молодшого шкільного віку, які

навчаються в КЗ «Балтська спецшкола$інтернат №1 для дітей з ЗПР».

В дослідженні взяло участь 15 дітей семи — восьмирічного віку.

На сьогодні невротичні порушення мовленнєвого процесу, зок$

рема заїкання, є важливою психолого$педагогічною і медичною

проблемою. Не останню роль у збільшенні числа осіб з даними роз$

ладами відіграють не тільки фактори, що визначають ураження

центральної нервової системи в пре$ і постнатальні періоди, але

й підвищення рівня психоемоційної напруги, зниження механізмів

резистентності і несприятливі екологічні обставини. За даними

Британської асоціації заїкання (British stammerinq association) різ$

ними видами невротичних мовленнєвих розладів страждає від 1 до 3%

жителів Європи. Аналогічна ситуація значною мірою спостерігається

і в Україні. Проте, не дивлячись на всю актуальність цієї проблеми,

етіологія і патогенез заїкання залишаються недостатньо вивчени$

ми. Цей висновок стосується також механізмів його патогенетичної

і педагогічної корекції.

Заїкання є резистентним до терапії і рецидиви можливі впро$

довж усього життя. З літературних джерел відомо, що найчастіше ре$

цидив захворювання припадає на час інтеграції дитини в освітнє сере$

довище, що пояснюється як збільшенням навантаження на нервову

систему дитини, так і несприятливим впливом однокласників

і вчителів на психічну діяльність заїкуватого. Таким чином, у рамках

загальної і спеціальної педагогіки, гостро постає проблема ефек$

тивної і цілеспрямованої адаптації дітей з синдромом заїкання до

навчання в загальноосвітній школі.
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Матеріали дослідження можуть бути використані для створення

та удосконалення програм корекційного навчання у спеціальних

шкільних закладах та слугуватимуть поліпшенню професійної під$

готовки майбутніх логопедів та вихователів.

В роботі використовувалися наступні методи:

а) теоретичні — вивчення та аналіз психолого$педагогічної, лінг$

вістичної та навчально$методичної літератури з проблемами до$

слідження;

б) емпіричні — цілеспрямоване педагогічне спостереження та

аналіз логопедичних занять; вивчення продуктів мовленнєвої ді$

яльності дітей;логопедичний експеримент (констатуючий і форму$

ючий); методи математичної обробки експериментальних даних.

Експериментальне дослідження включало три етапи: констату$

ючий, формуючий, контрольний.

Ціль дослідження: виявити особливості порушення звуковимо$

ви при заїканні в дітей молодшого шкільного віку.

Обстеження заїкуватих здійснюється комплексно (логопедом, нев$

ропатологом, психологом) із залученням по необхідності інших фа$

хівців: педіатра, терапевта, психіатра, окуліста отоларинголога й ін.

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ 
АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Неліп І. С.
асистент кафедри реабілітації

Інститут соціальних технологій, к. тел (063) 747 37 50, 
e"mail: nelip.ira@mail.ru

Проблема агресії в підлітковому віці завжди була в тому чи іншому

ступені актуальна для будь$якого суспільства. Але в наш період, який

переживає Україна, ця проблема є особливо актуальною, оскільки

даний період супроводжується нестабільністю соціальних умов.

Висловлювалися різко відмінні один від одного погляди відносно

причин виникнення агресії, її природи і чинників, що впливають

на її вияви. При всій різноманітності суперечливих теоретичних

обґрунтувань, що висувалися, більшість з них підпадає під одну з чо$

тирьох наступних категорій. Агресія відноситься насамперед до: 

1) природжених спонукх або завдатків; 

2) потреб, що активізуються зовнішніми стимулами; 

3) пізнавальнх і емоційних процесів; 
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4) актуальних соціальних умовах у поєднанні з попереднім на$

вчанням.

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.

Вивчення агресивності саме у підлітковому віці необхідне, адже

підлітковий вік найбільше попадає під ту категорію, коли рівень

прояву агресії знаходиться чи не на найвищому рівні.

Прояви агресії у дітей підліткового віку обумовлені їх статевими,

індивідуально$психологічними та соціальними особливостями,

а зниження рівня прояву агресії підлітками можливе завдяки впро$

вадженню комплексу корекційних заходів, що проводяться з ураху$

ванням виявлених особливостей агресивної поведінки та викорис$

танням активних соціально$психологічних методів впливу.

Нами було проведене дослідження у 2012 році на базі ЗОШ № 262

у м. Києві. Вибірку дослідження склали 40 учнів 6$х класів, з них

20 дівчаток та 20 хлопчиків, віком 11–12 років.

З метою виявлення серед досліджуваної групи дітей схильних до

прояву агресивної поведінки ми провели спостереження за допомо$

гою «Схеми спостереження за агресивною поведінкою підлітків». 

Для виявлення найвиразніших форм агресивності підлітків ми

використали методику діагностики агресивності за Басса$Даркі.

Для перевірки результатів спостереження була використана про$

ективна методика «Неіснуюча тварина». Проективна методика «Не$

існуюча тварина» допомогла нам відкрити особистісний світ дитини.

У експериментальному дослідженні статевих відмінностей прояву

агресії було вивчено закономірності виявлення агресивності підлітків. 

Серед дітей схильних до агресивної поведінки виявилося 16, з них

5 дівчаток і 11 хлопчиків. 

При спостереженні за підлітками відмічаються проблеми у спіл$

куванні із однолітками і дорослими, не повне усвідомлення свого

нового образу, невміння поводитися в новому дорослому світі,

конструктивно вирішувати конфліктні ситуації.

Аналізуючи отримані результати за методикою діагностики аг$

ресивності Басса$Даркі, виявилося, що для дівчаток найбільш при$

таманні почуття провини і підозрілість, найменш притаманна —

негативізм та образа. У хлопчиків найбільш проявляється фізична

агресія, підозрілість, вербальна агресія, почуття провини, наймен$

ше — образа і роздратованість. 
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Експериментальне дослідження довело, що, дійсно, рівень про$

яву агресії хлопчиків і дівчаток відрізняється по формі вияву.

У дівчаток достовірно вищі за хлопчиків є показники роздрато$

ваності. А у хлопчиків достовірно вищі такі показники як фізична

агресія, вербальна агресія, пряма агресія, негативізм та почуття вини.

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА МАСАЖУ ПРИ СКОЛІОЗІ

Одончук Ю. В.
ІV курс, группа ФР"41, спеціальність «Здоров’я людини»,

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
тел. (067) 263 59 76, e"mail: vikusya_ika92@i.ua 
Науковий керівник: КондратокВ. В., асистент

Сколіоз — це бокове викривлення хребта. Сколіоз буває природ$

жений і набутий. Розрізняють ще сколіоз простий — коли дуга ви$

пуклістю повернута вправо або в ліво, і складні — коли вигин в оби$

дві сторони. 

Масаж використовується в комплексному лікуванні сколіозів,

як засіб, сприяє зміцненню м’язів, а також надає загальнозміцню$

ючу дію.

Загальновизнані деякі принципи проведення масажу при ско$

ліозі: диференційоване вплив на м’язи спини: вкорочені, напружені

м’язи на стороні угнутості дуг викривлення хребта розтягують і роз$

слаблюють, а на боці опуклості виконують тонізуючі, стимулюючі

прийоми на розтягнутих м’язах;

— диференційоване вплив на вкорочені і розтягнуті м’язигру$

дей, живота, сідниць, кінцівок;

— виявлення гіперальгіческіх зон, локальних м’язових гіпер$тону$

сом, ущільнень у вигляді тяжів, вузликів в тканинах і вплив на ці утво$

ренняметодиками сегментарно$рефлекторного і точкового масажу.

Курсмасажу не повинна містити повторюваних стереотипних

процедур.

У початковий період лікування, на етапі мобілізації викривлен$

ня, виконується інтенсивний масаж поверхневих тканин з метою

підвищеннязагального тонусу організму. 

На етапі корекції деформації та стабілізації досягнутої корекції

масаж стає більш глибоким, тривалим, досягається розтягнення

укорочених, спазмованих м’язів та підвищення тонусу, розтягнутих

скорочення м’язів, приділяється більше уваги масажу м’язів грудей,

живота, шиї, сідниць, при необхідності нижніх кінцівок.
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Автори застосовують методику масажу, відмінні риси якої скла$

даються:

— у використанні спеціальних положень пацієнта, що сприяють

корекції деформації хребта;

— з усього розмаїття технічних прийомів відібраний мінімум

найбільш ефективних економічних рухів;

— висота масажного столу зменшена (нижче рівня витягнутих

пальцівопущених рук) для того, щоб масажист міг використавши

вагу свого тіла і активну роботу ніг для забезпечення достатньої си$

ли рухів. 

Висновок. Завдяки спільного застосування мануальної терапії,

лікувальної гімнастики, масажу і електроакупунктури в ряді випад$

ків протягом декількох місяців вдається добитися значної корекції

сколіотичної деформації. 

Не можна, покладаючи надмірні надії на мануальну терапію, ліку$

вати амбулаторно хворих з важкими швидко прогресуючими форма$

ми сколіозу, потребують стаціонарного лікування в спецінтернаті.

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПІДЛІТКІВ 
ЗІ СКОЛІОЗАМИ ІІ СТУПЕНЯ

Оксенич М. С.
7 курс, група ЗФР 71/12 спеціальність «Фізична реабілітація»

Інститут соціальних технології, к. тел. (063) 955 41 80 
Науковий керівник: Маслов В.М., к.п.н., доц. 

У цілому, в Україні більше 50% учнів мають ту або іншу пато$

логію, лише 30% старшокласників можуть вважатися абсолютно

здоровими. Хвороби кістково$м’язової системи серед підлітків ста$

новлять 10,6%. В основному, це хвороби хребта та стопи. Первинне

виявлення цієї недуги проявляється в підлітковому віці, оскільки

саме тоді починається ріст хребта — з 12 до 14 років в дівчаток, із 14

до 18 років — у хлопчиків. На жаль, саме порушення постави та,

зокрема, сколіоз є найпоширенішою хворобою серед школярів уп$

родовж останніх років. Причин викривлення хребта є різні.

Для того аби уникнути винекнення сколіотичної хвороби слід: 

— режим дня, чергування розумової праці та заняття фізичними

вправами, повноцінне харчування;

— навчити дитину сидіти прямо, з рівномірною опорою на оби$

дві ноги і сідниці. Груди повинні бути майже впритул наближена до

столу, лікті розташовуватися симетрично і спиратися на стіл, зошит
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треба повернути на 30°, час від часу дитина повинна міняти позу

(в межах правильної). Через кожних 30–45 хвилин занять слід вста$

ти та рухатися 5–10 хвилин;

— слідкуйте щоб у дитини не виникала звичка сидячи класти но$

гу на ногу, підвертати одну ногу під себе, прибирати із столу і звішу$

вати неробочу руку, сидіти боком до столу і тому подібне;

— спати на рівному ліжку з твердою основою і м’яким матрацом,

з невисокою, бажано спеціальною ортопедичною подушкою. Тоді

нормальні фізіологічні вигини хребта зберігатимуться і під час сну;

При винекненні сколіотичної хвороби слід якомога раніше по$

чинати реабілітацію, проводити її слід згідно розробленої схеми до$

тримуючись всих дидактичних принципів. Дитині необхідно більше

рухатися, 2 рази на день по 20–30 хвилин займатися лікувальною

фізичною культурою; слід застосовувати фізіотерапевтичні процеду$

ри (електростимуляції ослаблених м’язів спини; діадинамотерапію;

електрофорез ультрафіолетове опромінювання по загальній схемі;

парафіно$озокеритні аплікації (тепература 48–55° С); хвойні або

прісні ванни (36–37° С); душ струменевий (температура 34–27° С)

або циркулярний (36–35° С); сонячні і повітряні ванни, клімато$

лікування) у поєднанні з лікувальним масажем; Пропонується ви$

користовувати вправи на профілакторі «Евмінова», а також заняття

з «фітболом». Рекомендуємо проводити рухливі ігри, займатися

плаваням (брасом, кролем на спині), кататися на ковзанах та ли$

жах. Санаторно$курортне лікування 1–2 рази на рік (Хмільник, Са$

ки, Куяльник, Крим м. Алушта, Полтавська область м. Зіньки «Сос$

новий бір», санаторій «Острич» на Чернігівщині).

ПРОБЛЕМИ ОЖИРІННЯ ХХ СТ. 

Опря Г. А. 
VІ курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник Тарасенко Т. Д., к.мед.н., доцент.

Починаючи з другої половини XX століття, в економічно розви$

нених країнах світу виникла зовсім нова проблема — бурхливе

зростання хвороб, викликаних надмірним харчуванням. Гіппократ

зазначав, що надмірно огрядні люди живуть менше, а надто повні

жінки безплідні. За даними зарубіжних досліджень, якби люди не

хворіли на ожиріння, то середня тривалість життя у світі збільши$

лася б на чотири роки.
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У світі збільшилося число людей, страждаючих ожирінням. Дані

останнього дослідження, проведеного організацією по економічному

співробітництву і розвитку в 30 розвинених державах світу, свідчать

про те, що в багатьох країнах проблема ожиріння нації стає досить

серйозною і потребує негайного вирішення. За даними Всесвітньої

організації охорони здоров’я (ВООЗ) до 60 років доживають близь$

ко 60% огрядних людей, до 70 років — лише 30%, а ще 10 років ледь

можуть прожити 10%. ВООЗ вже вивчає ожиріння як епідемію, яка

досить динамічно розповзається по всьому світу. За останні 20 років

у більшості країн Євросоюзу число людей, що страждають зайвою

вагою, збільшилося на 50%.

Відзначається швидке зростання ожиріння також у спортсменів

після припинення систематичних специфічних тренувань. Ожи$

ріння робить дуже несприятливий вплив на організм, веде до зни$

ження працездатності, до скорочення тривалості життя і періоду

активної творчої діяльності.

Попередження, лікування та реабілітація хворих на ожиріння

є важливими завданнями охорони здоров’я, реальним заходом про$

філактики ряду захворювань і в першу чергу серцево$судинних.

Хворі ожирінням більше днів проводять на лікарняному листі,

мають більше ускладнень після наркозу і оперативних втручань,

частіше гинуть в автомобільних аваріях і катастрофах. Встановле$

но, що якби людству вдалося вирішити проблему ожиріння, серед$

ня тривалість життя збільшилася б на 4 роки.

Серед осіб у віці від 50 до 59 років, вага тіла яких перевищувала нор$

му на 15–24%, смертність була на 17% вище середньої. Якщо ж пере$

вищення ваги тіла складала 24–34%, то смертність збільшувалася на

41%. Смерть від серцево$судинних захворювань при ожирінні в 2 ра$

зи, а від інсульту в 3 рази частіше, ніж в осіб з нормальною вагою тіла.

При ожирінні цукровий діабет зустрічається в 3–4 рази частіше.

Не підлягає сумніву той факт, що культурно$технічна революція,

яка супроводжується механізацією і автоматизацією виробничих

процесів значною мірою сприяє поширенню огрядності. Удоскона$

лення засобів пересування, неухильне зростання числа професій,

пов’язаних з гіпокінезією, не можна не розглядати в якості фак$

торів, що призводять до енергетичного дисбалансу і сприяють ви$

никненню ожиріння.

Актуальність, проблеми ожиріння полягає ще й у тому, що кількість

осіб, які мають надлишкову вагу прогресивно збільшується. Це зрос$

тання становить 10% від їх колишньої кількості за кожні 10 років.
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Підраховано, що якщо ця тенденція збережеться, то до середини

наступного століття все населення економічно розвинених країн

буде хворіти ожирінням. 

ЗМІНИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ, 
СТРАЖДАЮЧИХ НА ДЦП, 

В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Перерва Л. І. 
VI курс, група ФР 52–12, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
Університету «Україна»

Науковий керівник Тарасенко Т. Д., к.м.н., доцент

Дитячий церебральний параліч — це група непрогрессируючих

захворювань у дітей з патологією центральної нервової системи.

Термін «церебральний параліч» вживається для характеристики

групи хронічних станів, при яких уражена рухова активність з пору$

шенням координації рухів. 

Дитячий церебральний параліч посідає одне із провідних місць

в структурі дитячої інвалідності. Згідно даних медичної статистики

в Україні близько 19 тис. пацієнтів з ДЦП і їх кількість не має тен$

денцію до зменшення. Значні порушення функції опорно$рухового

апарату обмежують соціальну свободу дитини та є підставою для фі$

зичного каліцтва дитини, формують психотип інваліда. Тому, проб$

лема підвищення ефективності відновлюваного лікування є високо

актуальною та соціально значущою.

Поняття «якість життя» в останні десятиріччя стало невід’ємною

частиною системи охороні здоров’я. Дослідження якості життя в клі$

нічній медицині — унікальний підхід, який змінив традиційний

погляд на проблему хворого та хвороби. Якість життя — ступінь за$

доволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає якість життя як

сприйняття людьми свого положення в житті залежно від культурних

особливостей і системи цінностей та в зв’язку з їхніми цілями, очі$

куваннями, стандартами, турботами. Також вона пропонує оцінювати

якість життя по параметрах: фізичніх, психологічніх, ступінь неза$

лежності життя в суспільств, навколишнє середовище, житло та побут.

В Україні проблема дослідження якості життя залишається не$

достатньо вивченою. Основною проблемою вітчизняних досліджень

є відсутність єдиних методологічних підходів, нерідко порушення
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принципів виміру якості життя в педіатрії, що робить результати

недостатньо вірогідними і непорівнянними між собою. Арсенал

інструментів оцінки якості життя обмежений. Відсутність систем$

ного, комплексного, науково обґрунтованого підходу до вимірю$

вання якості життя перешкоджає широкому впровадженню даної

методології в теоретичну та практичну педіатрію. 

Мета дослідження — виявити вплив фізичної реабілітації на якість

життя дітей з дитячим церебральним паралічем;

Завдання дослідження: провести аналіз науково$методичної літе$

ратури щодо обраної теми дослідження; разробити програму фізичної

реабілітації для дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч,

провести дослідження впливу фізичної реабілітації та визначити ії

ефективність на показники руховой активности і на психологічнії

стан дітей з ДЦП.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової та

науково$ методичної літератури; кліничне спостереження (оціню$

вання руховой актівністі, сили і тонусу м’язів, гнучкісті кінцівок, ста$

тичної та динамічної рівновагі); вивчення показников якісті життя;

методи статистичної обробки результатів.

Наукова новизна: розроблена програма фізичної реабілітації хво$

рих з наслідками ДЦП, основана на застосуванні критеріїв оцінки

кліничного, функціонального і психологічного стану хворих, на ос$

нове вивчення показников якісті життя.

Застосування цього критерію дозволяє оперативно і досить комп$

лексно вивчити вплив ДЦП на життєдіяльність хворого. Викорис$

тання даного критерію в ході курсу реабілітації дозволяє здійснювати

поточний контроль стану пацієнтів. Отримані дані доцільно вико$

ристовувати в реабілітаційній практиці при відновленні рухових

можливостей хворих з різними формами ДЦП, а також при оцінці

ефективності занять оздоровчою і лікувальною фізичною культурою.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Петренко О. І.
І курс, спеціальність «Філологія», НаУКМА. К. тел. (097) 427 44 99

Науковий керівник: Моргун З. П., старший викладач.

У вік нестримного лету наукової думки люди просто не встига$

ють адаптуватися до змін, що сталися. Втім, увесь процес розвитку

зводиться нанівець ігноруванням мети, заради якої все створювалося:
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покращити, полегшити, удосконалити. Натомість пересічним пред$

ставникам людського роду, замість того, щоб оптимізувати власне

життя, доводиться відбиватися від щоденних інформаційних атак

зовнішнього світу. Властиво, що в цій гонитві турбота про власне

здоров’я просто дрібнішає. Очевидно, що запорука успіху криється

саме в розвитку технологій з їх подальшим практичним застосуван$

ням. Мета даної роботи — вивчити можливості використання су$

часних технологій на заняттях з фізичного виховання.

Фраза «комп’ютер на занятті з фізичного виховання» нерідко

викликає здивування. Дійсно, нині побутує цілком об’єктивна дум$

ка щодо того, що молоде покоління надто зловживає перебуванням

за комп’ютером, що, безумовно, наносить невиправну шкоду ор$

ганізму. Натомість фізичне виховання — це, перш за все, рух. Про$

те не секрет, що в сучасних умовах вищі навчальні заклади мусять

відповідати безлічі запитів. Для сучасного ВНЗ вже недостатньо за$

безпечувати випускника знаннями на десятиліття вперед. На ринку

праці та з точки зору суто життєвих перспектив значно більше по$

ціновуються здатність і готовність здобувати знання протягом усього

життя. Одним із провідних засобів для ефективного забезпечення

нової якості освіти студентів є використання викладачем фізично$

го виховання сучасних технологій.

На даному етапі викладач фізичного виховання стикається з про$

блемою зниження рівня рухової активності, пізнавальної діяльності

студентів на занятті, простим небажанням навчатися. Один зі спо$

собів мотивації підвищення рухової активності та пізнавальної

діяльності студентів полягає в застосуванні відеофільмів, мульти$

медійних та комп’ютерних технологій.

Проникнення сучасних інформаційних технологій в сферу освіти,

в тому числі вищої, дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи

і організаційні форми навчання на заняттях фізичного виховання.

Метою цих технологій є посилення інтелектуальних можливостей

студентів в інформаційному суспільстві та підвищення якості на$

вчання на всіх щаблях освітньої системи. 

До програмних засобів навчального призначення, які можна

широко використовувати на заняттях з фізичного виховання, нале$

жать: електронні навчальні посібники (електронний підручник,

електронна презентація); навчально$методичні комплекси; контро$

люючі комп’ютерні програми; комп’ютерні ілюстрації для підтрим$

ки різних видів занять; комп’ютерні діагностичні комплекси, зок$

рема «Накатані$тест» [1]. 
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Сучасні педагогічні технології, зокрема використання нових ін$

формаційних технологій, Інтернет$ресурсів, дозволяють викладачу

досягти максимальних результатів у вирішенні багатьох завдань, та$

ких як інтенсифікація всіх рівнів навчально$виховного процесу за

рахунок застосування сучасних інформаційних технологій; розвиток

особистості студента; підготовка індивіда до комфортного життя

в умовах інформаційного суспільства; робота з виконання соціаль$

ного замовлення суспільства, тобто підготовка інформаційно гра$

мотної особистості, в тому числі в галузі фізичної культури.

За використанням інформаційних технологій майбутнє. Викорис$

тання комп’ютера в навчальній діяльності неухильно стає масовим,

повсякденним явищем. Таким чином, можна впевнено говорити про

те, що при організації та проведенні заняття фізичного виховання не$

обхідне використання інформаційно$комунікативних технологій, що

дозволяє успішно поєднувати фізичну і розумову діяльність, розви$

вати інтелектуальні та творчі здібності студента, розширювати за$

гальний кругозір. Оскільки, як сказав лікар С. Я. Ейнгорн, «мета

полягає не в тому, щоб зробити з дітей атлетів, акробатів чи спор$

тсменів, а лише врівноважених фізично і духовно особистостей». 

Література

1. Остапчук О. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває. —

2003. — № 4. — С. 4. 

ПАНКРЕАТИТ ЯК МЕДИКО!СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОСТІ

Піханова В. Ю.
VI курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївський інститут, к. тел. (097) 637 18 07
Науковий керівник: Авраменко А. О., д.мед.н., доцент

Гострий панкреатит (ГП) — поліетіологічне гостре запалення

підшлункової залози, що виникає внаслідок аутолізу її тканини акти$

вованими панкреатичними ферментами та проявляється широким

спектром морфологічних змін — від набряку підшлункової залози

до панкреонекрозу.

ГП відноситься до найбільш складних і тяжких захворювань ор$

ганів черевної порожнини, що обумовлено чисельними обставинами.

На сам перед, це — невпинне зростання чисельності хворих з даною

патологією, серед яких превалюють люди у віці від 30 до 50 років.
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Частота розвитку ГП у світі становить від 20 до 120 випадків на

100 тис. населення. Летальність при ГП, незважаючи на викорис$

тання сучасник методик консервативного та оперативного лікування,

залишається досить високою: загальна летальність коливається від

4,5% до 15%, при деструктивних формах летальність вища — 24–60%,

післяопераційна летальність — до 70%.

На відміну від хронічного панкреатиту (ХП), для ГП після виду$

жання характерні цілковита відсутність клінічних проявів, морфо$

логічне та функціональне відновлення ПЗ. Якщо причину ГП не

усунуто( жовчнокам’яна хвороба , зловживання алкоголем), то ви$

сокою є імовірність повторних епізодів ГП. У випадку значного об$

сягу некрозу тканини ПЗ існує велика імовірність формування ХП,

стриктур головної панкреатичної протоки.

В Україні з 1997 р. поширеність захворювань підшлункової зало$

зи зросла на 149,6%, захворюваність — на 104,6%, досягаючи в дея$

ких областях 200 — 290 випадків на 100 тис. населення. Захворю$

ваність на ХП складає 4–8 випадків на 100 тис. населення за рік,

а поширеність захворювання в Європі — 20–200 випадків на 100 тис.

населення. За останні 30 років у світі відзначено двократне зростан$

ня числа хворих на ГП и ХП, а первинна інвалідизація хворих дося$

гає 15%. Хворі на ХП складають 25% всіх, що звертаються в гастро$

ентерологічні кабінети поліклінік України, а в спеціалізованих

гастроентерологічних стаціонарах нашої країни ці хворі займають

9–12% ліжок. 

На ХП зазвичай страждають пацієнти працездатного віку, що

робить проблему цієї патології не лише медичною, а й медико$со$

ціальною. Часто виникають ускладнення, які призводять до знижен$

ня якості життя хворих. Втрата працездатності може бути не тільки

тимчасовою, а й постійною. Так, близько 15,0% хворих на ХП ма$

ють інвалідність.

Серед хворих на ХП у 30% випадків розвиваються ранні усклад$

нення (гнійно$септичні, кровотечі з виразок гастродуоденальної

зони, тромбозу у системі портальної вени, стеноз холедоха або два$

надцятипалої кишки та ін.), летальність складає 5,1%. З подальшим

розвитком ХП, особливо при неефективному лікуванні, прогресує

функціональна недостатність підшлункової залози, розвивається

абдомінальний ішемічний синдром. Двадцятилітній анамнез під$

вищує ризик розвитку раку підшлункової залози у 5 разів. У резуль$

таті протягом 19 років помирають 30%, протягом 20 років — більше

50% хворих на ХП.
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У 1983 р. австралійськими вченими Б. Маршаллом і Дж. Уорен$

ном була відкрита інфекція — Helicobacter pylori (НР), з’ясовано її

роль в етіології та патогенезі хронічного гастриту типу В і наступної

трансформації цього процесу у виразкову хворобу шлунку та два$

надцятипалої кишки. Сполучення виразково$ерозивних уражень

гастродуоденальної зони і ХП спостерігається дуже часто (до 60%).

Прийнято вважати, що ХП має вторинний характер по відношенню

до виразкової хвороби і хронічного гастриту типу В. Було з’ясова$

но, що якщо загострення виразкового процесу і хронічного гастри$

ту триває 2 тижня, то в 100% випадків виявляються ознаки запален$

ня підшлункової залози.

Таким чином, панкреатит є важливою медико$соціальною про$

блемою і потребує пошуку нових засобів лікування, у тому числі і не$

медикаментозних.

ОЗДОРОВЧЕ ФІЗИЧНЕ ТРЕНУВАННЯ 
ЯК ОДНА З ФОРМ ПОКРАЩЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

Попенко Т. Ю.
ІІ курс, група ЗЛ"21, напрям підготовки «Здоров’я людини»

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Кравчук Л. С., канд. пед. наук, 

доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

В сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається

різке зниження стану здоров’я населення і довголіття. За даними різ$

них досліджень біля 10% молоді мають нормальний рівень фізич$

ного стану і здоров’я, тривалість життя скоротилась на 7–9 років,

в результаті знижується і виробничий потенціал суспільства. 

Тільки оптимальне фізичне навантаження в поєднанні з раціо$

нальним харчуванням та способом життя є найбільш ефективним

попередженням багатьох захворювань, та збільшенням тривалості

життя. 

Оздоровчий, лікувальний і тренувальний вплив фізичних вправ

на організм стає більш ефективним, якщо вони правильно поєдну$

ються з загартуванням.

Оздоровче тренування — це дозована фізична активність, піді$

брана відповідно до рівня здоров’я людини, і дотримання його кри$

теріїв приводить до збільшення резервів організму і підвищення

рівня здоров’я.
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В наш час з’явились нові засоби оздоровчого тренування, які дають

позитивний ефект на фізичний стан людини. До них можна віднес$

ти оздоровчу аеробіку та її різновиди: степ, слайд, джаз, аква або

гідроеробіку, танцювальну аеробіку (фанк$еробіку, сіть$джем, хіп$

хоп), велоаеробіку, аеробіку з навантаженням (невеликою штангою),

акваджогінг, шейпінг, фітнес, стретчінг.

Розрізняють спортивне та оздоровче тренування. У першому

фізичні навантаження направленні на досягнення максимальних ру$

хових результатів у вибраному виді спорту. В цих тренуваннях у вели$

кому обсязі використовуються замежові навантаження. Навпаки,

фізичні навантаження в оздоровчому тренуванні мають на меті підви$

щення рівня загального фізичного стану. Характер і сила навантажень

в цьому виді тренувань не перевищує функціональні можливості ор$

ганізму, але досить інтенсивні, щоб викликати оздоровчий ефект [1].

Як у спортивному тренуванні, так і в оздоровчому ефективність

фізичних вправ визначається за такими критеріями:

1. Періодичністю і тривалістю занять;

2. Інтенсивністю і об’ємом фізичних навантажень;

3. Характером виконання методів тренувань;

4. Режимом роботи та відпочинку.

В практиці оздоровчого фізичного тренування використовуєть$

ся комплекс вправ, які за характером структури рухів розділяються

на дві групи: вправи циклічного і ациклічного характеру [2].

Характерною особливістю циклічних вправ є те, що вони скла$

даються із однакових закінчень рухових циклів. Циклом, наприк$

лад, ходіння чи бігу є подвійний крок. До них відносяться ходьба,

біг, плавання, веслування, їзда на велосипеді, ходьба на лижах та ін.

Циклічні вправи є стереотипними (стандартними) оскільки вони

формуються за принципом динамічного стереотип, тобто виконують$

ся в постійних умовах (шаблонно). На відміну від циклічних вправ,

в ациклічних структура рухів неоднакова, немає стереотипного, дове$

дено до високого ступеню автоматизації, циклу і міняється в процесі

їх виконання. До ациклічних вправ в оздоровчому тренуванні мож$

на віднести ранкову гігієнічну зарядку, виробничу гімнастику та ін.

Тренувальний ефект в оздоровчому та спортивному тренуванні

також залежить від механізму перетворення енергії в організмі. Так,

найбільш профілактично — оздоровчим ефектом володіють

фізичні вправи циклічного характеру, помірної інтенсивності енер$

гозабезпечення яких здійснюється за рахунок аеробних механізмів

ресинтезу АТФ (дозована ходьба, їзда на велосипеді тощо) [3].
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Будь$який оздоровчий ефект реалізується при багатократному

повторенні фізичного впливу на організм. Основним найбільш важ$

ливим результатом впливу систематичних занять фізичними впра$

вами і спортом є ефект фізичного тренування:

— допомагає студентської молоді засвоювати професійні вміння

та навички;

— визначає високу працездатність людини в різних видах трудо$

вої діяльності;

— значно підвищує рухові можливості;

— покращує загально функціональний стан організму, безпосе$

редньо забезпечуючи адаптацію до фізичної напруги;

— підвищує рівень рухової активності, що стимулює життєдіяль$

ність організму.

Систематичні заняття фізичними вправами дають позитивний

вплив майже на всі органи і системи організму. Ефективним засо$

бом, який сприяє підвищенню функціональних можливостей систем

організму є активний руховий режим. В оздоровчих цілях рекомен$

дується наступний тижневий об’єм рухової активності для студен$

тів — 10–14 годин.

Постійне збільшення часу для оздоровчого тренування, — це го$

ловна тенденція, яка повинна визначити руховий режим людини.

Рухова активність, фізичні навантаження викликають ряд ефектів,

які ведуть до тренування та удосконалення адаптаційно$регулятив$

них механізмів.

Для проведення контролю за інтенсивністю навантаження,

кожному спортсмену необхідно знати свою нижню і верхню межу

пульсу, а також оптимальну для себе величину коливання ЧСС.

Здатність організму адекватно змінювати свої функціональні по$

казники і зберігати оптимальність в різних умовах — найбільш ха$

рактерний критерій норми здоров’я. Заняття фізичними вправами,

спортом сприяють емоційному підйому. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ МАСАЖУ

Романець О. І.
VII курс, група ЗФР"71/12, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій Університету «Україна», 
к. тел. (093) 791 72 03

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент

Мета роботи — дослідити сутність та особливості основних ви$

дів масажу. 

Залежно від того, з якою метою застосовується масаж і як здійс$

нюється вплив на поверхню тіла (якими засобами), його можна

розділити на кілька видів. Однак розподіл різних видів масажу до$

сить умовний, тому що й косметичний, і дитячий, і самомасаж мо$

жуть застосовуватися з лікувальною метою.

Системи масажу: 1. Європейська — російська; шведська; фінсь$

ка. 2. Східна.

Види масажу: лікувальний, спортивний, сегментарно$рефлек$

торний, гігієнічний, профілактичний (превентивний), самомасаж,

косметичний, реанімаційний, дитячий, апаратний, сексуальний,

гінекологічний, урологічний, перкусійний, холодом (кріомасаж),

аромамасаж. 

Методи масажу: руками (мануальний); ногами (ножний); грудьми,

спиною, сідницями; апаратами (апаратний); массажерами; щітками.

Топографія масажу: загальний (усього тіла), локальний (місце$

вий, зонний).

Кожний вид масажу підрозділяється на підвиди й має свої зав$

дання.

Спортивний масаж застосовується для поліпшення функціо$

нального стану спортсмена, його спортивної форми, зняття стом$

лення, підвищення фізичної працездатності й профілактики травм

і захворювань опорно$рухового апарата. Існує розподіл спортивного

масажу на попередній (мобілізаційний) і відбудовний. Попередній

(мобілізаційний) масаж проводиться перед тренуванням (змаган$

ням). Його ціль — підготовка нервово$м’язового апарата, серцево$

судинної й дихальної систем, прискорення процесу включеності,

попередження травм опорно$рухового апарата. Залежно від харак$

теру майбутньої роботи, виду спорту, психічного стану спортсмена

розрізняють заспокійливий і тонізуючий масаж. 
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Відновний масаж звичайно робиться після великих фізичних і пси$

хічних навантажень. Його завданням є відновлення функціональ$

ного стану спортсмена, підвищення фізичної працездатності, зняття

загального стомлення. Як правило, проводиться загальний відбу$

довний масаж, рідше локальний, наприклад, у перервах між виступа$

ми борців, боксерів, гімнастів. Після великих фізичних навантажень

він носить щадящий, а в дні відпочинку — масаж більш глибокий.

Частота застосування відбудовного масажу залежить від ступеня

стомлення, етапу підготовки й інших факторів.

Лікувальний масаж є ефективним методом лікування різних

травм і захворювань. Його модифікації міняються відповідно до ха$

рактеру функціональних порушень організму. Він має свою мето$

дику, показання й протипоказання. Лікувальний масаж буває як за$

гальним, так і локальним.

При проведенні лікувального масажу можна виділити чотири

основні прийоми: поглажування, розтирання, розминання, вібрація,

також застосовують активно$пасивні рухи.

Реабілітаційний масаж застосовується при функціональному

лікуванні й відновленні фізичної працездатності спортсмена після

тривалих перерв у тренуваннях, після оперативних втручань. Цей

масаж проводиться в поєднанні з лікувальною фізкультурою, меха$

нотерапією й ін. Він може бути як загальним (2–3 рази в тиждень), так

і локальним (щодня, а на першому етапі лікування — 2–3 рази в день).

При травмах і захворюваннях масаж потрібно застосовувати яко$

мога раніше для нормалізації крово$ і лимфотока, зняття болючого

синдрому, розсасивання набряку (випота), гематоми, регенерації

й репарації тканин, нормалізації окислювально$відновних процесів. 

На першому етапі лікування він проводиться в поєднанні з холо$

дом, на другому — з тепловими процедурами.

Отже, знання особливостей видів масажу дає можливість точні$

ше, з більшим ефектом застосовувати цей вид фізичної реабілітації.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Рибалко М. В.
студентка IV курсу спеціальності «Здоров’я людини»,

Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Горбань О. О., старший викладач, 

Кіровоградський інститут розвитку людини

Проблема порушень харчової поведінки в сучасній медицині та

психології займає особливе місце. З кожним роком в Україні повільно,

але неухильно зростає кількість людей із різноманітними варіанта$

ми патології органів травлення, зростає також кількість звернень за

медичною і психологічною допомогою. Коли йдеться про пору$

шення харчової поведінки, проблема з повною гостротою познача$

ється на якості життя студентської молоді. Погіршення стану здоров’я

молоді спричине бідністю, неповноцінним харчуванням, впливом

інших ризик$факторів. Щороку збільшується кількість хвороб ди$

хальної та ендокринної систем, обміну речовин та зниження іму$

нітету. В сучасних умовах як родина, так і інші соціальні інститути

не повністю виконують свої функції, що спрямовані на формуван$

ня навичок здорового способу життя. Саме тому означені проблеми

є актуальними і потребують проведення спеціального моніторингу

та дослідження.

Харчова поведінка людини оцінюється як гармонійна (адекватна)

або девіантна залежно від багатьох параметрів, зокрема від місця,

яке займає приймання їжі в ієрархії цінностей індивіда, від якісних

і кількісних показників харчування, від естетики. Важливими є фак$

тори вироблення стереотипів харчової поведінки, особливо в пе$

ріод стресу. Одвічним питанням щодо цінності харчування є його

зв’язок із життєвими цілями («їсти, щоб жити чи жити, щоб їсти»),

врахування ролі харчової поведінки для становлення деяких осо$

бистісних характеристик (наприклад, гостинність).

Дослідження констатують взаємовплив особливостей харчової

поведінки і успішної навчальної діяльності. Доведено, що дезадап$

тивні стилі харчування, які поширені в молодіжному середовищі

(у формі дієт, очисної поведінки), негативно позначаються на успіш$

ності студентів. Порушення харчової поведінки пов’язано з провока$

цією інших поведінкових проблем і хворобливих розладів (знижена

здатність до адаптації, розлади настрою, порушення контролю

імпульсивності).
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У дослідженні особливостей харчової поведінки брали участь

студенти І$ІV курсів Кіровоградського інституту розвитку людини

віком 17–22 років. Серед діагностичних методів було використано

наступні методики: «Експрес$аналіз схильності до порушень харчу$

вання», тест «Чи правильно ви їсте?» та опитування студентської

молоді за розробленою нами анкетою, що стосувалась особливос$

тей харчової поведінки.

Результати анкетування показали, що в раціонах студентів зни$

жений вміст білка і вітамінів (у зв’язку з малою часткою свіжих ово$

чів, фруктів і одноманітного раціону). Вважають за краще щодня

вживати свіжі овочі та фрукти тільки 53,5% студентів. Більша час$

тина студентів приймає їжу безсистемно — 64,7%, тільки 35,3% осіб

вважають за краще приймати їжу у строго визначений час і 3–4 ра$

зи на день. Результати анкетування свідчать, що 52,5% студентів

мають різні хронічні захворювання, проте тільки 32,5% студентів

пов’язують своє нездоров’я з неправильним харчуванням. Близько

половини досліджуваних відзначаються порушеннями харчової по$

ведінки: за екстернальним типом — 19,4% осіб, за обмежувальним

типом — 15,6% студентів, за емоціогенним — 9,2% студентів.

Аналізуючи отримані дані, можна прогнозувати розвиток адик$

тивної поведінки та ожиріння у студентів із порушеною харчовою

поведінкою. Ми передбачаємо, що своєчасно виявлені негативні

харчові звички, які є потенційними факторами ризику здоров’я лю$

дини, легше викоренити через підвищення компетентності студе$

нтської молоді з питань здорового харчування та формування в них

стереотипів раціональної харчової поведінки. 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБIЛIТАЦIЇ ОСIБ 
З ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШЛУНКОВО!КИШКОВОГО

ТРАКТУ

Савлук І. А.
6 курс, ЗФР"6 група, спеціальність «Фізична реабілітація»

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

Останнім часом у всьому світі відзначається неухильне зростання

хвороб органів травлення у зв’язку з урбанізацією життя, гіпокіне$

зією, а також такими негативними соціально обумовленими явища$

ми, як неадекватне незбалансоване живлення, алкоголізм, куріння,

наркоманія та ін. Хвороби органів черевної порожнини одна з частих

причин втрати працездатності та розвитку інвалідності.
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За даними літератури, у кожного сьомого хворого причиною втра$

ти працездатності є патологія органів травлення. Найчастіше спос$

терігаються виразкова хвороба, ентероколіти, холецистити і гепа$

тити, які нерідко ведуть до серйозних ускладнень, що вимагають

хірургічного втручання і відповідних реабілітаційних заходів. Усе це

визначає актуальність і соціальну значущість проблеми. Крім того,

число хворих виразковою хворобою шлунку, незважаючи на велику

кількість сучасних противиразкових засобів лікування не змен$

шується, а неухильно росте.

Несвоєчасна діагностика та неадекватна терапія захворювання

призводить до виникнення ускладнень та інвалідизації населення.

Незважаючи на великий арсенал противиразкової терапії, її ефек$

тивність залишається обмеженою.

Враховуючи вищенаведене, продовження наукового пошуку

впливу засобів і методів лікування та реабілітації хвороб шлунково$

кишкового тракту є актуальним.

Мета роботи полягає у розробці та виявленні ефективності прог$

рами фізичної реабілітації для чоловіків 50–60 років із виразковою

хворобою (ВХ) шлунку на санаторному етапі.

Основними засобами реабілітації при ВХ є: лікувальний режим,

лікувальне харчування, фармакотерапія, кінезотерапія, масаж, фізіо$

терапія, фітотерапія, мінеральні води, санаторно$курортне лікування.

У нашому досліджені нами було розроблено програму фізичної

реабілітації для чоловіків 50–55 років із виразковою хворобою шлун$

ку на санаторному етапі. Яка включала: ЛФК, лікувальний масаж,

фізіотерапію, фітотерапію та дієтотерапію.

Результати проведеного дослідження дозволили говорити про те,

що під впливом застосованих засобів реабілітації у чоловіків з ви$

разковою хворобою шлунку відзначалася оптимізація функціональ$

ного стану системи крові і обмінних процесів. Представлені ма$

теріали свідчили як про достатню міру ефективності застосованій

для вказаної категорії хворих програми реабілітації, так і про мож$

ливість її практичного використання.
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РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПІДЛІТКІВ 
12–14 РОКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Савчук В. В., Радішевський В. М., Шикелюк А. П. 
4 курс, група ЗЛ"31, Спеціальність «Фізична реабілітація»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 
к. тел. (093) 881 48 18

Науковий керівник: Чижик В. В., к.б.н., доцент

Дітей із затримками психічного розвитку (ЗПР) на фоні загально$

го погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Знання зако$

номірностей розвитку даного контингенту вимагає уваги фахівців

фізичного виховання. 

Фізична підготовленість школярів вивчалася за результатами

Державних тестів й нормативів фізичної підготовленості населення

України, та батареї тестів «Єврофіт». Використовували наступні ме$

тоди тестування рівня фізичної підготовленості підлітків. Тест «Си$

ла кисті» виконувався так: обстежуваний, тримаючи динамометр

у витягнутій руці (стрілкою до долоні), відводить його в бік від ту$

луба і стискає без ривків з усією силою. Визначення сили м’язів

розгиначів спини проводили за допомогою станового динамометра.

Тест «Утримування тіла на перекладині» виконувався так: з положен$

ня «вис на перекладині на прямих руках» зігнути руки в ліктьових

суглобах і торкнутись підборіддям перекладини. Тест «Стрибок в дов$

жину з місця» виконувався у три спроби, зараховувалась краща. 

Науковцями встановлено, що віковий розвиток різних груп м’язів

відбувається нерівномірно та індивідуально, саме тому ми не обме$

жились вивченням сили якоїсь однієї групи м’язів, а вивчали їхній

розвиток комплексно, тобто, різні м’язові групи з розрахунком від$

носних показників, та з використанням різних рухових тестів, що

дало змогу визначати не лише силу, а й швидкісно$силові здібності

та силову витривалість різних груп м’язів.

В процесі вивчення силових здібностей за показниками кистевої

динамометрії встановлено, що у 12$річних хлопців із ЗПР, абсолют$

на сила за середніми величинами була статично високо вірогідно

нижча (р<0,001), як у контрольній групі. У дівчат із ЗПР спостері$

гається статистично значиме відставання розвитку абсолютної си$

ли кисті від показників у контрольній групі в 12 та 13 років (р<0,001

зміцнення здоров’я людини Секція 7



та р<0,01, відповідно). Абсолютні показники сили м’язів недостатньо

інформативні, тому, що обстежувані навіть одного віку відрізняють$

ся один від одного масою і складом тіла. Для порівняльної оцінки

рекомендують використовувати відносні показники сили, які вира$

ховуються на одиницю маси тіла у відсотках. У хлопців із ЗПР по$

казники відносної сили кисті високовірогідно (р<0,001) є нижчими

у 12 років, у дівчат із ЗПР у 12 (р<0,001) та у 13 років (р<0,01) порів$

няно з однолітками, які навчаються у ЗОШ. Тест «Підйом в сід з по$

ложення лежачи на спині» призначений для вимірювання сили і си$

лової витривалості м’язів тулуба. Силова витривалість за кількістю

підйомів у сід з положення лежачи статистично значимо відрізня$

ється у підлітків хлопців та дівчат експериментальної і контрольної

груп (р<0,05–0,001) окрім хлопців 14$ти років. Хоча і в цьому ви$

падку відмічається зниження результатів у контрольній групі. Ре$

зультати у висі на перекладині на зігнутих руках закономірно нижчі

в основній групі від контролю. Причому як у дівчат, так і у хлопців ця

різниця високо вірогідна у всіх вивчених вікових групах (р<0,001).

Розвиток швидкісно$силових якостей вивчали за результатами

стрибка у довжину з місця. У цій вправі кінцевий результат зале$

жить від потужності руху в момент відриву тіла від опори, тобто від

більшої сили, що проявлена за короткий час. Встановлено, що швид$

кісно$силові якості у підлітків з затримкою психічного розвитку

статистично значимо нижчі причому як у дівчат так і у хлопців. 

Таким чином, розвиток силових здібностей у дітей із затримкою

психічного розвитку відзначається гетерохронією і різнонаправ$

леністю порівняно з школярами загальноосвітніх шкіл. Водночас

з чітким відставанням за абсолютними показниками кистевої та

станової динамометрії, відносні показники сили м’язів спини

у підлітків із ЗПР статистично значимо не відрізнялись від таких

у однолітків, що навчаються у ЗОШ. Водночас із зниженням сили

кисті у хлопців у дівчат із ЗПР, слід відмітити, зниження силової ви$

тривалості за часом вису на перекладині. Причому у дівчат ця різни$

ця високо вірогідна у всіх вивчених вікових групах (р<0,001). Ана$

логічно статистично значимо нижчі у підлітків із ЗПР, як у дівчат

так і у хлопців, швидкісно$силові здібності за результатами стрибка

у довжину з місця. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПРИ ГРИЖІ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА

Савченко Р. В.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (068) 399 87 81,

Науковий керівник: МасловВ. М., к. п. н., доцент.

Через великі фізичні навантаження у спортсменів підвищений

ризик розвитку грижі міжхребцевого диска. Міжхребцевий диск —

це плоска, кругла прокладка між двома хребцями. Головними функ$

ціями дисків є амортизація ударних навантажень при рухах і з’єд$

нання тіл хребців один з одним. Дегенеративні зміни в міжхребцевих

дисках обумовлені зниженням рівня води в пульпозному ядрі, а та$

кож процесами мікротравматизації фіброзного кільця. Мікророзриви

фіброзного кільця утворюються в результаті значного підвищення

тиску усередині диска. Таке підвищення тиску може відбуватися,

при стрибках, підйомів тягарів, а також сильних поворотах і нахи$

лах тіла. Природно, що у спортсменів міжхребцеві диски відчува$

ють більш високі навантаження, що призводить до більш швидко$

го формування в них дегенеративних змін.

Грижа міжхребцевого диска утворюється при різкому підвищенні

внутрішньодискового тиску. У результаті відбувається розрив воло$

кон фіброзного кільця і частина пульпозного ядра виходить за межі

диска. Якщо виникає розрив півкола фіброзного кільця, звернено$

го у бік хребетного каналу, то опукле речовина пульпозного ядра

може призвести до здавлення спинного мозку або нервового корін$

ця. При цьому хімічні речовини, які містяться в пульпозного ядрі,

призводять до подразнення і воспатенію спинного мозку, що поси$

лює клінічні прояви, пов’язані з його компресією.

Найчастіше грижа диска утворюється в поперековій області. Це

пов’язано з тим, що в міжхребцевих дисках поперекової області

більш високий тиск у порівнянні з дисками грудного і шийного

відділів хребта. При утворенні великий грижі, коли практично всі

пульпозне ядро виходить за межі свого простору і розташоване в хре$

бетному каналі, може розвинутися компресія багатьох нервових ко$

рінців, що утворюють кінський хвіст спинного мозку. Такий стан

супроводжується болем і онімінням обох ніг, а також порушенням се$

човипускання і дефекації. Таке ускладнення грижі диска називається
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синдромом кінського хвоста і служить показанням до термінової

нейрохірургічної операції.

При лікуванні болів у спині у спортсменів найчастіше проводить$

ся фізична реабілітація, яка включає фізіотерапію, масаж, лікувальну

фізкультуру; може бути рекомендовано носіння корсетного пояса

в гострий періоду захворювання. Індивідуально підібраний комплекс

фізичних вправ займає важливе місце в реабілітаційній програмі спор$

тсмена. Добре розвинений м’язовий корсет дозволяє зменшити на$

вантаження на хребет, знизити ризик подальших травм спини. Дуже

корисні для зміцнення м’язів спини заняття плаванням і аеробікою.

У післяопераційний період у зв’язку з вимушеною гіпокінезією

і гострим больовим синдромом, а також з неврологічними проява$

ми захворювання, у 98% хворих виражена атрофія м’язів нижніх

кінцівок і у 83% — ослаблення м’язів спини. Після операції больо$

вий синдром у більшості випадків зникає, однак паретічні м’язи не

в змозі впоратися з покладеним на них навантаженням.

Призначають прості фізичні вправи для м’язів тулуба, з невели$

кою амплітудою руху, які хворий виконує з полегшеного положен$

ня: лежачи на спині, боці і животі. При активних рухах не рекомен$

дується відривати стопи від площини постелі.

Тракція хребта по його осі супроводжується деяким збільшенням

міжхребцевого проміжку. У зв’язку з цим в післяопераційний період

вправи, що скручують хребет, не рекомендуються. Активні (ізото$

нічні) вправи, спрямовані на збільшення рухливості в попереково$

му відділі, можуть стати умовою для розвитку компресійного або

судинного спинального синдрому, тому їх варто застосовувати

у віддаленому післяопераційному періоді.

ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я

Самокиша О. П.
І курс факультету соціальних наук і соціальних технологій,

спеціальність «Політологія», 
Національний університет «Києво"Могилянська академія»,

к. тел. (097) 336 78 72
Науковий керівник: Лахманюк Т. В., ст. викладач

Вступ. Технічний прогрес людства має дуже значний вплив на

повсякденне життя, комфорт, відпочинок, навіть роботу. Наш інте$

лект стимулює розвиток технологій охорони здоров’я. Особливо ХХ

264

Секція 7 Сучасні технології 



265

і початок ХХІ століття стали дійсно плодотворними для удоскона$

лення всієї системи зміцнення здоров’я.

Аналіз публікацій. Задля досягнення максимально об’єктивного

результату було проаналізовано декілька наукових публікацій та

монографій виданих протягом 2011–2013 рр. Вони достовірно свід$

чать про актуальність і бурний розвиток сучасних технологій під$

тримання здоров’я протягом усього життя. Ґрунтовними, на наш

погляд, виявились дослідження громадської думки населення щодо

зміцнення здоров’я, проведених через телефонні опитування [1].

Мета дослідження. Ознайомившись із ситуацією в охороні здо$

ров’я в Україні можна діалектично виявити проблемні місця й ніші

для вдосконалення. Варто підкреслити, що існують недоліки і аль$

тернативні рішення не лише в сфері фізичного, але й психологічно$

го здоров’я населення. Наше дослідження дозволить прокласти

орієнтовні шляхи реформ із залученням сучасних технологій. 

Методика дослідження. В ході дослідження ми зверталися, насам$

перед, до логічно обґрунтованого аналізу наукових джерел, таких як

статті чи монографії. Крім конструктивної критики статистичних

даних, була виконана спроба базового прогнозу загального курсу

бажаного розвитку тандему сучасних технологій і системи зміцнен$

ня здоров’я.

Результати дослідження. Оскільки політичний, соціально$еконо$

мічний простір сучасності знаходиться під впливом інформаційної

ери, рішення для зміцнення здоров’я полягає у введенні револю$

ційно нових підходів в даній системі, але із збереженням зв’язку

з класичними методами. Доробок Андреєвої Тетяни «Multisectoral

studies in Public Health in Ukraine» слугує підтримкою для виведення

конкретних кроків: адаптація системи охорони здоров’я під комп’ю$

терні системи для моделювання методів лікування; підвищення

рентабельності інвестицій в охорону здоров’я для стимулювання її

розвитку; реформи в системі зміцнення здоров’я з переорієнтацією

на споживача як основну ланку системи. Отже, головним результатом

дослідження залишається питання «закостенілості» старої системи

і акцентуація уваги на наявних можливостях її вирішення» [2, 3, 4].

Висновки. Можна стверджувати, що альтернативи розвитку охо$

рони здоров’я є і мають потенціал до покращення, про це свідчать

сучасні публікації та наш аналіз ситуації. Але паралельно з ними іс$

нують проблеми, котрі вимагають негайного вирішення для введення

вищезгаданих кроків прогресу. Перш за все, існує перепона у фінан$

суванні, котра не може бути подоланою без прямої участі державних

зміцнення здоров’я людини Секція 7



органів влади; проблема корупції в місцевих органах медичного

обслуговування населення; актуальність кадрових покращень, по$

чинаючи з керівних посад, закінчуючи молодшим персоналом.
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В різних сферах життєдіяльності успішність праці, навчання, твор$

чості, фізичне і психічне здоров’я людини залежить від її функціо$

нального стану. Цей стан є неодмінною складовою будь$якої діяль$

ності. А ефективність діяльності завжди залежить від функціонального

стану. Людина з порушенням функціонального стану стає менш

життєздатною і тому повинна активно приймати участь у віднов$

ленні нормального функціонального стану і повернення до актив$

ного життя.

Мета роботи — вивчити особливості застосування масажу при

порушеному функціональному стані людини.

Функціональний стан визначають як фізіологічний стан організ$

му і його систем (будь$який стан є функціональним, тобто відбиває

рівень функціонування організму в цілому чи окремих його системах,

а також саме виконує функції адаптації до даних умов існування).

Залежно від ступеня нейрофізіологічного конфлікту формується
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певний функціональний стан. Вирізняють три таких стани: нор$

мальний, порушений і патологічний. Порушений функціональний

стан організму характеризується виснаженням функціональних ре$

сурсів. Починає переважати відновлювальна система, вона гальмує

приплив тонізуючої нервової імпульсації до нервових центрів, що

утруднює збуджуючі процеси. Порушується нормальне протікання

рефлекторної діяльності, виявляється дискоординація функцій, що

знижує працездатність [3]. Перебуваючи в порушеному функціо$

нальному стані, виконавець діяльності повинен вольовим зусиллям

стримувати бажання відпочити. Тому збільшується його нервово$

емоційне напруження, яке виявляється в стомленості, подразли$

вості, негативних емоціях. Тривале перебування в такому стані про$

вокує виникнення нових захворювань, тобто відбувається перехід

до патологічного функціонального стану.

Масаж — це сукупність прийомів дозуваної механічної дії у вигляді

тертя, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні тіла

людини як руками, так і спеціальними апаратами через повітряну,

водну чи іншу середу. Однією із необхідних складових відновлення

нормального функціонального стану є застосування масажу в комп$

лексі фізичної реабілітації. Рекомендується курс масажу з 10–12 про$

цедур. Застосовують у формі загального або місцевого масажу, в за$

лежності від характеру порушеної функції, яка є причиною

виникнення порушеного функціонального стану людини [1]. Курс

масажу поділяють на три періоди: вступний, основний і заключний.

Перший складається з 1–3 процедур. Під час вступного періоду ма$

сажист знайомиться і простосовується до особливостей ділянки,

що масажується, з’ясовує реакцію організму на окремі прийоми та

на масаж взагалі. В основному періоді інтенсивність масажу зростає

і застосовується диференційована методика, що відповідає характе$

ру порушеної функції та звертається увага на функціональні зміни

в організмі і ділянках, що масажуються. У заключному періоді за

1–2 процедури інтенсивність масажу знижується. Можливо Вико$

ристовують основні прийомі масажу (погладжування, розтирання,

розминання та вібрація) з рядом допоміжних прийомів. Виконують

кожен прийом від 5 до 15 разів, в залежності від реакції організма.

Тривалість сеансу в залежності від ділянки і порушеної функції мо$

же становити від 10 до 60 хв [2].

Таким чином масаж є простим та доступним засобом відновлення

нормального функціонального стану людини і тому рекомендуєть$

ся застосовувати в комплексі фізичної реабілітації.
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В різних сферах життєдіяльності успішність праці, навчання, твор$

чості, фізичне і психічне здоров’я людини залежить від її функціо$

нального стану. Цей стан є неодмінною складовою будь$якої діяль$

ності. А ефективність діяльності завжди залежить від функціонального

стану. Людина з порушенням функціонального стану стає менш

життєздатною і тому повинна активно приймати участь у віднов$

ленні нормального функціонального стану і повернення до актив$

ного життя.

Мета роботи — вивчити особливості застосування лікувальної

гімнастики при порушеному функціональному стані людини.

Функціональний стан визначають як фізіологічний стан організму

і його систем (будь$який стан є функціональним, тобто відбиває

рівень функціонування організму в цілому чи окремих його систе$

мах, а також саме виконує функції адаптації до даних умов існуван$

ня). Залежно від ступеня нейрофізіологічного конфлікту формується

певний функціональний стан. Вирізняють три таких стани: нор$

мальний, порушений і патологічний. Порушений функціональний

стан організму характеризується виснаженням функціональних ре$

сурсів. Починає переважати відновлювальна система, вона гальмує
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приплив тонізуючої нервової імпульсації до нервових центрів, що

утруднює збуджуючі процеси. Порушується нормальне протікання

рефлекторної діяльності, виявляється дискоординація функцій, що

знижує працездатність [3]. Перебуваючи в порушеному функціо$

нальному стані, виконавець діяльності повинен вольовим зусиллям

стримувати бажання відпочити. Тому збільшується його нервово$

емоційне напруження, яке виявляється в стомленості, подразли$

вості, негативних емоціях. Тривале перебування в такому стані про$

вокує виникнення нових захворювань, тобто відбувається перехід

до патологічного функціонального стану.

Лікувальна гімнастика — головна форма лікувальної фізичної куль$

тури. Вона вирішує основні завдання відновної дії фізичних вправ.

У комплексі лікувальної гімнастики включають вправи для загально$

го розвитку і спеціальні. Співвідношення їх залежить від характеру

порушеної функції, загального самопочуття людини. Критерієм

лікувальної гімнастики є частота серцевих скорочень та артеріаль$

ний тиск. Заняття лікувальною гімнастикою складаються з трьох

частин: вступної, основної та заключної [1]. На початку процедури

хворий поступово втягується в навантаження, цей розділ характери$

зується переважним використанням елементарних загальнозміц$

нюючих вправ, що створюють фон для більш сприятливого впливу

різних спеціальних вправ при проведенні основного розділу проце$

дури. Вступна частина — 10–20% загального часу, в ній загально$

тонізуючу вправи займають 75%, а спеціальні — 25%. Основна час$

тина — 60–80% загального часу, в ній 40% загальнорозвиваючих

вправ і 60% — спеціальні. Заключна частина — 10–20% загального

часу заняття; 75% — спеціальних і 25% загальнорозвиваючих вправ.

Основні засоби лікувальної гімнастики — загальнорозвиваючі

і спеціальні вправи, вправи на снарядах, із предметами, з обтяжен$

ням і в опорі, вправи на формування м’язового корсета, дихальна

гімнастика, ходьба, вправи на увагу, на розслаблення м’язів [2].

Таким чином лікувальна гімнастика є простим та доступним за$

собом для відновлення нормального функціонального стану людини

і тому рекомендується застосовувати її в комплексі фізичної реабі$

літації.
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Створення умов для забезпечення рухової активності, фізичної

реабілітації дітей з вадами розумового розвитку і їхніх родин є одним

з актуальних завдань нашого суспільства. Реабілітація являє собою

складний процес, у результаті якого у хворого створюється активне

відношення до порушення його здоров’я і відновлюється позитивне

відношення до життя, сім’ї і суспільства [1]. В Україні до 1990$х ро$

ків розумово відсталі діти головним чином були вихованцями бу$

динків$інтернатів, що призвело до їх ізоляції від суспільства. Нині

відповідно до сформованої системи, діти, які знаходяться у таких

установах, живуть на повному державному забезпеченні з 4 до 18 ро$

ків (надалі більшість з них переводилася в психоневрологічні інтер$

нати). Займаються з дітьми вчителі, вихователі, логопеди, а також

інструктори з трудового навчання. 

Однією з форм допомоги дітям з особливими потребами є ство$

рення реабілітаційних центрів. Ці установи призначені і для дітей,

які залишаються в них на п’ятиденку, і для тих, які приходять. По$

чинаються спроби інтеграції дітей із проблемами розвитку у більш

високе освітнє середовище. У деяких дошкільних закладах діти

з синдромом Дауна виховуються разом зі здоровими однолітками.

Встановлено, що спільне навчання дітей істотно впливає на розви$

ток дітей$даунів, формування їхніх соціальних навичок [2].

У нинішній час в різних областях Україні створено громадські

організації, асоціації батьків дітей з обмеженими можливостями,

завдання яких допомогти родині у вихованні проблемної дитини.

На допомогу батькам видаються книги, освітні журнали. 

Постійно зростаючий інтерес до проблеми допомоги дітям з важ$

кою інтелектуальною недостатністю дали поштовх науковим дослі$
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дженням у цій галузі, пошуку нових організаційних форм навчання

цих дітей, створенню інноваційних програм навчання.

Розглядаючи перспективи розвитку фахової освіти дітей з важ$

кою розумовою відсталістю, слід відмітити, що насамперед потріб$

но підготувати сучасну інноваційну програму їхнього навчання.

Важливо підсилити соціальну спрямованість у роботі з учнями.

З огляду на відносну збереженість емоційної сфери цих дітей,

робота з ними має бути розширена шляхом збільшення часу, відве$

деного на заняття по арттерапії (музика і спів, образотворча діяль$

ність, театралізовані ігри і т.п.). Необхідно продовжити розробку

педагогічних технологій для роботи з учнями, підготувавши часткові

методики із загальноосвітніх предметів. Варто спрямувати зусилля

на створення спеціалізованих комп’ютерних навчальних програм

для цих учнів, з огляду на наявний у цій сфері досвід. Досвід робо$

ти з дітьми, які мають важкі інтелектуальні порушення, показав, що

їхні потенційні можливості досить значні. Вони опановують соціальні

форми поведінки і нескладні види праці, розвивають різні форми

комунікації. Педагогічна робота з ними повинна проводитися за

спеціальними програмами, використовувати відповідні принципи

і методи корекції 2.

Отже, у нашій країні організація допомоги дітям з вадами розу$

мового розвитку переживає істотних змін. Відкриті центри ранньої

корекційної допомоги цим дітям, розроблені організація, зміст і

методи роботи з ними. 

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА КОРЕКЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Слімак М. І. 
V курс, група ФР"51, спеціальність «Фізична реабілітація,

Хмельницький інститут соціальних технологій, 
к. тел. (097) 871 62 32

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

В Україні, за даними Міністерства охорони здоров’я, на початок

2012 року, налічувалось близько 2 мільйонів 375 тисяч 934 людей

з особливими потребами, з них дітей до 18 років — 134013, що складає

понад 5,6% від загальної кількості. Порівняно з 2006 роком кількість

дітей і молоді (до 18 років) з особливими потребами, в Україні збіль$

шилась на 7709 осіб. Різко зросла захворюваність, у тому числі на

гіпертонію — у три рази, стенокардію — 2,4 рази, інфаркт міокарда —

на 30%. Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у здо$

рової, понад 50% — незадовільну фізичну підготовку. Ці відомості

не вселяють оптимізм і свідчать про те, що в державі спостерігаєть$

ся тенденція до зростання чисельності людей з особливими потре$

бами [1].

Здоров’я дітей та молоді залежить від багатьох факторів. Більше

половина з них пов’язана зі способом життя — режимом дня та від$

починку, раціональним харчуванням, необхідність відповідних умов

для нормального фізичного та психічного розвитку, погіршенням

екології, зростання кількості захворювань, зловживанням нарко$

тичних засобів, зниженням рухової активності, а також негативний

вплив мають генетичні і аліментарні чинники. У процесі індивіду$

ального розвитку організм дитини весь час змінюється. І в різні

періоди життя властиві відповідні анатомо$фізіологічні особли$

вості, сукупність яких накладає відбиток на реактивні властивості

та опірність організму. Завдяки цьому діти різних вікових груп ма$

ють специфічні особливості, які характеризують певний етап їхнь$

ого розвитку [2]. 

Період внутрішньоутробного розвитку ембріона залежить від ха$

рактеру харчування, способу життя та стану здоров’я матері, так як

гострі чи хронічні інфекції, інтоксикації, професійні шкідливості

впливають на стан здоров’я плода.
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Створенням сприятливих умов розвитку з одночасним зміцнен$

ням організму заняттями спортом, загартовуванням можна повністю

попередити виникнення патологічних станів та забезпечити гармо$

нійний розвиток підлітків. Вікові особливості дитячого організму

зумовлюють і вікову реакцію організму на захворювання. Так, один

і той же збудник викликає неоднакові форми хвороби, різний пе$

ребіг і, нерідко, різний наслідок у дітей різних вікових періодів і при

різних умовах навколишнього середовища[2]. Більшість з наявних

досліджень мають один суттєвий недолік — їх об’єктом є здебіль$

шого діти з особливими потребами, які перебувають в установах

інтернатного типу. За цих обставин майже не висвітлені особли$

вості фізичного розвитку дітей та молоді з особливими потребами

в умовах інтегрованого середовища. 

В даний час навчання у ВНЗ, підготовка до занять збільшує наван$

таження на організм студента, молоді люди зовсім мало перебувають

на свіжому повітрі, а вихідні дні проводять, як правило, займаються

малорухливими справами, сидячи біля телевізора чи за комп’ютером.

Студенти мало рухаються, внаслідок чого виникає дефіцит м’язової

діяльності і здійснюються статичні напруги. Крім того, виникає не$

обхідність засвоєння і переробки інформації, а, отже, зростає напру$

га зорового апарату. Недостатня рухова активність молоді у повсяк$

денному житті несприятливо позначається на стані їх здоров’я. Все

це призводить до того, що у більшості молоді погіршується зір, ді$

яльність серцево$судинної і дихальної систем, погіршується обмін

речовим зменшується опірність організму до різних захворювань,

що призводить до погіршення стану їх здоров’я.

Фізичний розвиток є одним з показників стану здоров’я насе$

лення. У процесі регулярних занять фізичними вправами форму$

ються і удосконалюються різноманітні рухомі навички і фізичні

якості, поступово розвивається тренованість, що характеризується

комплексом морфологічних і функціональних зсувів у діяльності

організму, покращення механізмів регулювання і адаптації до фі$

зичних навантажень, прискоренням процесів відновлення.

Література
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 
ВЕГЕТО!СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ

Слободян О. Р. 
ФГН"2, спеціальність «філософія»

Національний університет «Києво"Могилянська академія»
тел. (097) 448 22 83

Науковий керівник: Максименко В. В., старший викладач.

Вегето$судинна дистонія — найбільш поширений у сучасному

світі розлад серцево$судинної системи, що проявляється у хворих: 

— у сфері фізіології: кардіальний синдром (прискорене серце$

биття, болі в серці), нестійкість пульсу, збої в терморегуляції орга$

нізму (підйоми температури), порушення функції травного тракту,

напади нестачі повітря й оніміння кінцівок; 

— на рівні загального самопочуття й психологічного стану: швид$

ка стомлюваність, зниження рівня працездатності, невмотивована

тривога, депресія, роздратованість, безсоння або порушення сну.

Основною причиною виникнення такого роду збою у роботі ор$

ганізму є порушення рівноваги між симпатичним і парасимпатич$

ним відділами вегетативної нервової системи. 

Вивести організм з рівноваги можуть: перевтома, стрес, психое$

моційне перенапруження, застуда, алергія, загострення хронічного

захворювання, остеохондроз хребта, ендокринна дисфункція; при$

чиною може стати спадкова схильність. 

Від хвороби страждають як особи літнього віку, так і молоді люди.

Жінки хворіють на вегето$судинну дистонію у 2–3 рази частіше,

ніж чоловіки.

Для вегето$судинної дистонії характерний винятковий полімор$

фізм клінічних проявів, тому лікування повинне бути комплексне. 

Внормування загального фізіологічного балансу є необхідною умо$

вою подолання хвороби.

Базова терапія включає загальнооздоровлювальні заходи для

усунення перевтоми, безсоння і стресів. 

В усіх випадках необхідні:

1. Нормалізація праці та відпочинку.

Раціональне планування режиму дня є важливим елементом

і включає в себе наступні обов’язкові складові:

— забезпечення повноцінного сну (8–9 годин на добу),

— проведення не менш ніж 2–3 годин на день на свіжому повітрі,

— збалансоване харчування.
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2. Заняття фізкультурою, загартування; 

Непомірні фізичні навантаження не рекомендовані, проте опти$

мальна рухова активність (фізичні вправи, ранкова гімнастика) дуже

корисна. Також можна займатися такими видами лікувальної гім$

настики як йога, каланетика, пілатес. 

3. В міжсезоння корисно вживати полівітамінні препарати. 

Лікування травами залежить від рівня артеріального тиску та в біль$

шості збігається з лікуванням гіпертонічної та гіпотонічної хвороб.

Цей вид лікування бажано узгодити зі спеціалістом.

4. Внормування психічного життя: 

— уникнення стресових станів, значних емоційних потрясінь,

екстримальних ситуацій; 

— заглиблення в себе та пошук психологічної рівноваги за допо$

могою «техніки емоційної свободи», велнесу, імідж$терапії чи вико$

ристовуючи інші сучасні психологічні системи та методи. 

Вегето$судинна дистонія — хвороба, що набуває дедалі більшо$

го поширення (особливо серед жителів великих міст). Як профілак$

тичні заходи, так і лікувальні техніки потребують як мінімум дотри$

мання базових правил догляду за власним організмом та грамотної

організації власного життя.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ

Соловей О. В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація»,

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

У даний час бронхіальна астма (БА) є однією з найактуальніших

і широко обговорюваних проблем клінічної медицини. Люди всіх

вікових категорій світу хворіють на це захворювання дихальної сис$

теми, яке серйозно впливає на їхнє повсякденне життя і може бути

причиною смерті. Близько 300 млн. людей у всьому світі хворіють

на бронхіальну астму. Щорічно від цієї патології помирає близько

250000 хворих. Сучасні дослідження свідчать про те, що до 5–10%

дітей страждають бронхіальною астмою. В Україні за останні роки

поширеність даного захворювання серед дітей шкільного віку

збільшилася більше, ніж у 10 разів. Фізична реабілітація має істотне

значення у відновленні функціональних і фізичних можливостей та
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у поліпшенні якості життя хворих на БА. Тому розробці та застосуван$

ню нових методів, технологій реабілітації приділяється значна увага.

Застосування фізіотерапевтичних методів лікування у дітей, хво$

рих на бронхіальну астму, залежить від фази захворювання. У післялі$

карняний період реабілітації фізіотерапія спрямована на підвищення

загальної реактивності і десенсибілізацію організму, нормалізацію

процесів збудження і гальмування в ЦНС; покращання бронхіаль$

ної прохідності, ліквідацію вогнищ хронічної інфекції, загартуван$

ня (В. М. Мухін). 

У період нападів широко застосовують різні аерозолі. Сучасні тех$

нології дозволяють проводити терапію аерозолями за допомогою

ультразвуку, що надає виражений лікувальний ефект. Значна ефектив$

ність терапії досягається також за допомогою електроаерозольтера$

пії. Для аерозольних інгаляцій, як правило, застосовуються наступні

лікарські препарати і рослинні засоби: еуфілін, ефедрин, атропін,

гепарин, гідрокортизон, прополіс, сік часнику, каланхоє та ін.

Надалі, купірування найгостріших проявів нападу, з метою мак$

симально ефективного видалення з бронхів слизу та продуктів роз$

паду хворому призначають тепловологі інгаляції, які виявляють

протизапальну, відхаркуючу і трофічну дію. Для інгаляцій широко

використовують багульник, шавлію і деякі інші лікарські рослини.

З метою поліпшення трофіки слизової оболонки дихальних шляхів

застосовують аерозолі ароматичних масел (обліпихи, евкаліптово$

го, персикового), а також масляні розчини вітамінів А, Е і В. 

Для відновлення бронхіальної прохідності (дренажної функції

бронхів) призначають електрофорез бронхорозширюючих засобів

на міжлопаткову область. Цьому ж сприяє ультразвук або фонофо$

рез паравертебрально і по ходу п’ятого$сьомого міжребер’я. Загальне

й місцеве ультрафіолетове опромінення проводять з метою підви$

щення опірності організму (неспецифічна десенсибілізація).

Між нападами бронхіальної астми показане застосування елект$

рофорезу іонів кальцію, ендоназального електофорезу, фонофорезу

гідрокортизону на сегментарні зони грудної клітки. Позитивний

ефект на перебіг захворювання надає застосування електросну або

електроанальгезії, також показане водолікування. 

Серед методів фізіотерапії, упроваджених у практику лікування

бронхіальної астми останніми роками, слід зазначити магнітотерапію

і низькочастотний ультразвук. Використання магнітотерапії приво$

дить до поліпшення функції зовнішнього дихання та бронхіальної

прохідності, а також підвищує імунобіологічну реактивність орга$
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нізму. Сучасним методом усунення бронхіальної обструкції є засто$

сування низькочастотного ультразвуку. До найсучасніших фізіотера$

певтичних методик лікування бронхіальної астми відноситься також

спелеотерапія — лікування мікрокліматом соляних шахт.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ I–II СТУПЕНЮ

Собко М. В.
7 курс, ЗФР"71 група, спеціальність «Фізична реабілітація»

Науковий керівник: Ковтонюк М. В., к. мед. н., доцент

Актуальність теми. В більшості розвинутих країн світу, у тому

числі і на Україні, спостерігається явна тенденція до зростання сер$

цево$судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, артеріальні

гіпертензії гіпертонічна хвороба та ін.). Саме серцево$судинні зах$

ворювання спричиняють глобальні соціально$економічні втрати

населення багатьох країн світу. В Україні, згідно з даними офіційної

статистики, від серцево$судинних захворювань у минулому році

померло більше 440 тисяч осіб, що складає 66,3% від усіх причин

смерті. Саме ці хвороби на 66% визначають рівень загальної смерт$

ності всього населення нашої країни. Вони залишаються основною

причиною смертності (30%) і серед осіб працездатного віку. Сучасні

досягнення експериментальної і клінічної кардіології свідчать про

безліч патогенетичних і саногенетичних ланок, що беруть участь як

в розвитку захворювань органів кровообігу, так і протидіючі їх ви$

никненню. Безліч причин і патофізіологічних механізмів захворювань

серцево$судинної системи визначають принципи їх диференційо$

ваної профілактики, лікування і реабілітації, в основі яких повинне

бути оптимальне використання різних природних і преформированих

фізичних чинників, здатних надавати нормалізуючу дію на адапта$

ційно$компенсаторні процеси в порушених системах організму.

Несвоєчасна діагностика та неадекватна терапія захворювання

призводить до виникнення ускладнень та інвалідизації населення.

Незважаючи на великий арсенал антигіпертензивної терапії, її

ефективність залишається обмеженою.

В гіпертонічній хворобі розрізняють I, II та III стадії. III стадія

хвороби характеризується об’єктивними ознаками органічних ушко$

джень органів$мішеней з порушенням функцій (інфаркт міокарду,

інсульт), тому дії реабілітолога повинні бути направлені на попе$

редження ускладнень ГХ.
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Враховуючи вищенаведене, продовження наукового пошуку

впливу засобів і методів лікування та реабілітації хворих на гіпер$

тонічну хворобу I–II ступеню є актуальним.

Мета роботи полягає у розробці та виявленні ефективної прог$

рами фізичної реабілітації для хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ)

I–II ступеню на поліклінічному етапі.

У моєму досліджені було розроблено комплексну програму реабі$

літації для хворих на гіпертонічну хворобу I–II ступеню на поліклі$

нічному етапі. В дослідженні брали участь жінки віком 40–48 років,

які були розділені на контрольну та основну групи по 12 чоловік.

Контрольна група проходила реабілітацію по затвердженій програмі

поліклінічного закладу, основна група по запропонованій програмі,

яка включає: ЛФК, масаж, раціональне харчування та дихальну

гімнастику. Результати проведеного дослідження дозволили гово$

рити про те, що під впливом запропонованих засобів реабілітації

у хворих основної групи відзначалася нормалізація функціонального

стану серцево$судинної системи та оптимізація показників функ$

ціонального стану в контрольній групі. Представлені матеріали

свідчать як про достатню міру ефективності застосування для вка$

заної категорії хворих програми реабілітації, так і про можливість її

практичного використання.

Таким чином підхід до реабілітації хворих на гіпертонічну хворо$

бу I–II ступеню повинен бути комплексним, з можливістю застосу$

вання таких методів як ЛФК та дихальна гімнастика в подальшому

пацієнтом самостійно та в домашніх умовах. 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Скрипова О. О.
VІ курс , група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Яблонська Т. М., к.мед.н., доцент 

В даний час вважається остаточно доведеним, що короткозорість

частіше виникає в осіб з відхиленнями в загальному стані здоров’я.

За даними Т. С. Смирнової (1976), серед дітей, які страждають на

короткозорість, число практично здорових в два рази менше, ніж

серед усієї групи обстежених школярів. Відзначається зв’язок ко$

роткозорості з простудними, хронічними і важкими інфекційними

захворюваннями. У дітей з короткозорістю частіше, ніж у здорових,
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зустрічаються зміни опорно$рухового апарату (порушення постави,

сколіоз, плоскостопість). Це пов’язано з неправильною позою при

читанні і письмі, а також швидким стомленням м’язів шиї і спини. 

Порушення постави, в свою чергу, погіршує стан внутрішніх ор$

ганів і систем, особливо дихальної і серцево$судинної. Таким чи$

ном, існує і пряма, і зворотна залежність між фізичною активністю

дитини, її здоров’ям, з одного боку, і розвитком короткозорості,

з іншого боку. Якщо дитина з ранніх років багато і різноманітно ру$

хається, добре загартований, у нього рідше виникає короткозорість

навіть при спадковій схильності. І, навпаки, у короткозорих дітей,

якщо їх не тренувати, не стежити за їх поставою, харчуванням, ре$

жимом навчання та відпочинку, можуть виникнути різні захворю$

вання і подальше прогресування короткозорості.

Фізична культура, рухливі ігри на свіжому повітрі, спорт повин$

ні зайняти важливе місце в комплексі заходів по профілактиці ко$

роткозорості і її прогресування, оскільки фізичні вправи сприяють

як загальному зміцненню організму і активізації його функцій, так

і підвищенню працездатності очних м’язів, зміцненню склери ока.

Вивчення впливу систематичних занять циклічними фізичними

вправами (біг, плавання, ходьба на лижах) помірної інтенсивності

в поєднанні з гімнастикою для очей показало, що у людей з корот$

козорістю середнього ступеня не тільки підвищується загальна вит$

ривалість, але й значно поліпшується зір. Фізичні вправи сприят$

ливо впливають на орган зору дітей. Так, було зазначено, що серед

школярів у віці від 7 до 18 років, що займаються спортом, число осіб,

які страждають на короткозорість, значно менше, ніж серед школя$

рів, які не займаються спортом. За допомогою спеціальних дослі$

джень, проведених Е. И. Лівадія (1974–1975), було встановлено, що

зниження загальної рухової активності школярів при підвищеному

зоровому навантаженні може сприяти розвитку короткозорості.

Фізичні вправи загальноосвітнього характеру, застосовувані в спо$

лученні зі спеціальними вправами для м’язів очей, роблять пози$

тивний вплив на функції короткозорості. На підставі проведених

досліджень була розроблена методика лікувальної фізкультури для

школярів і дорослих, страждаючих короткозорістю, і на практиці

доведена її ефективність. 

Заняття спеціальними вправами, рекомендовані хворим на ко$

роткозорість, можна виконувати самостійно в домашніх умовах, на

природі, під час відпочинку, деякі з них можна включати в комп$

лекс виробничої гімнастики. Необхідно суворо стежити, щоб вправи
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були підібрані правильно: з урахуванням віку, статі, стану здоров’я,

фізичної підготовленості, ступеня короткозорості, стану очного дна.

Вправи загально розвиваючого характеру обов’язково необхідно

поєднувати з гімнастикою для очей. Для того щоб раціонально,

з більшою користю для здоров’я займатися фізичними вправами,

треба знати і виконувати рекомендації з організації самостійних за$

нять, розроблені для людей хворих на короткозорість — школярів

та студентів, службовців, людей творчої праці, а також тих, чия

професія пов’язана з тривалою і напруженою зорової роботою.

ПРОБЛЕМА ПОЛІМОРБІДНОСТІ ПАТОЛОГІЇ 
ШЛУНКОВО!КИШКОВОГО ТРАКТУ, 

ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ І ХРЕБТА 
У СУЧАСНИХ ХВОРИХ

Стефогло М. І.
V I курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївський інститут, к. тел. (097) 637 18 07
Науковий керівник: Авраменко А. О., д.мед.н., доцент

Хвороби хребта посідають одне з перших місць за розповсю$

дженістю серед населення земної кулі. Серед них однією з найбільш

поширених патологій є остеохондроз хребта: питома вага його ви$

явів серед усіх захворювань периферійної нервової системи складає

від 67% до 95%.

Найчастіше серед хворих, госпіталізованих з діагнозом остеохо$

ндроз хребта, зустрічаються чоловіки у віці 45–49 років і жінки від 50

до 54 років. Перші ознаки захворювання діагностуються: у 15–19 ро$

ків (2,6 випадку на 1000); до 30 років — 1,1% ; до 59 років — 82,5%.

Тяжкі форми остеохондрозу на третьому десятилітті життя спос$

терігаються у 1,8% хворих, на четвертому — у 12%, на п’ятому —

у 26,7%, на шостому — у 39,1%, на сьомому — 66,7%. Початок хво$

роби — від 10 до 60 років, але більше половини (67%) починають

хворіти у віці до 40 років. «Критичним віком» для остеохондрозу

хребта є вік 30–39 років, хоча до фахової допомоги звертаються

тільки через 10 років, тобто в 40–49 років. 

Захворювання шлунково — кишкового тракту займають третє міс$

це по розповсюдженню у світі після захворювань серцево$судинної

системи і онкологічних захворювань. Виразкова хвороба (ВХ) —

одне із найбільш розповсюджених захворювань шлунково — киш$
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кового тракту серед працездатного населення и складає близько

20–30% усіх захворювань шлунково — кишкового тракту. 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 про$

тягом 5–10 років захворювання виникають різні ускладнення, які

потребують хірургічного втручання.

Гострий панкреатит (ГП) відноситься до найбільш складних

і тяжких захворювань органів гепатобіліарної системи: частота роз$

витку ГП у світі становить від 20 до 120 випадків на 100 тис. насе$

лення. На хронічний панкреатит (ХП) зазвичай страждають люди

працездатного віку; втрата працездатності може бути не тільки тим$

часовою, а й постійною (15,0% хворих на ХП мають інвалідність). Ле$

тальність при ГП залишається досить високою: загальна летальність

коливається від 4,5% до 15%, при деструктивних формах леталь$

ність вища — 24–60%, післяопераційна летальність — до 70%.

Гострий холецистит (ГХ) в структурі гострої хірургічної пато$

логії органів черевної порожнини займає третє місце. Незважаючи

на значні успіхи в біліарній хірургії, широке впровадження відео

ендоскопічних технологій в планову хірургію хронічного калькуль$

озного холециститу, частка ГХ не зменшується, а в його структурі

пацієнти з тяжким загальним станом складають 15–20%. Щорічно

у світі виконується більш ніж 2,5 млн. операцій. Частота післяопера$

ційних ускладнень в цій групі, після традиційних видів хірургічних

втручань, незважаючи на досягнення анестезіології, залишається

досить високою (8 — 37%), а післяопераційна летальність за дани$

ми деяких авторів сягає 30%.

Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ) має світову тенденцію к зрос$

танню. На цю недугу страждає близько 20% дорослого населення

планети. Найбільш грізним ускладненням ЖКХ є обтураційна жов$

тяниця. Летальність після відновлення плину жовчі на висоті обту$

раційної жовтяниці сягає від 9,2 до 25%.

У наш час зростає прояв поліморбідності — розвиток патології

зразу кількох органів і систем у одного хворого, частіш — патології

шлунково$кишкового тракту, гепатобіліарної системи і хребта, що

потребує більш детального обстеження і індивідуального підходу до

кожного пацієнта.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
ПІСЛЯ ТРАВМ ОПОРНО!РУХОВОГО АПАРАТУ

Таранюк В. В.
5 курс, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г. М., д. пед. н., доцент

Особи похилого віку після травми проксимального кінця стег$

нової кістки на тривалий час втрачають працездатність. Відновлення

рухових функцій осіб похилого віку утруднюється віковими зміна$

ми в організмі та наявністю супутніх захворювань. Тому фізична ре$

абілітація осіб похилого віку обумовлюється багатьма факторами,

що визначають її особливості. 

У процесі фізичної реабілітації потрібно дотримуватися таких

принципів: індивідуалізація методики і дозування фізичних вправ

залежно від особливостей захворювання і загального стану організму;

системність впливу із забезпеченням визначеного підбору вправ і по$

слідовності їх застосування; регулярність впливу фізичних наванта$

жень; тривалість застосування фізичних вправ; поступовість збіль$

шення фізичного навантаження; різноманітність і новизна підбору

і застосування фізичних вправ; помірність впливу фізичних вправ;

циклічність при виконанні фізичного навантаження; різносторон$

ність впливу на організм; урахування вікових особливостей.

Аналізуючи різні підходи до фізичної реабілітації осіб похилого

ми визначили, що основним засобом фізичної реабілітації осіб по$

хилого віку після травм опорно$рухового апарату в післяопераційний

період є фізичні вправи. У фізичній реабілітації, а саме в клінічних

умовах, для осіб похилого віку найбільш широко використовують

гімнастичні вправи, оскільки вони дозволяють чітко дозувати на$

вантаження. Підбір фізичних вправ у процесі фізичної реабілітації

повинен здійснюватися індивідуально до потреб кожної особи.

Вплив фізичних вправ спрямований на вирішення рухових пору$

шень. Рухові порушення, можуть виникати внаслідок травм, захворю$

вань, вікових особливостей. У людей похилого віку після перелому

проксимального кінця стегнової кістки рухові проблеми виника$

ють внаслідок травми, однак вони супроводжуються віковими змі$

нами та супутніми захворюваннями, які є властивими у даному віці.

Тому при виборі фізичних вправ в процесі фізичної реабілітації осіб

похилого віку необхідно зважати на усі вище згадані фактори. 
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У процесі фізичної реабілітації важливою є співпраця фахівця

з фізичної реабілітації з особою, на яку спрямована діяльність. Така

співпраця залежить від вибору методів та методичних прийомів.

Для фахівця з фізичної реабілітації необхідно мати великий арсенал

методичних прийомів, оскільки саме вони визначають його про$

фесіоналізм.

Важливим етапом в процесі фізичної реабілітації є контроль.

Контроль повинен охоплювати всі сторони процесу фізичної реабі$

літації. Початковим етапом контролю є контроль вихідного рівня

можливостей, який здійснюється до початку втручань і є основою

організації подальшого процесу. Наступним етапом є контроль зов$

нішніх факторів, а саме перевірка місця занять, обладнання та інвен$

тарю та оцінка впливу різних зовнішніх факторів на особу. Централь$

не місце займає контроль за руховою діяльністю, що розглядається

в трьох аспектах: як об’єкт формування і вдосконалення; як фактор,

що впливає на якості; як реакція на вплив рухової дії. Заключним ета$

пом контролю є контроль за динамікою функціональних змін в орга$

нізмі, а саме визначення впливу поточних дій і загальних результатів.

Отже, фізична реабілітація осіб похилого віку передбачає дотри$

мання загальних підходів з урахуванням особливостей характерних

для людей даної вікової категорії. Процес фізичної реабілітації пови$

нен підпорядковуватись основним принципам, підбір засобів пови$

нен здійснюватися індивідуально до потреб конкретного хворого і на

кожному етапі потрібно проводити контроль за реакцією на фізичні

навантаження та для визначення ефективності фізичної реабілітації.

ЗАХОДИ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ

Тимощук Т. С.
VІ курс, група ПС"61, спеціальність «Психологія»
Хмельницький інститут соціальних технологій

Науковий керівник: Волинець Н. В., к.психол.н.

В умовах зростання рівня соціально$психологічного дистресу та

погіршення показників здоров’я населення, питання охорони

психічного здоров’я медичного персоналу безумовно, є одним із

найактуальніших проблем сьогодення. На думку дослідників, нега$

тивні психічні переживання і стани можуть стосуватися різних сфер
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трудового процесу — професійної діяльності, особистість професіо$

нала, професійне спілкування, що в цілому негативно позначається

на професійному розвитку особистості. 

Професійна діяльність працівника Хмельницького міського пе$

ринатального центру (ХМПЦ) незалежно від різновиду виконува$

ної роботи, відноситься до групи професій з підвищеною мораль$

ною відповідальністю за здоров’я і життя матері і її дитини. 

Співробітникам ХМПЦ, у відповідності своєї діяльності, залуче$

ним у тривале напружене спілкування з іншими людьми, властивий,

як і іншим фахівцям системи «людина$людина», так званий синдром

«професійного вигорання». Він проявляється як стан фізичного

і психічного виснаження, викликаного інтенсивними міжособис$

тісними взаємодіями при роботі з людьми, що супроводжуються

емоційною насиченістю та когнітивної складністю. 

Синдром «професійного вигорання» — один із проявів стресу,

з яким стикається людина у власній професійній діяльності. Цей

термін — загальна назва наслідків тривалого робочого стресу і певних

видів професійної кризи. Оскільки дані сучасних досліджень уна$

очнили так, що «професійне вигорання» можна вирізнити від інших

форм стресу не лише концептуально, а й емпірично, виникла необ$

хідність у систематичних наукових дослідженнях цього синдрому.

Причинами професійного вигорання у медичних працівників

лікувального закладу є: емпатія — співпереживання емоційному

стану пацієнта. Лікар сприймає проблеми пацієнта на особистому

рівні; невідповідність досвіду та знань роботі, що виконується; напру$

жені відносини в колективі, з начальством; недостатнє матеріальне

заохочення медичного працівника; надмірна завантаженість ліка$

ря; погані умови роботи; невідповідність між бажаним та наданим

рівнем відповідальності; неможливість особистого розвитку тощо.

Щоб не допустити професійного вигорання медичних працівни$

ків лікувального закладу повинні дотримуватися наступного:

1. Тверезо оцінювати свої можливості. 

2. Самовдосконалюватись. Лікарі повинні відвідувати конфе$

ренції, семінари, майстер$класи. Почуття сидіння на одному місці

та зупинки в розвитку призводить до поступового впадання в деп$

ресію і є причиною професійного вигорання.

3. Мати хобі та активно відпочивати у неробочий час. Це краще

всього відволікає від думок про роботу. Не тільки лікарі, а й будь$

який працівник швидко вигорає емоційно, якщо не лише у робо$

чий час, а й на вихідних думає про роботу.
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4. Піклуватися про своє здоров’я, дотримуватись режиму харчу$

вання та сну.

5. Вести активне соціальне життя.

6. Спілкуватися з людьми, які не мають відношення до медици$

ни (тобто не обмежувати коло спілкування колегами).

7. Не гнатися за успіхом чи перемогою. Виконувати свої обо$

в’язки необхідно якісно та відповідально, але спокійно та розміре$

но, адже нервове виконання призводить до психічного напружен$

ня. В першу чергу це стосується хірургів, від яких безпосередньо

залежить життя пацієнтів.

8. Мати повноцінне особисте життя. Негаразди в сім’ї, особис$

тих стосунках неодмінно вплинуть на роботу.

Визначивши мету (бажані результати) власної трудової активності,

необхідно також чітко окреслити поточну ситуацію. Чим більше

нюансів перебуватиме в полі зору, тим краще. Основним гаслом тут

буде: будь$яке глобальне явище складається з дрібниць. Хоча при

оцінці цих дрібниць не варто забувати і про загальну картину, з якою,

власне, і доводиться мати справу в кінцевому результаті.

Маючи в своєму арсеналі мету і оцінивши умови, можна і потріб$

но визначити програму дій та засоби для їх здійснення протягом

робочого дня. Важливо, щоб ця програма була чіткою, конкретною

та послідовною. 

Особисте душевне благополуччя людини значною мірою залежить

від того, як вона керує своїми почуттями, думками та поведінкою.

Психологічна саморегуляція не змінює навколишній світ людини,

але змінює та організовує саму людину в потрібному їй напрямку. Ад$

же відомо, що вплив будь$якої події на людину залежить не стільки

від характеру самої події, скільки від глибини її переживання. Силь$

ний інтелект, толерантність, духовна витривалість у досконалому во$

лодінні своїми емоціями, настроями та вчинками — всі ці якості не

допускають схильності до синдрому вигорання. Якщо психологічної

енергії у людини достатньо і духовна витривалість висока, то на неї не

діють дрібні казуси та непорозуміння, при яких люди зі слабкою ду$

ховністю та слабким психічним здоров’ям виходять із рівноваги.
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ВПЛИВ ПТСР НА ГРОМАДЯН, 
ЯКІ ПОТЕРПАЮТЬ ВІД ПОВЕНЕЙ, 

СТРЕСОВІ РОЗЛАДИ У ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 

Тимків В. А. 
V курс , група ФР"51–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Сергієнко Л. П., д.пед.н.проф.

В Україні є свої мішені для посттравматичних розладів. Закарпат$

тя, постійно потерпає від повеней, і викликані ними жертви. Багато

гинуть в результаті катастроф, як це сталося в Скнилові. Також у нас

є своя національна область небезпечних професій — це шахтарі.

Практичним прикладом, є одночасно реабілітаційний центр

Південно$Західної залізниці, тут постійно мають справу з посттрав$

матичними розладами. У центр надходять машиністи, які вчинили

наїзди на людей. Працівники центру проводили реабілітацію, коли

під Львовом перекинувся потяг з фосфором. Або обірвався ліфт

в Міністерстві транспорту, який летів 20 поверхів 

Постраждалі лежали в хірургічному відділенні лікарні, і одно$

часно фахівці займалися їх психічним станом, стресовими розлада$

ми, гострими стресами і ПТСР.

Тому мішеней для ПТСР в Україні, незважаючи на мирний час,

вистачає. Чи може вплинути політична чи соціальна ситуація

в країні на поширеність ПТСР?

Безпосередньо — ні. Наскільки істеричною повинна бути осо$

бистість, щоб на нелюбимого політика відреагувати постстресовим

розладом. Такого не буває. Однак невідомість, нестабільність, невпев$

неність у завтрашньому дні — все це створює тривожну ситуацію.

Тривога вносить свою лепту в стан хронічного стресу. Варто трапити$

ся індивідуально значущої психотравми (зрада в сім’ї, наприклад),

і людина отримує посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Яка ситуація з самостійного звернення і виявлення ПТСР в Ук$

раїні? Зрозуміло, пацієнти звертаються. Якщо у людини розвинулася

депресія, зник сон, у нього з’явилася сльозливість і дратівливість,

або він відчуває, що не може обійтися без наркотиків, або кожен ве$

чір розслабляється за допомогою алкоголю, то він, швидше за все,

звернеться до лікаря. При ПТСР пацієнти досить часто усвідомлюють
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свою проблему. Так, вони не вживають цієї термінології, але зна$

ють, що у них є переживання, з якими вони не можуть справитися

самостійно. 

Прояви посттравматичних стресових розладів (ПТСР) роблять

сильний вплив на психічні, фізичні функції пацієнтів і безсумнівно

потребують лікування. У лікуванні ПТСР істотне місце займають

як психофармакотерапія, реабілітаційні програми так і психотера$

певтичні методи.

Враховуючи те, що при ПТСР виявляються і різні вегетативні

дисфункції — порушення сну, болі в серці, розлад кишечника, такі

пацієнти звертаються, насамперед, до соматичних лікарів, про пси$

хіатра ці люди думають в останню чергу. 

Основна мета роботи з пацієнтами полягає в тому, щоб поверну$

ти їх на той рівень функціонування, який у них був до травми.

Спираючись на матеріал зі статті, можна сказати, що проблема

ПТСР стоїть досить гостро в Україні. Взяти наприклад тільки

західну частину України, де повені проявляються все частіше, люди

переносять втрати, як житла так і близьких людей. Всі ці фактори

відображаються на психіці людини, яка рано чи пізно може вибух$

нути. У цьому випадку, і варто вдатися до реабілітаційних програм.

Якщо при найменших фізичних, психічних порушеннях люди бу$

дуть звертатись до відповідних фахівців, то проблему з посттравма$

тичними стресовими розладами (ПТСР), можна буде вирішити

відразу як з людиною, так і поступово у всій Країні.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
У СЕРЕДНЬОМУ І ПОХИЛОМУ ВІЦІ

Тяжченко А. М.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»

Інститут соціальних технологій , тел. (093) 500 10 89, 
e"mail: anastasia.tiazhchenko@yandex.ua 

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач.

Старіння$це природній біологічний процес, який проявляється

морфологічними і функціональними змінами організму. Воно по$

чинається з перших днів життя людини і перебігає нерівномірно

в окремих клітинах і тканинах, органах і системах організму.

Розрізняють фізіологічне і передчасне патологічне старіння. В осіб

60 років і старших послаблюється процес гальмування і збудження.

Знижується сила, рухливість і врівноваженість нервових процесів
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і розвивається їх інертність. Важче утворюються і закріплюються

умовні рефлекси,в зв’язку з чим ускладнюється засвоєння нових

рухів. Сповільнюється швидкість реакцій,збільшується їх латентний

період, втрачається спритність і координація рухів. Погіршується

здатність засвоювати ритми роботи,трансформувати їх,переходити

з одного режиму в інший.

Вікові зміни на різних рівнях нервової системи у комплексі з ен$

докринними зрушеннями призводить до порушень адаптаційно$

регуляторних механізмів, що впливають на характер реакції орга$

нізму на фізичні навантаження. З роками якісно змінюється обмін

речовин,змінюється їх інтенсивність. Після 40 років вміст кальцію

в крові, судинах, хрящах поступово збільшується,а в кістках, навпа$

ки, зменшується. Це тягне за собою погіршення еластичності судин,

обмеження рухливості у суглобах, остеопороз і ламкість кісток.

Суттєві зміни з віком настають у нервово$м’язовому апараті.

Відбувається зниження швидкості проведення збудження по нерву.

Змінюються структура і діаметр м’язових волокон. М’язи поступо$

во стають в’ялими, атрофуються, знижується їх сила та витрива$

лість. Вага мускулатури у похилому віці складає 20–26% маси тіла,

а м’язова сила до 60–69 років складає 55–80% її рівня у людей

20–29 років.

Люди середнього і похилого віку, які бажають відвідувати занят$

тя у групах здоров’я ,обстежуються лікарем і відповідно стану здо$

ров’я, рівня фізичної підготовленості,функціональних особливос$

тей організму і його пристосованості до м’язового навантаження

зараховуються в медичні групи. Центральне місце у заняттях з особа$

ми середнього та похилого віку займають вправи основної гімнастики

завдяки їхній всеосяжній дії на організм,можливості індивідуаль$

ного дозування, вибірковому впливу на певні м’язові групи, суглоби,

хребет, окремі органи. Для жінок середнього віку у заняттях реко$

мендується вводити елементи художньої гімнастики, а для чоло$

віків$деякі вправи атлетичної гімнастики. У похилому віці можна

використати танцювальні елементи і їх комбінації,вільні вправи.

Фізичні вправи благотворно впливають на людей середнього

і похилого віку лише за умов раціонально спланованих, чітко ор$

ганізованих і методично правильно побудованих занять. Для про$

ведення занять слід суворо дотримуватися поступовості і послідов$

ності збільшення навантаження. Для цього вправи слід добирати

таким чином, щоб кожна попередня готувала організм для виконан$

ня наступної, одночасно забезпечуючи чергування роботи різних
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м’язових груп за принципом розсіяності навантаження. Слід частіше

роботи паузи для відпочинку,як пасивного, так і активного, вклю$

чати дихальні вправи і вправи на розслаблення.

Ефективність занять визначається лікарсько$педагогічними

спостереженнями, змінами антропометричних показників, ампліту$

ди рухів у суглобах, функціональними пробами серцево$судинної

і дихальної систем, а також лікарськими дослідженнями, які прово$

дять 2 рази на рік і за показниками. При покращенні об’єктивних

і суб’єктивних показників, позитивних змінах і фізичній підготов$

леності осіб, що займаються, можна переводити у сильнішу медич$

ну групу.

РОЗВИТИК НЕРВВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

Углов Є. С.
ІV курс, группа ФР"41, спеціальність «Здоров’я людини»,

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
тел. (067) 263 59 76, e"mail: vikusya_ika92@i.ua

Науковий керівник: Колядич О. І., старший викладач.

Формування нервової системи припадає на 3$й тиждень емб$

ріонального розвитку, коли з дорсальної частини зовнішнього зоро$

вого листка (ектодерми) утворюється нервова пластинка; в подальшо$

му формується замкнена нервова трубка. З нижнього (хвостового)

відділу нервової трубки утворюється спинний мозок, з іншого (пе$

реднього) — всі відділи головного мозку (довгастий мозок, міст

і мозочок, середній, проміжний мозок, великі півкулі).

До кінця 4$го тижня внутрішньоутробного розвитку в краніальній

частині зародка є три мозкових міхура: передній (presencephalon), се$

редній (mesencephalon) і задній або ромбовидній (rhombencephalon).

В подальшому задній мозковий міхур ділиться на дві частини і дає

початок задньому (metencephalon) і довгастому (myelencephalon)

мозку. З кінцевого мозку розвиваються півкулі головного мозку.

З проміжного мозку формується зоровий горб, гіпоталамус, шиш$

ковидне тіло, із середнього мозку — ніжки мозку, пластинка даху

(чотири горбика), із заднього — мозочок і міст мозку.

Порожнини мозкових міхурів в процесі розвитку перетворю$

ються у шлуночки мозку і центральний канал спинного мозку. З по$

рожнини першого мозкового міхура утворюються бокові шлуночки,

з порожнини другого — ІІІ шлуночок, з порожнини третього — Сіль$

віїв водопровід, з порожнини четвертого і п’ятого — IV шлуночок.
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З 4–7$го міс. починається структурна диференціація клітин внут$

рішньої коркової пластинки, а з 3$го міс. утворюється латеральна

(Сільвієва борозна).

У дітей раннього віку характерною є функціональна слабість

нервової системи. Імпульси, що поступають з рецепторів виклика$

ють пасивне, довготривале, іноді замежне гальмування. Основні жит$

тєві функції новонародженого регулюються проміжним мозком

(надкорковими центрами таламопалідарної системи).

По мірі дозрівання кори рухи стають більш точними, цілеспря$

мованими; підкоркові вузли залишаються регуляторами тонусу

м’язових груп.

До моменту народження органи чуття структурно сформовані,

але функціонально незрілі. Органи зору і слуху закладаються і роз$

виваються паралельно з розвитком ЦНС. У новонароджених спос$

терігаються фізіологічна світлобоязнь (перші 2 тижні), косоокість

(на 1–2$му міс.) ністагм; відсутність розширення зіниць при сильних

больових подразниках (на 1$му році життя), низька гострота зору

(0,02 — в першому півріччі; 0,1 — до 1$го року; 1,0 — до 5 років).

Орган смаку функціонує уже при народженні, до 4–5 міс. диферен$

ціюється повністю. Різкі запахи дитина розрізняє з перших місяців

життя, до 7–8 міс. Ве добре розрізняє і слабкі запахи. Орган дотику,

відчуття достатньо диференційований, оскільки подразнення шкіри

викликає у дитини загальну реакцію у вигляді неспокою. В 7–8 міс.

дитина може точно торкнутися до місця подразнення. На больові

подразнення немовля реагує місцевою та загальною реакцією.

В корі головного мозку у дітей раннього віку переважають про$

цеси гальмування. Аналізаторної і умовно$рефлекторної діяльності

відсутні.

Дифузні процеси головного мозку переважають над локальними.

Оцінка стану нервової системи проводиться на основі збору анам$

незу, огляду, дослідження рухових функцій, дослідження функцій

чутливих аналізаторів, дослідження вегетативної нервової системи,

дослідження мови.

Допоміжні методи дослідження: люмбальна пункція, дослідження

спинно$мозкової рідини, трансілюмінація черепа, краніографія,

пневмоенцефалографія, вентрикулографія, ангіографія, ультразвуко$

ва діагностика, радіоізотопна діагностика, комп’ютерна томографія,

електро$ і реоенцефалографія. Біохімічні дослідження включають

визначення амінокислот, ліпідів, ферментів, гормонів, катехоламінів,

Ig, мікроелементів. Проводяться генетичні методи дослідження.
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ!ІНВАЛІДІВ

Фартушня А. В.
ІІІ курс, група ФР"31/10, спеціальність «Здоров’я людини»

Інститут соціальних технологій , тел. (098) 301 34 34, 
e"mail: alina.fart@mail.ru

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

Соціальну реабілітацію дітей$інвалідів розглядають як цілісний,

динамічний, безперервний процес розвитку особистості, що забез$

печується відповідністю між наявним рівнем потреб і рівнем задо$

волення цих потреб, сприяє активній участі людини$інваліда

в життєдіяльності суспільства. 

Реабілітація має бути спрямована на формування у дитини якос$

тей, які можуть допомогти йому більш оптимально пристосуватися

до навколишнього середовища. Реабілітація повинна бути спрямо$

ваною не лише на клієнта, а й на всю його сім’ю,це особливо є ак$

туальним у тому випадку, коли дитина має вроджену патологію, коли

їй необхідна медична допомога, а за іншими аспектами реабілітації

клієнтом виступає сім’я. При цьому потрібна комплексність, але

обов’язково з індивідуалізацією у підході

Соціальна реабілітація дитини$інваліда — це комплекс заходів,

спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною

суспільних зв’язків та відносин. Метою соціальної реабілітації

є відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної

адаптації у суспільстві, досягнення певної соціальної незалежності.

Соціальна реабілітація спрямовується на оптимізацію і коригуван$

ня ставлення інвалідів, дітей$інвалідів до своїх вад, становища

в сім’ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслугову$

вання, адаптацію в навколишньому середовищі.

Неодмінною умовою соціальної реабілітації є культурна самоак$

туалізація особистості, її активна робота над своєю соціальною дос$

коналістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, її ре$

зультати залежать від активності самої особистості.

Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями —

це складний процес, що потребує переорієнтації, і насамперед у на$

прямі розробки методології і методики соціально$педагогічної та

психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого підходу

викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей$інвалідів,

які потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної

підтримки і заходів реабілітації (медичної, професійної, соціально$
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побутової), а й належних умов для актуалізації своїх здібностей,

розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному

і духовному самовдосконаленні.

Реабілітаційний процес включає такі складові:

1) відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ен$

допротезування, протезування, ортезування, санаторно$курортне

лікування;

2) медична, медико$соціальна, соціальна, психологічна, психоло$

го$педагогічна, фізична, професійна, трудова, фізкультурно$спор$

тивна реабілітація, соціальна адаптація;

3) забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення;

4) освіта, професійна орієнтація, сприяння в працевлаштуванні,

виробнича адаптація;

5) фізкультурно$спортивні заходи, оздоровлення.

Програма реабілітації передбачає не лише сприяння розвитку

дитини, але й набуття батьками спеціальних знань, психологічну під$

тримку сім’ї, допомогу сім’ї щодо можливості відпочити, віднов$

лення сил тощо. У ході реалізації програми періодично проводить$

ся моніторинг, регулярне відстеження ходу подій, у разі потреби

куратор сприяє батькам у подоланні труднощів, ведучи переговори

з потрібними спеціалістами, представниками установ, роз’ясню$

ючи права дитини і сім’ї. 

Таким чином, соціальна реабілітація організовується з метою

найбільш повного розвитку у дитини з обмеженими можливостями

духовних і фізичних сил шляхом використання її збережених функ$

цій, виникаючих потреб та інтересів, її особистісної активності та

створення відповідних внутрішніх та зовнішніх умов, у яких вони

можуть найбільш повно проявлятися та розкриватися.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОТЕРАПІЇ 
В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 

І ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ІХС

Філімонова Н. М. 
VІ курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Тузова О. В., к.мед.н.доцент

Ішемічна хвороба серця одна з основних проблем сучасної меди$

цини. Причини цього об’єктивні: ішемічна хвороба серця є однією

з провідних причин смертності в світі. 40% людей помирають від

серцево$судинних захворювань, на частку ішемічної хвороби серця

припадає приблизно половина цієї цифри. Зростання захворюва$

ності спостерігається в усьому світі, але при цьому, в більш розви$

нених країнах відсоток смертності від неї з року в рік знижується.

На Україні ж цей показник продовжує неухильно зростати у всіх

вікових групах. У 2011 році смертність від захворювань серцево$су$

динної системи в нашій країні склала 63%. При цьому смертність

від ішемічної хвороби серця склала 2/3 від загальної цифри. Обидва

ці показники помітно перевищують середні світові, що ставить

проблему профілактики і лікування ішемічної хвороби серця в Ук$

раїні особливо гостро. Крім того, захворювання серцево$судинної

системи складають вагому частку серед причин непрацездатності та

низької якості життя людей.

У зв’язку з цим, триває пошук нових напрямів у розв’язанні ці$

лої низки складних питань щодо відновлювального лікування, ре$

абілітації та вторинної профілактики такої групи хворих. При зах$

ворюваннях серцево$судинної системи до патологічного процесу

залучаються різні механізми, що регулюють організм. Тому зазна$

чені захворювання характеризуються розвитком функціональних

відхилень не тільки з боку центрального апарату кровообігу, але

й систем, що функціонують з ним у тісному взаємозв’язку. У зв’яз$

ку з цим майже вся терапія пацієнтів з вадами системи кровообігу

являє собою терапію комплексну. 

Хворі на ІХС найчастіше перебувають у розквіті сил, і їхня здат$

ність продовжувати роботу повернутися до праці після перенесеного

інфаркту міокарда (ІМ) чи операції аортокоронарного шунтування

(АКШ) має величезне значення як для них самих, так і для суспільст$

ва в цілому. Тим часом повернення таких пацієнтів до праці не
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відповідає клінічній ефективності медикаментозного лікування

і реабілітації, за умов постійного збільшення кількості хворих та

досить високої вартості їхнього лікування і реабілітації, низькі по$

казники подальшого відновлення й працездатності цієї категорії

хворих перетворюються на серйозну соціальну проблему. У зв’язку

з цим проблема відновлення фізичної працеспроможності хворих

на ІХС набуває пріоритетного значення. 

Розв’язання завдання ефективного відновлення здоров’я одужу$

ючих пацієнтів з ІХС фахівці вбачають в індивідуально дозованому

фізичному навантаженні, поєднаному з застосуванням фізичних

чинників природного та преформованого характеру та підтримую$

чої медикаментозної терапії. Також великого значення набувають

психолого$педагогічні заходи, оскільки часто такі хворі недооціню$

ють корисність засобів медичної реабілітації.

Лише комплексне застосування медикаментозних, фізичних,

психологічних чинників дозволить не лише скоротити строки від$

новлення, а й значно покращити якість життя хворого, що також

є важливим завданням реабілітації. 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП

Харченко Д. В.
ІV курс, группа ФР"41, спеціальність «Здоров’я людини»,

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
тел. (093) 116 43 31, e"mail: trubienko1990@ukr.net

Науковий керівник: Макарова Е. В., к.н.фіз.вих.с., доцент

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — це захворювання, спри$

чинене ушкодженням мозку в період вагітності, під час або після

пологів. Воно рідко виявляється відразу після народження дитини,

натомість відставання дитини в моторному та загальному розвитку

стає очевидним для батьків уже протягом першого року життя.

У дітей із тяжкими формами ураження діагноз ДЦП переважно ста$

виться протягом першого року.

Проблема дитячих церебральних паралічів є однією з актуаль$

них проблем сучасності. Соціальна значимість цієї проблеми дуже

велика. Інтерес що до неї постійно збільшується.

Дитячий церебральний параліч є складним захворюванням

центральної нервової системи, яке веде не тільки до рухових пору$

шень, але й провокує мовну недостатність, порушення слуху й зору,

затримку розумового розвитку.
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В сучасних соціально$економічних умовах основна задача фі$

зичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП полягає у максимально

можливій їх соціальній адаптаці через застосування заходів для

підтримки життєдіяльності хворого, зниження патологічно підви$

щеного м’язового тонусу, забезпечення оптимального психомотор$

ного розвитку дитини.

Однією з основних форм розвитку рухової діяльності при дитя$

чому церебральному паралічі є лікувальна гімнастика, за допомогою

якої створюються необхідні передумови рухів, формуються ста$

тичні й локомоторні функції, рухові навички й уміння, поперед$

жується розвиток неправильних положень тулуба, кінцівок, туго$

рухливості в суглобах, атрофій м’язів, укорочень кінцівок, а також

різних порушень постави.

Основними завданнями лікувальної гімнастики є гальмування

патологічної тонічної рефлекторної активності, нормалізація на

цій основі м’язового тонусу й полегшення довільних рухів. ЛФК

призвана послідовно розвивати вікові рухові навички дитини з ме$

тою їх постійної адаптації до повсякденного життя.

Для нормалізації рухів у дітей із церебральним паралічем прове$

дяться фізичні вправи у воді. Гідрокінезотерапія особливо корисна

в період формування активних рухів так як вода зменшує силу граві$

тації, полегшує статичні положення, знижує м’язовий тонус, поліп$

шує кровообіг і трофіку тканин та сприяє розвитку координації рухів.

Однією з форм ЛФК є райттерапія, основним фактором якої

є їзда верхи на коні. Її в останні роки стали застосовувати з лікуваль$

ною й оздоровчою метою. Вона здатна знімати значну емоційну

напругу і створює достатньо виражене фізичне навантаження. 

Різновидом лікувальної фізкультури є механотерапія яку засто$

совують при ДЦП з метою поліпшення функції м’язів і суглобів.

Механотерапія дозволяє закріпити певні рухові навички. Раніше

хворі з ДЦП займалися на загальнопоширених спортивних трена$

жерах, сьогодні в їх розпорядженні з’явилося спеціальне устатку$

вання. Наприклад такі методи як Тандо, який припускає освоєння

рухових дій шляхом тренування із примусовим виконанням рухів,

спеціальні костюми «Пінгвін», «Аделі», «Гравістат», які мають ряд

переваг у порівнянні з обладнаннями попередніх поколінь.

Поряд з лікувальною фізкультурою при ДЦП широко застосо$

вується загальний лікувальний і точковий масаж. Класичний ліку$

вальний масаж сприяє розслабленню спастичних м’язів і стимулює

функціонування ослаблених м’язів, має седативну дію на гіперкінези
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окремих груп м’язів, тонізує функції паретичних м’язів, знижує ве$

гетативні і трофічні розлади. Масаж поліпшує загальний стан дити$

ни й підвищує працездатність його м’язів 

Одне з провідних місць в реабілітації дітей, хворих на ДЦП займає

психотерапія. У зв’язку з незрілістю абстрактного мислення у дітей

із церебральними паралічами, а також домінуванням у них афек$

тивних переживань, основним принципом психотерапевтичного

впливу слід вважати використання такого методу впливу як сугес$

тії, оскільки раціональна терапія в дитячому віці малоефективна.

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 
У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА

Царенко М. О.
V I курс, група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація»

Миколаївський інститут, к. тел. (097) 637 18 07
Науковий керівник: Авраменко А. О., д.мед.н., доцент

Під час проведення лікувального масажу хворим з патологією

хребта виникають умови для підвищення внутрішньошлункового

тиску: положення хворого (лежачи на животі, пацієнт своєю вагою

вже здавлює шлунок) і техніка масажу (масажист ритмічно здавлює

шлунок, проводячи масаж хребта), що, згідно закону Паскаля, під$

вищує внутрішньошлунковий тиск. Згідно нової теорії виразкоутво$

рення — теорії лужного ураження слизової шлунку та дванадцятипалої

кишки гідроксидом амонію у хворих на хронічний гелікобактеріоз

(Авраменко А. О., Гоженко А. І., 2007 р.), однією з умов, яка призво$

дить до підвищення концентрації гідроксиду амонію у шлунку, є під$

вищення внутрішньошлункового тиску. Однак ця проблема тор$

кається не тільки процесу первинного утворення виразок під час

проведення масажу, але і ускладнень виразкової хвороби — крово$

течі і перфорації, які можуть виникнути як при первинному виразко

утворенні, так і при наявності у хворих так званих «німих» виразок.

Нами було обстежено 43 хворих, які страждали на остеохондроз

різних відділів хребта і які планували проходити курси лікувально$

го масажу в умовах реабілітаційного центру. Середній вік хворих

становив 51,1 ± 1,28 роки. Осіб чоловічої статі було 28 (65,1%),

жіночої — 15 (34,9%). Усім хворим було проведено комплексне обс$

теження, яке включало рН$метрію за методикою Чорнобрового В.М.,

езофагогастродуоденоскопію (ЕГДС), подвійне тестування на НР$

інфекцію (уреазний тест і мікроскопування забарвлених за Гімзою
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мазків$відбитків) з 4$х топографічних зон шлунку (антральний від$

діл та тіло шлунку у середній третині по великій та малій кривині).

При проведенні ЕГДС була підтверджена наявність запального

процесу на слизовій шлунку в 100% випадків; у 18$ти (41,9%) хво$

рих, окрім запального процесу на слизовій шлунку, було виявлено

виразку цибулини дванадцятипалої кишки в активній стадії, стадії

початкової і неповної епітелізації. Результати проведення ЕГДС

відображені у таблиці 1.

Таблиця 1 — Дані ендоскопічного обстеження хворих на остеохондроз (n = 43)

Примітка: n — кількість досліджень.

При аналізі отриманих даних було виявлено, що у 9$ти (18,8%)

хворих було виявлено рубцеву деформацію цибулини дванадцяти$

палої кишки різного ступеню виразності, хоча у цих хворих, окрім

жаги, ніяких інших прояв ніколи не було і вони ніколи не займали$

ся медикаментозним лікуванням, що ще раз підтверджує наявність

у хворих «німих» виразок.

Отримані дані можна пояснити тим, що хворі остеохондрозом

часто приймають нестероїдні протизапальні засоби, які негативно

впливають на слизову шлунку і дванадцятипалої кишки, що приз$

водить до виразкоутворення «німих» виразок.

Таким чином, хворі з патологією хребта, які планують проходи$

ти лікувальний масаж, повинні обов’язково проходити обстеження

верхніх відділів шлунково$кишкового тракту.

зміцнення здоров’я людини Секція 7

Наявність виразкового дефекту

Виразка в ак$

тивній стадії

Виразка в стадії

початкової епітелізації

Виразка в стадії

неповної епітелізації

Відсутність активного

виразкового процесу

кількість % кількість % кількість % кількість %

2 4,7 4 9,3 12 27,9 25 58,1



ЗАХВОРЮВАННЯ ХРЕБТА 
ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Царенко Н. О. 
VІ курс , група ФР"52–12, спеціальність «Фізична реабілітація» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Авраменко А. О., д.мед.н., доцент

Мільйони людей кожного дня страждають від нестерпного болю

в спині. Таблетки і пілюлі, мазі і бальзами, комплексні вправи і різ$

номанітні види лікування створюються з ціллю полегшення або

профілактики болю в спині. Операції на хребті являються одними

із самих частих у клінічній практиці. Хіропрактики і масажисти про$

бують лікувати подібні болі. Терапевти і спеціалісти по лікувальній

фізкультурі розробляють різноманітні процедури, складають пам’ят$

ки для хворих та ін.

Така велика увага до цієї групи захворювань дозволяє розшири$

ти наші знання про причини виникнення і боротьби із хворобами

хребта на більш високому рівні. В наш час, розробляючи стратегію

боротьби з болями у спині, лікарі часто звертають свою увагу не

тільки на медикаментозне і хірургічне лікування, але і на правиль$

не харчування, фізичну активність і застосування нетрадиційних

методів лікування.

Хребет змушений пристосовуватись до різних умов життя: до

незручних меблів, сидіння авто, до роботи за прилавком або стан$

ком, до важких сумок і гальмування автобусів у час пік. І гнучкість

і жорсткість хребта забезпечується його суглобами і зв’язочним апа$

ратом. Передня і задня продольні зв’язки, зв’язки міжхребцевих суг$

лобів і суглобові сумки повинні бути і достатньо еластичними, щоб

забезпечити необхідний об’єм руху хребта, і достатньо міцними,

щоб запобігти пошкодженні при русі з великою амплітудою. Навіть

незначні пошкодження зв’язок при травмах, різких рухах, надмір$

них навантаженнях з часом призводять до обмеженої рухомості

хребта. Рухи у хребті, як у складній системі шарнірів, проходять за

участі «підшипників» — міжхребцевих дисків і хрящів суглобів, утво$

рених відростками сусідніх хребців. На хрящових «підшипниках»

рухаються і приєднані до хребта ребра, і ключиці і голова. 

Як правило людина народжується з прямим хребтом, потім ви$

никає його викривлення вперед і назад. Викривлення хребта вперед

називається — лордоз, назад — кіфоз. Фізіологічні вигини у назна$

ченому напрямку пом’якшують рухи і допомагають зберегти рівно$
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вагу. Але це відноситься лише до тих випадків, коли криві виражені

не більш чим фізіологічно.

Сколіоз — це викривлення хребта у бокову сторону (у фрон$

тальній площині). Сколіоз уражує біля 2%населення і часто має

спадкову природу. Приблизно кожна третя людина, віком за трид$

цять років скаржиться на болі в спині або головний біль, пов’язані

з остеохондрозом. Таким чином, дві найбільш поширені напасті,

пов’язані з хребтом, — порушення осанки та остеохондроз — це два

боки однієї медалі. А оскільки немає такого захворювання хребта,

яке б не впливало б усі інші органи і системи організму, то можна

сказати, що хребцевий стовп — це дійсно «стовп здоров’я».

Навіть при наявності схильності організму до захворювань хреб$

та їх можна уникнути, якщо розробити навики правильної осанки

і виконувати вправи, направлені на гармонійний розвиток опорно$

рухового апарату. Одним із головних методів лікування неправиль$

ної осанки і захворювань хребта являється лікувальна фізкультура.

Але ніяке лікування не може бути ефективним без усунення причи$

ни захворювання, і всі профілактичні заходи необхідно виконувати

під час лікування. 

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

Чайковський Д. Й.
Аспірант, спеціальність «Фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. (066) 492 86 54
Науковий керівник: Чижик В. В., к.б.н., доцент

Індивідуальна акселерація й ретардація біологічного дозрівання

супроводжується значною варіативністю морфофункціонального

розвитку, фізичної працездатності та підготовленості школярів од$

ного хронологічного віку. Неоднакові темпи біологічного дозрівання

створюють своєрідний комплекс індивідуальних кількісних і якісних

особливостей розвитку та визначають різні здібності до навчання.

Істотні розходження в термінах біологічного дозрівання дівчат і хлоп$

ців, індивідуальні особливості його темпу, призводять до виникнен$

ня значної неоднорідності складу школярів кожного класу. В одному

класі навчаються, діти з різним біологічним віком, а, отже, і з різни$

ми функціональними й адаптаційними можливостями. Отже,
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у фізичному вихованні школярів актуальним є застосування дифе$

ренційованого підходу, і основним критерієм диференціації варто

вважати темпи біологічного дозрівання — біологічний вік школярів.

Найбільш доступним і прийнятним критеріями визначення біологіч$

ного віку молодших школярів є зубний вік. У період росту орга$

нізму дітей, на відміну від дорослих, спостерігається взаємозв’язок

деяких морфофункціональних показників із віком. Оскільки зрос$

тання окремих морфофункціональних показників розвитку зале$

жить від віку, то кореляційний аналіз дозволить визначити, що має

більший вплив на формування конкретної морфологічної чи

функціональної характеристики розвитку, час адаптації (хроноло$

гічний вік) чи генетична програма темпів розвитку (біологічний вік)

(Чижик В. В., 1998; Чижик В. В., 2000).

Було обстежено 790 школярів 7–10 років загальноосвітніх шкіл

м. Луцька. Кореляційний аналіз показників фізичного розвитку мо$

лодших школярів виявив статистично значимі коефіцієнти як з хро$

нологічним, так і з біологічним віком. При чому, у дівчат з біологічним

віком відмічаються вищі коефіцієнти кореляції, а такі як довжина

тіла, маса тіла, індекс Кетле й площа тіла — статистично значимо.

У хлопців, також, відмічаються вищі коефіцієнти кореляції з біологіч$

ним віком ніж хронологічним, а такі як маса тіла, індекс Кетле, площа

тіла й абсолютний жировий компонент маси тіла — статистично

значимо. При дослідженні показників стану кардіореспіраторної

системи дівчат виявлено статистично значимі коефіцієнти коре$

ляції, як з хронологічним, так і з біологічним віком, життєвої єм$

ності легень, максимальної об’ємної швидкості повітряного потоку

на видиху й вдиху та адаптаційного потенціалу кровообігу. З біологіч$

ним віком дані коефіцієнти кореляції дещо вищі (крім адаптацій$

ного потенціалу кровообігу). Не виявлено помітних взаємозв’язків

частоти серцевих скорочень, систолічного й діастолічного артеріаль$

ного тиску, індексу Робінсона та життєвого індексу як з хронологіч$

ним, так і з біологічним віком. У хлопців виявлено статистично зна$

чимі коефіцієнти кореляції з хронологічним та біологічним віком

за показниками життєвої ємності легень, максимальної об’ємної

швидкості повітряного потоку на видиху й вдиху та адаптаційного

потенціалу кровообігу. Крім того, відмічається достовірний зв’язок

з біологічним віком життєвого індексу й систолічного артеріально$

го тиску. Не виявлено помітних взаємозв’язків частоти серцевих

скорочень, діастолічного артеріального тиску й індексу Робінсона

як з хронологічним, так і з біологічним віком. Досліджувані показ$
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ники фізичної підготовленості дівчат однаковою мірою пов’язані

з хронологічним та біологічним віком. Відмічаються достовірні ко$

ефіцієнти кореляції з хронологічним та біологічним віком практично

в усіх досліджуваних показників. Подібні взаємозв’язки відміча$

ються і у хлопців. Достовірні коефіцієнти кореляції з хронологіч$

ним та біологічним віком виявлено практично в усіх досліджуваних

показників. Хоча результати тесту «Стрибок у довжину з місця»

достовірніше корелюють з біологічним віком, а результати тесту

«Підйом тулуба в сід із положення лежачи» — з хронологічним. Ре$

зультати Гарвардського степ$тесту достовірно тісніше корелюють

з хронологічним віком як у хлопців, так і у дівчат.

Отже, морфофункціональний та руховий розвиток школярів ро$

ків має більш тісніші кореляційні взаємозв’язки з біологічним ві$

ком, який і потрібно застосовувати у якості критерію диференціації

фізичного виховання школярів. 

ВПЛИВ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА

Чередниченко О. В.
4 курс, група ПС"41, напрям підготовки «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Курняк Л. М., к.філос.н.

Сьогодні важко знайти проблему більш актуальну, аніж стан здо$

ров’я підростаючого покоління. Відомо, що останніми роками

спостерігається стрімке зниження стану здоров’я студентської мо$

лоді. Конституція України визнає життя і здоров’я людини найви$

щими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону,

держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність

і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового

покоління, від чого значною мірою залежить соціально$еко$

номічний розвиток суспільства і країни в цілому.

Освіта та здоров’я також є взаємодоповнюючими компонентами

успішного повсякденного буття дітей та молоді. Результати різно$

манітних досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна сис$

тема освіти більшою мірою орієнтована на здобуття знань та інфор$

мації, а формування життєвих умінь і навичок недостатнє, рівень

підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимо$

гам. Сучасній молодій людині потрібні не лише знання, а й життєві

навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі,
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коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати

здоров’я та якість життя [1, с. 27].

Соціально$економічні перетворення в Україні, глобальна еколо$

гічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психіч$

ного, духовного і соціального здоров’я молодого покоління. Це

поставило перед вищою школою завдання створення таких умов

розвитку студентів, які б сприяли утвердженню здорового способу

життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям.

Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її життя,

особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, ви знані най$

вищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я,

деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Осно$

вах законодавства України про охорону здоров’я.

Проблема формування здорового способу життя охоплює широ$

кий спектр питань. Але необхідність збереження здоров’я і запобі$

гання його руйнації потребує всебічного і комплексною вивчення

всіх можливих форм вкорінення в систему освіти фор мування здо$

рового способу життя.

Незадовільний стан здоров’я молоді обумовлений падінням

суспільної моралі, значним соціальним розшаруванням населення,

складною криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих

стосунків, раннім початком статевого життя, негативним впливом

засобів масової інформації.

Здоровий спосіб життя у здоровому суспільстві є важливим компо$

нентом громадянської позиції, відповідального способу життя. Ака$

демік М. М. Амосов сформулював основні ідеї збереження здоров’я,

які, на наш погляд, повинні стати базисом освіти, щодо формування

здоров’я молодого покоління. Він вважає, що у більшості випадків

хвороби спричинені не природою чи суспільством, а самою люди$

ною, її лінню, жадібністю, або нерозумністю [2, с. 18]. Щоб стати

здоровою людина мусить докладати значних і постійних зусиль. За$

безпечення здоров’я студентської молоді як майбутнього інтелекту$

ального та генетичного потенціалу країни є одним із основних нап$

рямів діяльності системи освіти.

Негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчаль$

но$виховного процесу. Більш того, питання здоров’я населення Украї$

ни в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує націо$

нальній безпеці держави. Тому в даний час заклик: «Щоб вижити,

світ повинен встановити здоровий спосіб життя!» — став напрочуд

актуальним, особливо для молоді, адже вона — майбутнє держави.
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Для якісного навчання здоровому способу життя, навчання по$

винно бути системним і повинно сприяти гармонійному розвитку

психофізичних здібностей молоді. Воно не зводиться до періодич$

ного спрямування на освідомлення здорового способу життя як ко$

лективної цінності. Така робота передбачає:

по4перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя

і розробки методів оцінювання здоров’я індивіда;

по4друге, формування свідомості і культури здорового способу

життя;

по4третє, розробку методик навчання молоді здоровому спосо$

бу життя [3, с. 12].

Однак, зважаючи на те, що загальний стан здоров’я молоді зали$

шається складним, а серед юнаків і дівчат бажання вести здоровий

спосіб життя не стало панівним, існує нагальна потреба у зміні

підходів до вирішення цих проблем, перегляду традиційних форм

і методів діяльності у цій сфері.

Доречно б було здійснити низку заходів, спрямованих здоров’я

студентів. У студентів не достатньо знань на дану тему, не достатньо

кваліфікованих кадрів, які тісно пов’язані з формуванням здоров’я

і підвищенням працездатності студентської молоді. Реальну допо$

могу при вирішені цієї проблеми може створити цілісна програма,

яка направлена на покращення здоров’я і формування здорового

способу життя, як частину загальної системи навчально$виховної

роботи навчального закладу. Відповідно в такій масштабній роботі

повинна бути задіяна адміністрація Вузу, викладачі, медичні

працівники, студенти та держава.
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СПРЯМОВАНIСТЬ 
ФIЗКУЛЬТУРНО!ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ 

З ПIДЛIТКАМИ

Чуль Н. В.
V курс, спецiальнiсть «фiзична реабiлiтацiя»

Полтавський інститут економіки і права Котляревського 1/27.

Фізичне виховання підлітків — предмет особливої уваги будь$

яких цивілізованих держав і суспільства. Адже здоровий спосіб

життя суспільства не можливий без усвідомленої рухової активності

кожного його члена, особливо це стосується наших громадян. Нині

здоров’я дитини визначається як один із найважливіших соціаль$

них чинників, які свідчать про загальне здоров’я суспільства, спри$

ятливі екологічні умови, ефективність системи виховання, освіти.

Ефективність педагогічного процесу, направленого на зміцнення

здоров’я, всебічний фізичний розвиток і високу рухову підготов$

леність. Основний його зміст полягає в підвищенні оздоровчого

ефекту від занять фізичною культурою в загальноосвітніх школах.

Аналіз науково$методичної літератури дозволив з’ясувати, що під час

дозування та оцінки результатів впливу фізичних навантажень, які

застосовуються на уроках фізичної культури, найбільш інформа$

тивними є показники функції дихання та серцево$судинної систе$

ми. У підлітків на фоні морфологічної і функціональної незрілості

серцево$судинної системи, а також розвитку центральної нервової

системи, що продовжується, особливо помітно виступає незавер$

шеність формування механізмів, що регулюють і координують різні

функції серця і судин. Їх система кровообігу реагує на навантаження

менш економічно. Підлітки менше, ніж дорослі, спроможні затриму$

вати дихання і працювати в умовах нестачі кисню. У підлітків швидше

знижується насичення крові киснем. На мою думку у дітей серед$

нього шкільного віку достатньо високими темпами поліпшуються ок$

ремі координаційні та силові здібності; помірно збільшуються швид$

кісні здібності і витривалість. Низькі темпи у розвитку гнучкості.

У підлітковому віці найбільш успішно розвиваються ті компо$

ненти фізичного потенціалу, які забезпечують підвищення рівня

швидкісно$силових здібностей. При цьому базовим елементом усь$

ого комплексу фізичних якостей є швидкість. Швидкість і швидка

сила найбільш інтенсивно розвиваються в підлітковому періоді, що

і дало підставу вважати його критичним, чи сенситивним, для ви$
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ховання швидкісних фізичних якостей людини. Саме тому основ$

ний акцент у фізичній підготовці дитини повинен бути зроблений

на використання фізичних вправ, що найбільш адекватні особли$

востям розвитку рухової функції в підлітковому віці [39].

У середньому шкільному віці необхідно використовувати силові

вправи з подоланням опору власної ваги та вправами з невеликим

обтяженням, що виконуються у високому темпі. Механізми розвитку

сили у дітей пов’язані з формуванням скелетних м’язів, збільшення

м’язової маси. Розвиток сили у процесі тренування здійснюється в ос$

новному, як у дорослих. Для розвитку спритності та інших фізичних

якостей у підлітковому віці використовують координаційні вправи

із зміною темпу, швидкості, амплітуди рухових дій, варіюванням прос$

торових меж, використанням вправ в обидва боки, обома руками

і ногами в різних умовах, з різних незвичайних вихідних положень.

На цей час особливої значимості набувають питання раціонально$

го підбору засобів фізичного виховання в підлітковому віці, тому, що

в даному віковому періоді діти мають значні функціональні резерви,

які використовуються недостатньо [19]. Унаслідок чого рівень фізич$

ної підготовленості дітей низький. Тому актуальними є дослідження,

які пов’язані з фізіологічним та педагогічним обґрунтуванням ефек$

тивності використання вправ різної спрямованості з метою розвитку

основних рухових якостей дітей середнього шкільного віку.
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ПОРУШЕННЯ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ДИЗАРТРІЇ

Чубінський О. В.
VI курс, група КО" 52–12 спеціальність «Дефектологія »
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В даній статті розглядається порушення звуковимови при дизарт$

рії, корекція якої має важливе медико$педагогічне, психологічне та

соціальне значення. Дослідження проводилося в молодших класах
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КЗ «Балтська спецшкола$інтернат №1 для дітей з ЗПР». В дослі$

дженні взяло участь 15 дітей семи — восьмирічного віку.

Сьогодні досить гострою проблемою логопедичної науки є про$

блема дизартрії, корекція якої має важливе медико$педагогічне,

психологічне та соціальне значення. Складність мовленнєвого де$

фекту при дизартрії визначається не тільки зовнішніми, складними

морфологічними й функціональними порушеннями (мовлення, ди$

хання, ковтання тощо), але й соціальною та психологічною напруже$

ністю, комунікативним дискомфортом, труднощами особистісної

та соціальної адаптації. Тому такі діти є об’єктами ґрунтовних на$

укових досліджень у галузі логопедії, психокорекційної педагогіки,

спеціальної та соціальної психології. На сучасному етапі проблема

дизартрії дитячого віку інтенсивно розробляється в клінічному,

нейролінгвістичному, психолого$педагогічному напрямках. 

Матеріали дослідження можуть бути використані для створення

та удосконалення програм корекційного навчання у спеціальних

шкільних закладах та слугуватимуть поліпшенню професійної під$

готовки майбутніх логопедів та вихователів.

В роботі використовувалися наступні методи: теоретичні: ана$

ліз, систематизація, порівняння та узагальнення різних поглядів на

досліджувану проблему в галузі логопедії, корекційної педагогіки

з метою визначення стану її розробленості та перспективних на$

прямів розв’язання; емпіричні: аналіз анамнестичних даних, пси$

холого$педагогічної документації з метою виявлення особливостей

перебігу мовленнєвого розвитку дітей із дизартрією; аналіз бесід,

опитування вчителів$логопедів з метою визначення стану осо$

бистісної та професійної готовності до роботи з дитиною, яка має

дизартрію; психолого$педагогічні експерименти констатувального

та формувального характеру для визначення рівнів розвитку мов$

лення та перевірки ефективності методики корекційного (логопе$

дичного) впливу на мовленнєвий розвиток у цілому та компоненти

мовлення дітей молодшого шкільного віку з дизартрією зокрема;

методи обробки даних: якісний аналіз та кількісна обробка резуль$

татів експерименту за допомого методів статистики. 

Ціль дослідження: розробити й науково обґрунтувати та експе$

риментально перевірити ефективність методики корекції мовлення

у дітей молодшого шкільного віку з дизартрією, ознайомлення з ха$

рактеристикою компонентів просодичної сторони мовлення (далі

КПСМ) складеною під час обстеження мовленнєвого розвитку ді$

тей молодшого шкільного віку з дизартрією.
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У результаті комплексного обстеження була виділена симптома$

тика притаманна ПСМ дітям молодшого шкільного віку з різними

клінічними формами дизартрії 

Порушення ПСМ є діагностичним критерієм при диференціації

різних форм дизартрії. Але система критеріїв ППСМ дітей молод$

шого шкільного віку при визначенні різних клінічних форм дизарт$

рії сьогодні не має чіткої визначеності.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ 

ПІСЛЯ МЕНІСКОЕКТОМІЇ У СПОРТСМЕНІВ

Чудновський М. М.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (093) 554 81 34,

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент.

Пошкодження менісків займають значне місце серед травм опор$

но$рухового апарату — особливо у спортсменів (21,4%). У 17,2% ви$

падків пошкодження менісків (частіше внутрішнього) супроводжу$

ються пошкодженням суглобового хряща.

Пошкодження менісків вимагають оперативного лікування

(меніскектомія) і наступної тривалої реабілітації — до 4–5 місяців.

Мета роботи — вивчити особливості застосування лікувальної

гімнастики після меніскоектомії у спортсменів. 

Пошкодження менісків займають значне місце серед травм опор$

но$рухового апарату — особливо у спортсменів (21,4%). У 17,2% ви$

падків пошкодження менісків (частіше внутрішнього) супроводжу$

ються пошкодженням суглобового хряща.

Пошкодження менісків вимагають оперативного лікування (ме$

ніскектомія) і наступної тривалої реабілітації — до 4–5 місяців [2].

В ранньому післяопераційному періоді хворим спочатку призна$

чається постільний режим; оперована кінцівку вкладається в сред$

нефізіологічному положенні. При рецидивуючому синовите на$

кладається гіпсова лонгета (термін — до 10 днів); проводиться

фізіотерапевтичне лікування.

З 2$го дня; після операції починають заняття лікувальною гім$

настикою в палаті (20–30 хв); із 7–10$го дня — в залі (45–60 хв). Спе$

ціальні вправи спочатку не застосовуються.
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З 3–4$го дня після операції дозволяється ходьба з милицями

(в туалет, на перев’язки), без опори на оперовану ногу (3–4 тижні).

З 2$го дня після операції виконуються вправи для гомілковостопно$

го суглоба, а з 3–5$го дня — для тазостегнового (піднімання ноги).

На початку 4–5$го тижня (2$й функціональний період) після

операції пацієнти починають при ходьбі на милицях легко наступа$

ти на оперовану ногу. При відсутності болю і синовіту використову$

вати опору на повну ступню, спробувати ходити без милиць. Занят$

тя в залі для спортсменів проводяться 2 рази на день (по 1–1,5 год);

виконуються загальнорозвиваючі і силові вправи достатньо великої

інтенсивності (до 140–150 уд/хв) з метою відновлення загальної

працездатності.

Для ліквідації розгинальної контрактури колінного суглобу ви$

користовуються вправи маятникового характеру, легкі пасивно$ак$

тивні вправи. Продовжують використовуватися ізометричні напруги

м’язів, які поступово замінюються динамічними вправами з обтя$

женнями [1].

У 3$му (тренувально$відновлювальному) періоді починаючи

з 2$го місяця після операції, спортсмени тренуються в швидкій

ходьбі. За 1–2 тижні дистанція ходьби збільшується до 5 км. Потім

в тренування включається повільний біг, тривалість якого протягом

7–10 днів збільшується з 1–2 до 10–15 хв; поступово зростає і швид$

кість бігу.

Таким чином лікувальна гімнастика є простим та доступним за$

собом для відновлення після меніскоектомії у спортсменів і тому

рекомендується застосовувати її в комлексі фізичної реабілітації.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ 
ПІСЛЯ МЕНІСКОЕКТОМІЇ У СПОРТСМЕНІВ

Чудновський М. М.
6 курс, група ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»,

Інститут соціальних технологій,
Кафедра реабілітації, к. тел. (093) 554 81 34,

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д.психол.н., доцент.

Пошкодження менісків займають значне місце серед травм опор$

но$рухового апарату — особливо у спортсменів (21,4%). У 17,2% ви$

падків пошкодження менісків (частіше внутрішнього) супроводжу$

ються пошкодженням суглобового хряща. Пошкодження менісків

вимагають оперативного лікування (меніскектомія) і наступної три$

валої реабілітації — до 4–5 місяців [3].

Мета роботи — вивчити особливості застосування масажу після

меніскоектомії у спортсменів. 

В ранній післяопераційний період який становить 8–10 днів, про$

цеду масажу можна призначати на 2–3 день. Відразу ж після операції,

як правило, розвивається місцевий запальний процес. У порожнині

суглоба відзначається скупчення крові (гемартроз), а в подальшому —

синовіальної рідини (синовіт). Швидко розвивається рефлекторна

гіпотонія і гіпотрофія чотириголового м’яза стегна [2]. Завдання

масажу: стимуляція пропріорецепціі в зоні оперативного втручан$

ня, полегшення регіонарного лімфо$і кровообігу, зменшення нап$

руги капсули колінного суглоба, що виник в результаті накопичення

вилилась у його порожнину рідини. Починають зі здорової кін$

цівки. Хворий лежить на спині, його нога піднята і лежить на стегні

масажиста. Таке положення кінцівки дозволяє одночасно проводи$

ти масаж передньої і задньої частин стегна. З 2–4$го дня після опе$

рації при відсутності ускладнень проводять масаж на оперованою

кінцівці. Пацієнт лежить на спині, нога витягнута. Починають се$

анс з відсмоктувального масажу на верхній третині стегна, так як ця

процедура сприяє відтоку крові і лімфи з оперованого суглоба, а та$

кож зменшує біль. Методика масажу переднеберцових м’язів полягає

в наступному. Оперована кінцівку витягнута, під колінний суглоб

можна підкласти валик або щільно згорнутий рушник, що дозво$

лить зняти зайву напругу в колінному суглобі. Після масажу гоміл$

ки повертаються до повторного масажу стегна оперованої кінцівки.

Комплекс повторюють 2–3 рази. Масаж колінного суглоба в ранньо$

му післяопераційному періоді не проводиться, так як він може
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сприяти розвитку синовіту. Через 2–4 дні дозволяється ходьба з ми$

лицями, без опори на оперовану ногу. Хворий може приймати ма$

саж у масажному кабінеті — в більш зручних умовах. Методика ма$

сажу зберігається, але число серій прийомів може збільшуватися.

Приватний сеанс масажу необхідно поєднувати з загальним, який

проводиться протягом 25–30 хв, за 5–6 год до приватного або після

нього через такий же час.

Другий період починається приблизно з 10$го дня після операції

і триває близько 20 днів. Цей період характеризується відсутністю

виражених ознак запалення, однак є значне обмеження рухів у ко$

лінному суглобі, гіпотонія, гіпотрофія, слабкість м’язів стегна, зни$

ження загального тонусу. Проводиться глибокий масаж на стегні,

гомілки і колінному суглобі тривалістю до 25 хв. Протягом усього

періоду реабілітації пацієнта,масаж виконується кількома курсами —

по 12–15 сеансів кожен, з перервою на 5–7 днів [1].

Таким чином масаж є простим та доступним засобом для віднов$

лення після меніскоектомії у спортсменів і тому рекомендується

застосовувати його в комлексі фізичної реабілітації.
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ЗАГАРТУВАННЯ 
В ФІЗКУЛЬТУРНО!ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ 

З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Шкурко М. О.
V курс, спецiальнiсть «Фiзична реабілітація»

Полтавський інститут економіки і права, 
вул. Котляревського 1/27

Проблема захисту організму людини від зовнішніх температур$

них впливів і фізіологічна адаптація до них є в даний час дуже акту$

альною для наукових розробок в галузі фізичного виховання і меди$

цини. Стан здоров’я молодших школярів багато в чому пов’язаний

з характером спадковості, способом життя сім’ї, з наявністю і вира$

женістю екзогенних чинників ризику. Окрім цього на формування

екзогенних чинників ризику захворюваності у дітей молодшого

шкільного віку має вплив той чинник, що за останні десятиліття їх

максимальні аеробні можливості в середньому істотно знизилися

(на 25–30%). У реальних умовах повсякденного життя діти все часті$

ше відчувають температурні перепади довкілля, які можуть викли$

кати як переохолодження організму, так і його перегрівання. Через

низьку або високу температуру повітря у приміщеннях школи діти

часто відчувають напруження системи терморегуляції, яка поси$

люється ще і з впливом додаткових чинників: вологості, рухливості

повітря, радіаційних умов приміщення тощо. Тому потрібний ради$

кальний захід — загартування [1]. 

Метою цієї роботи є обґрунтування ефективності використання

засобів загартування дітей молодшого шкільного віку в залежності

від їх фізичного стану. 

Загартування організму є важливою складовою частиною фізично$

го виховання і одній з найважливіших складових здорового способу

життя сучасної людини, у тому числі і дітей молодшого шкільного

віку. Загартування — це система загартовуючи заходів в режимі дня,

направлених на підвищення стійкості організму до цілого ряду

несприятливих дій зовнішнього середовища і можливості розвитку

захворювань. В процесі загартування удосконалюються не лише

системи терморегуляції, але і ряд інших функціональних систем

організму (серцево$судинна, дихальна, нервова системи, система

крові, імунітет і ін.). Таким чином, загартування — це одна з форм

адаптації, значення якої полягає в тренуванні саме фізіологічних

механізмів терморегуляції організму і підвищенні імунітету. 
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Перший і головний принцип загартування — це поступовість

збільшення дози загартовуючих дій. Доза дій має бути такою, аби

організм реагував на неї без патологічних наслідків. Другим прин$

ципом загартування є принцип регулярності, що зобов’язав система$

тично повторювати загартовуючі дії впродовж всього життя. Третій

принцип заснований на необхідності врахування індивідуальних

особливостей організму. Четвертий принцип — це принцип багато$

факторності (холод, тепло, вода, рух повітря, опромінення ульт$

рафіолетовими або інфрачервоними променями).

Заняття аквааеробікою є ефективним засобом загартування дітей

проти різких температурних коливань, які підвищують стійкість

організму до простудних захворювань. При заняттях аквааеробікою

поєднуються властивості води: охолоджуючі, нагріваючі та меха$

нічні. При систематичному занятті аквааеробікою судинна система

дитини набуває властивості швидко пристосовуватися до змін тем$

ператури води. До нетрадиційних форм загартовууючих процедур

у дитячому і підлітковому віці відносяться: «моржування», парні

і сухоповітряні лазні і тому подібне. З нетрадиційних форм загарту$

вання з дитячим контингентом ми приділимо основну увагу сухо$

повітряним лазням (сауні), оскільки на даний момент не існує єди$

ної думки про доцільність її використання [2].

Основою впливу сауни на серцево$судинну систему є відновлення

кровотоку в капілярах. Сауна є найбільш оптимальним, патогене$

тично обумовленим методом м’язового відновлення. Зміна темпе$

ратурного балансу в сауні веде до посилення обміну речовин, збіль$

шення капіляротоку і лімфотоку. 

Отже, для вирішення поставлених питань може сприяти обґрун$

тованому вибору засобів і форм загартування, використовуваних

з метою зміцнення здоров’я, підвищення імунітету організму і до$

сягнення більш високого рівня фізичного стану дітей молодшого

шкільного віку.
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
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З ПОРУШЕННЯМИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Шутова Т. Г.
VІ курс, групи ЗФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Маслов В. М., к.п.н., доцент 

Актуальність. Судинні захворювання головного мозку, до яких

в першу чергу відноситься інсульт, стають останніми роками однією

з найважливіших медико$соціальних проблем, оскільки завдають

величезного економічного збитку суспільству, будучи причиною

тривалої інвалідизації і смертності.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно

реєструється 100–300 випадків інсульту на кожні 10000 населення.

В України цей показних складає 250–300 випадків серед міського

населення, і 150–170 серед сільського. За даними європейських до$

слідників, на кожні 100 тис. населення припадає 600 хворих з на$

слідками інсульту, з них 360 (60%) є інвалідами. Інвалідизація після

інсульту пов’язана з важкими руховими розладами, що виявляють$

ся у вигляді зміни м’язового тонусу , парезів і паралічів, порушень

функції ходьби.

За характером розвитку розрізняють два види інсульту: ішеміч$

ний (інфаркт мозку) і геморагічний (крововилив в мозок), але більше

розповсюдження має ішемічний (70–85%).

Мета. вдосконалити комплексну методику фізичної реабілітації

хворих на інсульт шляхом застосування пасивних вправ у суглобах

кисті за допомогою апарата фірми Wave Flex.

Проведений аналіз сучасних науково обґрунтованих методик

реабілітації судинної патології ЦНС довів про малоефективний вплив

на стан здоров’я хворих на інсульт традиційних методик.

Серед новітніх методик відновлення психофізіологічного стану

хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу почали застосо$

вувати комп’ютерні технології механотерапії, які, судячі за резуль$

татами проведеного дослідження, ефективно впливають на психое$

моційний, фізичний стан, а також відновлення рухливості верхніх

кінцівок.

Тому актуальним було використання в роботі ортопедичного при$

строю фірми Wave Flex для відновлення рухів в паретичних кінцівках,

які програмувалися в апараті при виконанні пасивних вправ.
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Інтегральний показник фізичного стану здоров’я осіб з наслід$

ками порушення мозкового кровообігу, які займалися за удоскона$

леною нами методикою, довів про достовірне покращення його ве$

личини у чоловіків основної групи — на 23% (Р<0,05) і ще більш

у жінок цієї групи — на 26.7% (Р<0,05).

Під впливом занять суттєво покращився психоемоційний стан

жінок і чоловіків, переважно в основній групі.

Кількісна оцінка показників гемодинаміки досліджуваного кон$

тингену свідчила про достовірну нормалізацію систолічного і діас$

толічного тиску у чоловіків на відміну від контрольній групі, де

у чоловіків як і у жінок зберігався підвищений діастолічний тиск.

Аналіз відновлення рухливості суглобів кистей у хворих з монопа$

ретичними розладами показав суттєве достовірне покращення функ$

цій проксимальних міжфалангових суглобів і трохи менш — міжфа$

лангових. При цьому у чоловіків краще відновлювались розгиначі

міжфалангових суглобів, а у жінок — п’ястнофалангових суглобів,

що притаманно характеру відновлення рухливості верхніх кінцівок.

Підсумки результатів дослідження сили згиначів кистей показа$

ли позитивний вплив впровадженої методики у жінок основної

групи — 35%; і менш виражене 14% у жінок контрольної групи.

У чоловіків достовірних змін сили кистей не виявили.

Підсумки проведеного дослідження свідчать про позитивну ди$

наміку досліджених показників основної групі жінок.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНІВ ВТОМИ І СТОМЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Шейкін Г.
ІV курс, группа ФР"41, спеціальність «Здоров’я людини »,

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
к. тел. (095) 300 79 12, e"mail. Shake9104@ukr.net

Науковий керівник: Лазуренко С. І., д. психол. н., доцент.

Для визначення станів людини пропонується виконати тест

«7 метрів» — психомоторне завдання зі строго регламентованими

умовами. Перед дослідженням потрібно виконати підготовчу робо$

ту: відміряти відстань 7 м; позначити її початок і кінець видимими

лініями; запастися мірною стрічкою та блокнотом для реєстрації

результатів дій. Піддослідному пропонується стати на лінію і зви$

чайним прогулянковим кроком пройти відстань, носками наступи$

ти на другу (фінішну) лінію і зупинитися. Рухи потрібно контролю$

вати візуально. Якщо до другої лінії залишається відстань, менша
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від довжини звичайного кроку, то останній крок необхідно змен$

шити. Носки стоп мають наступати точно на першу і другу лінії. Це

випробування ґрунтується на функції процесів пам’яті, інтуїції та

уяви. Запам’ятовується цілісна відстань, і точність її відтворення

характеризує дійове мислення. Виконана дія, як відомо, залишає

після себе слід пам’яті її сенсорний еталон. Пройшовши один раз

відстань, людина її запам’ятовує у вигляді сенсорного еталона, що

дорівнює 7 м. Потім у 10 спробах використовуватиме для регуляції

рухів ходьби, не контролюючи їх візуально. 

Відстань 7 м у цьому випробовуванні цифра не довільна. Її вве$

дено з урахуванням можливостей оперативної пам’яті, що утримує

одночасно 7±2 одиниці інформації. Цю закономірність відкрили

давно; американський психолог Міллер назвав такий процес «га$

манцем». Усе відбувається приблизно так: оперативна пам’ять це

щось подібне до гаманця, який одночасно вміщує строго визначену

кількість монет. (Наприклад, оперативна пам’ять утримує не біль$

ше п’яти одиниць інформації. І якщо до цієї цілісності додати ще

одну, шосту одиницю інформації, то це порушує рахунок цілісність

«розпливається»). Максимальна місткість гаманця оперативної

пам’яті дорівнює дев’яти одиницям. Щоб пройти відстань 7 м,

утримуючи образ цієї відстані в пам’яті, людина повинна зробити

8–9 кроків (кожний з них вважатимемо однією одиницею інфор$

мації), тобто потрапляє на межу можливостей оперативної пам’яті

у ситуацію стресу. Думка так згруповує наявну інформацію, що кіль$

кість одиниць інформації перебуває в межах можливостей людини.

В одних людей кількість кроків ходьби «зливається» в єдиний сен$

сорний 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 знач$

но 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. Для за$

пам’ятовування сенсорного міни м’язових сприйняттів відстані,

зафіксувати їх як суб’єктивний її еталон для наступної еталона

відстані передбачено вирішити завдання: уважно контролювати ха$

рактер з регуляції рухів з максимальною точністю. Зміни м’язових

сприйняттів відстані у сумарній цілісності створюють «кінетичну

мелодію» ходьби. Пробна дія здійснюється під контролем рухів ходь$

би за допомогою зору, і для цього однієї спроби цілком достатньо, щоб

«зліпок» у пам’яті зберігся надовго. Еталон простору, вимірюваного
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і зафіксованого моторною пам’яттю, є першою точкою відліку для

наступного вимірювання якості інтуїції та дійового мислення. Як

правило, він зберігається протягом 2–3 місяців. Залікові 10 спроб ви$

конуються без контролю відстані зором із заплющеними очима, тоб$

то, йдучи від однієї лінії до іншої із заплющеними очима, людина ко$

ристується тільки матеріалом кінетичної мелодії рухів. У 10 спробах

вона реалізує її і, природно, має можливість вносити корективи, ви$

правляючи попередні помилки в наступній дії. В ідеальному випад$

кувсі 10 спроб людина повинна виконати безпомилково і завершити

дію з нульовою помилкою Велике значення має не лише величина

помилки, а й те, як людина її виправляє. Звичайно, перша спроба (із

заплющеними очима) дає значну помилку, оскільки за дії лише з ура$

хуванням кінетичної мелодії рухів одразу вилучається з$під контро$

лю величезна інформація, одержувана за допомогою зору. Помилка

першої спроби дає інформацію для розмірковування.

КОРЕКЦІЯ СКОЛІОЗУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ШРОТ

Юзва Д. А.
VI курс, ФР"61, спеціальність «Фізична реабілітація»

Інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», 
тел. (068) 736 79 47

Науковий керівник: Любенко В. О., к.м.н., доцент кафедри реабілітації 

Сколіомз (грецьк. skoliosis викривлення) — це захворювання опор$

но$рухового апарата, що характеризується викривленням хребта

у фронтальній (боковій) площині з розворотом хребців (торсія) нав$

коло своєї вертикальної осі, що веде до функціональних порушень

у роботі органів грудної клітки, а також до косметичних дефектів.

Система дихальної гімнастики Шрот вважається однією з небагать$

ох ефективних методик корекції сколіозу. Шрот$терапія офіційно виз$

нана і застосовується в багатьох країнах світу. Так, наприклад, у Німеч$

чині вона входить до послуги обов’язкового медичного страхування.

Цей метод корекції отримав свою назву за прізвища автора — Ка$

таріни Шрот. В основі методу — дихальні вправи. Завдяки їм вдається

послідовно надавати дію на ті відділи хребта, які піддалися патоло$

гічним змінам при сколіозі. При цьому на непостраждалі відділи дія

не поширюється. 

Сама хворіючи сколіозом, німецький фізіотерапевт Катаріна Шрот

вирішила спробувати перемогти недугу. За основу свого методу во$
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на взяла принцип усунення вм’ятин на гумовому м’ячі. У вигляді

м’яча Катаріна Шрот вирішила розглянути тіло людини. Увігнута

сторона сколіозу — це вм’ятина на м’ячі. Звідси і ідея — вдихаючи

повітря, наповнити їм увігнуті частини. Катаріна перемогла свою

хворобу, а в 20$х роках XX століття вона створила клініку, що вико$

ристовує її метод дихальної гімнастики в боротьбі зі сколіозом. За$

раз такі клініки поширені по всьому світу. 

Тривимірна корекція сколіозу за методом Шрот рекомендована

пацієнтам різних віків — як дорослим, так і дітям. Шрот$терапія мо$

же бути призначена в комплексі з масажем і фізіотерапією. Заняття

з дихальної Шрот$терапії індивідуальні. Перед тим, як приступити

до них, пацієнт вже знає, який у нього тип сколіозу, і фахівець визна$

чає, де на тілі хворого знаходяться увігнуті місця, якими треба буде

навчитися вдихати. 

Основа розробленої Катаріною Шрот гімнастики в тому, що ко$

рекція відбувається завдяки асиметричному диханню, яке спрямо$

ване протилежно сколіотичному викривленню. Пацієнтові необхідно

цілеспрямовано робити вдих увігнутими зонами грудної клітини.

Спочатку така установка може викликати здивування. Але насправді

міжреберні м’язи, за допомогою яких здійснюється дихання, управ$

ляються свідомістю точно так само, як і м’язи кінцівок. Тому освої$

ти усвідомлене асиметричне дихання під силу кожному.

На самому початку проводяться заняття на спеціальному столі$

кушетці для масажу. Спочатку виконується легкий масаж западаю$

щих зон. Його мета — дати можливість пацієнту запам’ятати ці зо$

ни. Потім проводиться так званий «вдих за Шрот». Його роблять

западающими зонами в певній послідовності. Інструктор кладе ру$

ку на зону, а пацієнт намагається «підняти» її при вдиху. «Видих за

Шрот» виконують через напівстиснуті губи і роблять максимально

довгим. Завдяки цьому інтенсивно працюють міжреберні м’язи. Інст$

руктор, сильно натискаючи на опуклі зони, сприяє тому, що видих

виходить більш повним. Такі вправи дозволяють пацієнтові запа$

м’ятати техніку вдиху і видиху певними зонами.

Вправи в основному статичні, вони дають різне навантаження

на різні м’язи в залежності від типу викривлення. Основна їх мета —

це не формування м’язового корсета, а вплив на тіло у всіх трьох

площинах. Комплекс вправ Шрот містить наступні вправи:

1. Правильне положення тіла при виконанні вправ. Це вже до$

помагає коригувати дугу викривлення і більш якісно працювати

з м’язами.

зміцнення здоров’я людини Секція 7



2. Розтягування тулуба для того, щоб розвинути правильне ди$

хання і спростити вдих увігнутою частиною. Такі вправи допомага$

ють збільшити відстань між ребрами в западаючi частини.

3. Вдих повинен здійснюватися в послідовності, сказане вище.

При цьому пацієнт спостерігає за рухом ребер в дзеркало і коректує

неточності.

4. Всі активні вправи спрямовані на скорочення розтягнутих

міжреберних м’язів опуклою частини і виконуються під час видиху.

Провідні фахівці, що займаються лікуванням сколіотичної хво$

роби, відзначають, що дихальна гімнастика по Шрот — це ефектив$

ний комплекс вже існуючих методів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАСАЖУ 
НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Ярославцева К. С.
VІІ курс, група ЗФР"72, спеціальність «Фізична реабілітація», 

Інститут соціальних технологій університету «Україна»
Науковий керівник: Лазуренко С. І., д. психол. н., доцент 

Масаж — це загальнодоступний метод, який фізіологічно впли$

ває на організм шляхом природної активізації адаптаційно$компен$

саторних механізмів, відновлення змінених функцій, підвищення

неспецифічної резистентності, поліпшення функціонального ста$

ну й фізичної працездатності. Згідно з навчанням М. Сєченова,

Е. Веденського, А. Ухтомського, П. Павлова, К. Анохіна в основі

механізму дії масажу лежать складні взаємозалежні рефлекторні

нейрогуморальні й нейроендокринні процеси, регульовані вищими

відділами центральної нервової системи. Масаж здійснює рефлек$

торний вплив по типу шкіровісцерального рефлексу на тканини

й окремі органи, на весь організм у цілому.

Після операцій досить часто виникають різні ускладнення з бо$

ку органів дихання, травлення, серцево$судинної й інших систем.

Тим часом відомо, що рання рухова активність хворих дозволяє по$

передити ці ускладнення (В. І. Дубровский, 1969, 1973).

Пасивний постільний режим приводить до вповільнення крово$

та лімфотока, регенеративних процесів, атрофії м’язів, застійних

явищ у легенях, порушення легеневої вентиляції й інших явищ, що

сприяють виникненню післяопераційних ускладнень.

Швидкість і повноцінність відновлення здоров’я хворих зале$

жить від компенсаторної перебудови всіх органів і систем, особливо
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органів дихання й кровообігу. Природно, що ця перебудова не мо$

же бути досягнута тільки медикаментозною терапією. Фізіологічні

заходи (ЛФК, масаж, фізіотерапія, трудотерапія, дієтотерапія й ін.)

сприяють відновленню функцій життєво важливих систем організ$

му й попереджають виникнення післяопераційних ускладнень.

Доведено, що м’язова діяльність є провідною в керуванні й регу$

ляції різних процесів в організмі людини, а також у відновленні йо$

го внутрішнього середовища (гомеостазу) при тих або інших захво$

рюваннях, у тому числі після оперативних втручань.

Ранній післяопераційний період. Передумовами й показаннями до

ранньої активізації хворих у післяопераційному періоді є: зниже$

ний життєвий тонус внаслідок наявного захворювання, обмеження

рухів хворого, голодування, безсоння, профілактика основних уск$

ладнень з боку серцево$судинної системи та органів дихання.

Масаж є провідним фактором становлення гомеостазу, тобто

динамічної сталості основних фізіологічних функцій організму

людину.

При постільному режимі на організм впливають два основні

фактори: обмеження м’язової діяльності й характерний перерозпо$

діл крові внаслідок зміни гідростатичного тиску. М’язова система

впливає на кровообіг, обмін речовин, дихання, ендокринну рівно$

вагу і т. ін. Тому різке обмеження рухів може стати причиною пору$

шення фізіологічної взаємодії організму із зовнішнім середовищем

і спричинити тимчасові функціональні порушення або, у деяких

складних випадках, глибокі патологічні зміни.

Масаж у ранньому післяопераційному періоді. Завдання лікувально$

го масажу в ранньому післяопераційному періоді полягає у наступно$

му: профілактика й лікування можливих ранніх післяопераційних

ускладнень: поліпшення периферичного кровообігу, лімфотоку,

м’язового тонусу та перистальтики кишківника; поліпшення функ$

ції дихальної системи; адаптація серцевого м’яза до умов нової ге$

модинаміки; поліпшення психоемоційного стану пацієнта.

Ранній післяопераційний період, як відомо, характеризується

надзвичайною нестійкістю функціональних показників органів ди$

хання й кровообігу. 

Протягом перших днів після операції фізичні можливості хворих

обмежені, і вони часто не в змозі виконувати рекомендовані фізичні

вправи. Масаж на відміну від лікувальної фізкультури не вимагає

напруги хворого і є прийнятною формою підвищення загального

тонусу організму.
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Під впливом масажу прискорюється крово$ та лімфоток, ліквіду$

ються застійні явища в легенях і паренхіматозних органах, завдяки

чому поліпшуються трофічні процеси в м’язах, прискорюються

окисно$відновні процеси, підвищується температура шкіри й зни$

жується температура тіла, поліпшується функція шлунково$киш$

кового тракту. Масаж виявляє тонізуючу дію на серцево$судинну,

центральну й периферичну нервову системи.

Після масажу у хворого з’являються позитивні емоції, підніма$

ється настрій, створюється впевненість в успішному результаті лі$

кування. Спостереження показують, що загальний масаж у ранній

термін сприяє попередженню легеневих ускладнень, тромбозів, па$

резу кишківника та ін. Масаж збільшує екскурсію грудної клітки,

силу дихальної мускулатури, тонус м’язів, сприяє прискоренню ре$

генеративних процесів.

Висновки. За допомогою масажу на організм здійснюється різ$

нобічний вплив. Під дією масажу зі шкіри по нервових шляхах на$

правляються незліченні потоки імпульсів, які, досягаючи кори го$

ловного мозку, впливають на центральну нервову систему, у зв’язку

із чим поліпшується її функція — контроль над роботою всіх систем

і органів та їх регулювання.
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СЕКЦІЯ VІII

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

ПРОГРАМНО!АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ»

Ахундова К. М.
7 курс, група ДД"71–12 (з), 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вінницький соціально"економічний інститут, тел. (067) 429 82 20

Науковий керівник: Ільницький М. П., доц.

У сучасних умовах професійна орієнтація населення, формування

мотивації до легальної зайнятості, профілактика безробіття, збере$

ження та розвиток трудового потенціалу України, зокрема, шкільної

молоді, є одним із головних напрямків реалізації державної політики

зайнятості. У зв’язку з цим державна служба зайнятості проводить

профорієнтаційну роботу принципово нового формату, реалізуючи

інноваційні проекти та застосовуючи новітні технології. 

Програмно$апаратний комплекс «Профорієнтаційний термінал»

(ПАК «Профорієнтаційний термінал») є елементом системи елект$

ронного документообігу державної служби зайнятості. Проводить$

ся широкомасштабна профорієнтаційна діяльність серед молоді.

Вже на сьогодні ПАК «Профорієнтаційний термінал» встановлено

в усіх областях України [1].

ПАК «Профорієнтаційний термінал» має ергономічний дизайн.

Модель містить інфрачервоний сенсорний TFT$монітор, діагоналлю

19 дюймів. Доступ до устаткування терміналу здійснюється через

задню кришку, де передбачене кріплення для комп’ютерних комп$

лектуючих [2]. Комплекс складається з дев’яти головних блоків,

шість з яких розділяється на окремі підблоки (рис. 1) і вони в свою
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чергу розділені на тематичні сторінки, що містять детальну, зміс$

товну та корисну інформацію. За потреби ця інформація постійно

оновлюється для різних категорій користувачів, зокрема, учнів,

батьків та вчителів.

Рис. 1 — Схема структури ПАК «Профорієнтаційний термінал» 

Засоби подання інформації: короткі текстові описи, відео та фо$

томатеріали, підказки анімованих помічників, довідники та побу$

довані на їх основі пошукові сервіси.

Дослідження здійснено шляхом опитування та анкетування

учнів 9–11 класів, батьків та педагогічних працівників 17 загально$

освітніх шкіл Рокитнянського району, в кожній з яких встановлені

профорієнтаційні термінали. Кількість респондентів: 100 учнів,

100 батьків, 100 педагогічних працівників.

В процесі опитування та анкетування отримано дані, на основі

яких методом аналізу та статистичних розрахунків визначено від$

сотковий коефіцієнт ефективності використання ПАК «Профорі$

єнтаційний термінал». Результати дослідження відображені на гіс$

тограмі (рис. 2). 

Категорія користувачів №1 показує відсотковий коефіцієнт

ефективності використання терміналу учнями, 88 % з яких зазначи$

ли, що ПАК «Профорієнтаційний термінал» допоміг визначитися
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з вибором майбутнього фаху та які високо оцінили психологічні

експрес$методики для самотестування.

Рис. 2 — Гістограма результатів дослідження

Категорія користувачів №2 показує відсотковий коефіцієнт

ефективності використання терміналу батьками, 80 % з них вказа$

ли, що підвищили рівень власної поінформованості про світ про$

фесій та вищі навчальні заклади.

Категорія користувачів № 3 показує відсотковий коефіцієнт

ефективності використання терміналу педагогічними працівника$

ми. 90% опитаних педагогів визнали корисність профорієнтаційно$

го терміналу, як засобу інформування і значну долю інформації

з профорієнтаційної тематики отримують завдяки терміналу. 

Переваги: інформативність, компактність, простота і ефективність

використання, доступність інформації, мобільність, привабливість

профорієнтаційних послуг для молоді, мінімальне споживання

електроенергії .

Недоліки: дороговизна, залежність ефективності від систематич$

ного оперативного оновлення даних та необхідності підтримки прог$

рамного забезпечення.

Висновки. Отже, результати дослідження підтвердили доцільність

використання та високу ефективність роботи ПАК «Профорієн$

таційний термінал». Завдяки їх використанню вдається охопити

широке коло населення послугами служби зайнятості та сприяти

працевлаштуванню населення в цілому. 

Література

1. http: www.dcz.gov.ua

2. http: www.trud.gov.ua
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НАРКОМАНІВ

Бабюк В.
VI курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота»

Науковий керівник: Циба В. Т., д.філос.н., професор 

Ресоціалізація — це плавний перехід з реабілітаційного центру

в суспільство, де маючи відносну свободу, і деяку суму грошей ти

робиш вибір: як ними розпорядитися. За цим вибором на початку

процесу спостерігають «старші по терміну одужання» та соціальні

працівники центру реабілітації. Якщо потрібно, вони допомагають,

перший час навіть роблячи «вибір», доводячи, що він правильний.

Ще на ресоціалізації у людини є час і можливість до саморозвитку.

Наприклад, можна застосувати кудись свої знання та навички, на$

копичені за життя. Або освоїти нову професію. Можна реалізувати

себе у творчості. 

Взагалі соціальну реабілітацію можна порівняти зі «школою» де

людину «навчають» жити без наркотиків. А ресоціалізацію —

з університетом, в якому, людина вже живучи, тверезо може вибрати

собі подальший життєвий шлях. Проте у більшості людей, які про$

ходять процес ресоціалізації, найчастіше виникає — безвідповідаль$

не ставлення до ресоціалізаціонного аспекту лікування наркоманії.

Часто такі люди ставлять собі певні терміни, після яких, вони нібито

отримують свободу від залежності. Наприклад: «Я пробув, чи пробу$

ла у центрі півроку, колотися не хочу, поїду додому влаштовувати своє

подальше життя». З вигляду здається цілком здоровою думкою, але

проблема такої позиції в її короткозорості, іншими словами людина

оцінює свою безпеку грунтуючись на своєму сьогоднішньому стані.

Думка про те, що наркотик не представляє вже загрози є цілком зро$

зумілою, оскільки перебуваючи в центрі реабілітації людина знахо$

диться в такому місці, яке всебічно захищає її від можливих спокус. 

Таким чином, перебуваючи в атмосфері боротьби із залежністю,

створеної в установі, залежний з часом починає думати, що його

безпека — це його особиста заслуга, і поточний стан залишиться

незмінним завжди. Насправді ж жити так, як жив у центрі, перебу$

ваючи за його межами дуже складне завдання. Саме тому «ключем»

процесу соціальної реабілітації і є соціальний працівник, який не

тільки навчає, контролює, підтримує, а й допомагає людині зберег$

ти і навчився використовувати на практиці ті навички, які дала їй

ресоціалізація, розрахована на вироблення навичок боротьби із за$

лежністю в автономному режимі. 
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Ресоціалізація полягає в тому, що людина починає поступово зви$

кати до невимушених обставин, зберігаючи емоційну стабільність

і відповідальне ставлення до життя. На практиці це виглядає так:

людина пройшовши певний реабілітаційний курс, влаштовується

або відновлюється на роботі, їздить на вихідних додому, самостійно

відвідує різні заходи, але залишається підзвітною адміністрації цент$

ру, проводячи основну частину вільного часу в її межах.

З вище зазначеного цілком стає зрозумілим, що суть професійної

діяльності соціального працівника у процесі ресоціалізації полягає

в тому, щоб відновити довіру людини до самої себе та близьких лю$

дей, повагу до себе і до оточуючих, розумність в мисленні і в діях,

повернути здатність ставити перед собою цілі і досягати їх, навчитися

сприймати світ не через призму наркотичного сп’яніння, а безпо$

середньо спостерігати світ, бачити красу, захоплюватися природою,

любити і бути коханим, радіти життю, усміхатися собі і коханим,

бути чесною і порядною людиною, приносити користь суспільству

своєю діяльністю, переживати за інших і бути відповідальним за свої

вчинки, допомагати у скрутну хвилину, тим кому гірше, ніж тобі. 

Отже, після ресоціалізації, людина, яка раніше вживала нарко$

тичні речовини, повертає своє духовне начало і стає здатною жити,

адже її здібності не зникали повністю, їх не треба купувати заново,

вони відновлюються, оскільки в людині споконвічно закладено все

хороше, променисте і порядне, а наркотики — це лише злодії, які

крадуть найцінніше: гідність і повагу до себе. Нехай була крадіжка,

нехай була втрата, але це можна виправити. Можна допомогти лю$

дині, яка раніше вживала наркотики, знову стати «людиною».

ІННОВАЦІЙНО!КОГНІТИВНА СКЛАДОВА
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ

Бацман Л. І. 
VІ курс , група С"52–12, спеціальність «Соціологія» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Мірошкіна Н. В., к.філос.н., доцент

Як складову, громадянська культура включає в себе комплекс

уявлень людини про владу, політику та їх вплив на життя суспільст$

ва в цілому та своє життя особисто. Тому нами було проведене ан$

кетування з метою вияву базових знань студентської молоді, які

є вирішальними для формування громадянської культури. Ми запро$

понували студентам оцінити, як впливають на їх життя принципи
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народного суверенітету, політичного плюралізму, свободи слова та

думки, свободи совісті, рівності всіх перед законом, виборності

Президента народом, права меншості на опозицію. Отримані

відповіді ми розглядаємо як політичні бажання студенів. На першо$

му місті опинився принцип толерантності. Це можна розцінювати

як бажання студентства жити в суспільстві злагоди та можливостей

для всіх учасників суспільного процесу виразити себе. Для молоді

потреба а виразі є найактуальнішою Тільки 18% зазначили, що цей

принцип не є таким, що впливає на їх життя. 70 % респондентів та$

кож зазнали, що на їх життя впливає принцип політичного плю$

ралізму, який зайняв друге місце. 68% респондентів визначили як

важливий принцип обрання Президента народом, це свідчить про

бажання молоді безпосередньо оказувати вплив на політичні про$

цесу та управління державою і розуміння цього принципу як осно$

ви функціонування не тільки демократії, а й важливішого інстру$

менту впливу громадянського суспільства на владу, але, на цьому

фоні дивує, що тільки 56% респондентів відмітили значення прин$

ципу народного суверенітету, що дозволяє говорити про те, що ро$

бота з формування громадянського суспільства потребує подальшого

розвитку, бо народний суверенітет є його основою. 28% респондентів

вказали, що цей принцип на них не впливає й 16% не змогли оціни$

ти його вплив. Також визиває настороження, що тільки 60% рес$

пондентів зазначили як такий, що впливає на їх життя принцип

свободи слова та думки. Тільки 50 % респондентів визнали, що на

їх життя впливає принцип рівності всіх перед законом. Це теж ви$

зиває стурбованість і вказує на те, що цей принцип в нашому су$

спільстві ще не працює так, як він повинен працювати. Тільки 36%

респондентів зазначили як такий, що має для них значення принцип

свободи совісті. Це може отримати пояснення тим, що релігійне

життя не займає провідне місце серед повсякдення молоді, тому

й уваги на цей принцип звертається менш.

Серед джерел, якими користуються респонденти для отримання

інформації суспільно$політичного характеру, провідні місця зайня$

ли телебачення (52%) та Інтернет (20%). Цікаво, що Інтернет займає

як джерело інформації таке ж місце, як розмови з батьками та зна$

йомими. (20%). Радіо служить джерелом такої інформації для 12%

і тільки 10 відсотків набрали газети. 30 % респондентів взагалі не

назвали жодної загальноукраїнської газети, що не може не викли$

кати тривоги. Але майже всі респонденти зуміли назвати політичні

програми телебачення. Як правило, до політичних програм відно$
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сили випуски новин та популярні політичні ток$шоу. Тальки 54%

респондентів вважають себе обізнаними в політичному житті дер$

жави. Така відповідь відображає складність політичних процесів

в державі та труднощі, які виникають в процесі розуміння проблем

суспільства. 57% відсотків респондентів зазнали, що обговорюють

політичні на громадянські питання з батьками, друзями знайомими.

Тільки 34% респондентів били в змозі назвати прозвище народного

депутата. Також але, 64% пам’ятали, за яку політичну партію вони

голосували на останніх виборах. 82% респондентів знають, хто є го$

ловою міста. Останнє вказує на зацікавленість молоді місцевим гро$

мадським життям. Не може бути громадянської культури без політич$

ної обізнаності. Звідси витикає необхідність подальшого розвитку

засобів інформування молоді про суспільно$політичне життя

країни, громадянська культура потребує свідомого ставлення до ба$

зових політичних принципів функціонування держави, таких, як

народний суверенітет, рівність всіх перед законом, свобода слова та

політичний плюралізм.

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА 
В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Баюс С. С. 
VІ курс, група С"52–12, спеціальність «Соціологія» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Мірошкіна Н. В., к.філос.н., доцент

В наш час одним зі значимих факторів формування свідомості

молоді є соціальна реклама. Вона здатна не тільки формувати потре$

би, ной внушати стереотипи. Соціальна реклама виступає як скла$

дова соціалізації молоді, адаптує молоду людину до нових соціаль$

них ролей, способів поведінки в різних соціальних умовах. Для

сучасної молодої людини реклама виступає як світ ідей і цінностей,

показує типові ситуації соціальної взаємодії, виступає як додаткове

джерело соціальної інформації. Увага до соціальної реклами носить

індивідуальний характер, залежить від потреб індивіда, мотивів його

діяльності, ситуативного настрою. Людина обирає з такого повідом$

лення лише те, в чому відчуває потребу та не сприймає те, що суб’єк$

тивно здається їй нецікавим. Люди свідомо чи без свідомо відкида$

ють інформацію, яка не співпадає з їх переконаннями, а сприймає

те, що відповідає їх життєвому досвіду. Вміння пригорнути увагу

є головним фактором успіху рекламної компанії.
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Проведене опитування показала, що більш ефективним є зобра$

ження не того, чого треба запобігати. А того, до чого треба прагну$

ти. Дієвий принцип припинення дії, якої не провино відбуватися —

зображення більш сильної дії. Наприклад, коли соціальний плакат

зображає страшні наслідки вживання наркотиків, свідомість люди$

ни створює «захисну реакцію» не пускає ці зображення до себе, або

проецирує ці картини на власне майбутнє. Фахівці з реклами кажуть,

що споживач реклами повинен не «не хотіти» щось зробити, а за$

хотіти щось зробити. Це поширюється й на соціальну рекламу. То$

му замість негативних прикладів, вона повинна біль уваги приділя$

ти позитивним життєвим прикладам. Наприклад, замість трагедії

наркозалежних показувати ти успішний потенціал незалежних.

Соціальна реклама так саме, як й комерційна реклама, повинна

відповідати ціннісним установкам, стереотипам й можливим очіку$

ванням споживачів. Для цього треба виявити критерії сприйняття

соціальної реклами молоддю. Ми запропонували учасникам опиту$

вання розглянути декілька рекламних плакатів з проблем тютюно$

паління та наркоманії та відповісти на питання. В анкеті були пе$

релічені параметри реклами, за якими можна оцінити її здатність

визвати увагу. Студенти розставили ці параметри в наступному по$

рядку: естетичні засоби зображення проблеми; новизна художніх

ідей, сюжет, креативність, інформативність, актуальність зазначе$

ної проблеми. Слід звернути увагу на те, що параметри, пов’язані

з творчим характером зображення проблеми опинилися на першо$

му місці, а інформативність й актуальність проблеми — на останніх.

Це вказує про обізнаність молоді цією проблемою, тим, що інфор$

мація про зазначені проблеми вже стала частиною повсякденного

буття, й тому, щоб привернути увагу молоді до них треба знаходити

творчі, креативні, а не інформативні методи. 

При відповіді на питання, «Чи може соціальна реклама змінити

Ваше відношення до проблеми наркоманії та тютюнопаління» ма$

же половина відповіла що ні, й маже половина відповіла позитив$

но. Можна казати, що вже в учасників опитування склалася стере$

отипна позиція до зазначених проблем. Залишається сподіватись

на що вона є адекватною. Сама по собі реклама небагато що може

змінити в поведінці певної соціальної групи, чи суспільства в ціло$

му, якщо сама ця група, або суспільство не готове до змін. Тому тре$

ба використовувати й інші форми соціальної пропаганди, форму$

вання позитивної ціннісної орієнтації. Дуже важко оцінити

ефективність соціальної реклами. Ми намагалися її оцінити. Став$
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лячи такі запитання: «Чи притягує ця реклама увагу? Чи бажаєте Ви

обговорити зображення з друзями, знайомими? Чи бажаєте Ви по$

казати цю рекламу іншим, або розповісти про поставлену в рекламі

проблему?» Але, відповіді на ці запитання носять ситуативний ха$

рактер, дозволяють встановити лише те, на скільки той, чи інший

рекламний ролік чи плакат приковує увагу. Істина ефективність

соціальної реклами проявляться через деякий час. Це можуть бути

роки, або, навіть, життя цілого покоління. 

АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Білоцький А. М.
VІ курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

університет «Україна», к. тел. (093) 859 66 13
Науковий керівник: Муханова І. Ф., к. психол. н. доцент 

Проблема формування напрямків професійних компетенцій

соціального працівника набирає в останні роки все більшої акту$

альності у зв’язку з тим, що постійно трансформується соціальний

досвід, реконструюється сфера соціальних послуг, розвиваються

технології соціальної роботи, зростає рівень вимог соціуму до фахів$

ців. Власне компетенції у вирішенні соціальних проблем станов$

лять основу професійного здійснення соціальної роботи. 

Представники цієї професії — соціальні працівники застосовують

свої знання і вміння для соціальної допомоги індивідам, сім’ям,

групам, організаціям, громадам, соціуму загалом.

Тому сьогодні перед вищими закладами освіти України, які готу$

ють соціальних працівників, стоїть нелегке завдання — підготовка

професійно компетентних спеціалістів. Адже, з одного боку, це за$

безпечить можливості для подальшого становлення цієї професії.

З іншого боку, результативність розвитку соціальної роботи у значній

мірі визначається рівнем компетентності та зрілості кожного конк$

ретного представника цієї професії.

Загальнотеоретичним та методологічним аналізом розвитку про$

фесійної компетенції фахівця у галузі соціальної та соціально$педа$

гогічної діяльності присвячені праці наступних дослідників: І. Зя$

зюна, Н. Кузьміної, А. Маркової, A. Бодальової, В. Шаповалової, та

ін. Дослідження вітчизняних науковців, А. Капської, О. Карпенка,

Т. Д. Годлевської, Л. Ж. Караванова, П. Д. Павленок, П. Стефаненко,
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А. М. Панов, Т. П.Зінченко, А. А. Фрумкин, В. Г. Бочарової, І. А. Зим$

ньої, П. Д. Павленка, В. А. Сластьоніна, Є. І. Холостової, М. В. Фір$

сова.

Спираючись на дослідження, які розглядали ці вчені, ми провели

порівняльний аналіз напрямків формування професійних компе$

тенцій майбутніх фахівців, і змогли обґрунтувати власне дослідження

по виявленню сформованості напрямків формування професійних

компетенцій.

Метою нашого дослідження є аналіз перспективних напрямків

формування професійних компетенцій майбутніх фахівців соціаль$

ної робітників.

В ході дослідження нами було проведено емпіричне досліджен$

ня сформованості професійних компетенцій серед студентів 3–4 та

5–6 курсів, у ході якого використані наступні методики: 

— Оцінка соціально$комунікативної компетентності (Рогов Є. І.);

— «Якір кар’єри» методика діагностики ціннісних орієнтацій

в кар’єрі (Э. Шейн, перевод і адаптація В. А. Чікер, В. Е. Виноку$

рова);

— Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських

схильностей (КОС$1).

В ході проведення дослідження було виявлено наступні напрям$

ки, які сформувалися у студентів у процесі навчання у ВНЗ:

а) індивідуальні особливості і рівень професійної підготовки

компетентного фахівця, тобто, модель випускника ВНЗ;

б) професійна кваліфікація і систематичне її вдосконалення;

в) формування професійної компетенції майбутнього фахівця

потребує інтеграції різних педагогічних впливів на студента.

г) важливим напрямом формування професійної компетенції

є впровадження у навчальний процес педагогічних технологій осо$

бистісно$орієнтованого підходу до підготовки майбутніх фахівців

соціальної роботи.

З точки зору підбору змісту навчання істотне значення мають особ$

ливості, що випливають, головним чином, з характеристики про$

фесійної компетентності фахівця. В модельних рисах випускника

з урахуванням його підготовки для майбутнього все частіше акцент

робиться на необхідності озброєння майбутніх кваліфікованих робіт$

ників більш багатими фундаментальними знаннями з певної про$

фесії. З іншого боку, відмічається важливість формування у випуск$

ників таких рис, як потреба в постійній самоосвіті, активна життєва

позиція (творча, професійна, суспільна).
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Отже, основні напрями формування професійної компетенції

фахівця соціальної роботи визначаються вимогами та особливостя$

ми конкретного соціального середовища, а також специфікою ре$

ального підприємства чи організації, в яких цей фахівець діє або

планує розпочати свою діяльність.

Це середовище відіграє вирішальну роль у формуванні компе$

тенцій фахівця, а ефективність і результативність цього процесу ви$

значаються характером впливу об’єктивних соціальних чинників,

а також врахуванням його наслідків у ході підготовки фахівців.

Таким чином, формування професійної компетенції передбачає

створення такої психолого$ педагогічної ситуації, коли фахівець

усвідомлює власні обмеження, які перешкоджають йому досягти

майстерності у обраній ним справі. Адже знання своїх недоліків —

це перший крок на шляху до самовдосконалення особи, а визна$

чення пріоритетних векторів формування професійної компетенції

майбутніх фахівців у процесі їхньої підготовки у вузі не тільки ви$

окремлює основні цілі та напрями професійної діяльності у цьому

напрямку, а й формулює та визначає головні методичні і техно$

логічні засоби досягнення вказаної мети.

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ ІНВАЛІДАМИ

Булигіна Т. І.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота»,

ВМУРОл «Україна», к. тел. (097) 135 20 76
Науковий керівник: Кузьмінська Л. Д., к.пед.н., доцент кафедри

У сучасному світі значно зросла кількість дітей з порушеннями

нормального розвитку. Їх розвиток може бути наближений до нор$

мального лише за умови правильного виховання і спеціального на$

вчання.

Дітям із вродженими і набутими вадами розвитку потрібні спе$

ціальні умови виховання і навчання, спрямовані на коригування

їхніх недоліків, просування у загальному розвитку і соціалізації. 

Для надання якісної допомоги таким дітям, необхідно знати і вміти

застосовувати різні методи соціальної роботи. Тому розгляд методів

соціальної роботи є дуже актуальною проблемою. 

Грецьке слово «метод» означає шлях, спосіб пізнавальної, прак$

тичної діяльності людей. Метод розглядають як сукупність підхо$

дів, прийомів, операцій практичного чи теоретичного засвоєння

соціальної роботи в Україні Секція 8



дійсності. Нині під методом розуміють найкоротший шлях досяг$

нення оптимальних результатів, що відповідають поставленим

цілям [2, с. 74].

Усе різноманіття методів, які використовують в роботі з дітьми$

інвалідами можна об’єднати в три групи [1]:

1. Методи організації соціально$реабілітаційного процесу і пі$

знавальної діяльності дітей. До них належать словесні (розповідь,

бесіда, робота з книгою), наочні (метод прикладу) і практичні (впра$

ви, привчання та ін.) методи.

2. Методи стимулювання мотивації і активності дітей в реабілі$

таційному процесі. Будь$яка діяльність протікає ефективно, якщо

у дитини є бажання її виконувати, є мотиви, спонукаючі його бути

активним. З метою підкріплення зусиль дитини діяти застосову$

ються різні методи стимулювання, серед яких найбільш поширени$

ми є: змагання, заохочення і покарання.

3. Методи контролю ефективності соціально$реабілітаційного

процесу. Контроль спрямований на отримання інформації про ре$

зультати реабілітаційних дій за певний проміжок часу. Він потрібний

для того, щоб внести корективи до програми соціальної реабілітації

дитини. Методи контролю — це способи, за допомогою яких визна$

чається результативність соціальної реабілітації. Найбільш поши$

реними методами контролю в соціальній реабілітації є спостере$

ження за діяльністю дітей і методи психодіагностики.

Досить часто використовують біографічний метод, який полягає

у вивченні особистих документів окремої дитини (наприклад, харак$

теристики, листи, щоденники). Цей метод застосовують для одержан$

ня інформації про індивідуально$психологічні особливості дитини.

Отже, методи, що використовуються в соціальній роботі з діть$

ми$інвалідами, спрямовані на відновлення та корекцію структури

особистості, активізують розвиток, соціалізацію дитини, одночас$

но впливаючи на її свідомість, діяльність і поведінку.
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РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ДІТЬМИ, 
ЯКІ МАЮТЬ СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

ТА ІНВАЛІДНІСТЮ

Біла А. А.
5 курс, спеціальність «соціальна робота», 

Університет «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к.психол.н., доцент 

В сучасному соціумі, актуальною та гострою залишається проб$

лема інтеграції до суспільного життя дітей із обмеженими фізични$

ми можливостями, оскільки мають місце явні і латентні порушення

конституційних прав таких дітей на здобуття повної середньої освіти,

на доступ до інформаційних, рекреаційних і, загалом, життєвих ре$

сурсів. Гострота проблеми визначається стійким збільшенням чис$

ла дітей з особливими потребами, тому в даний час велика увага

приділяється створенню оптимальних умов для успішного соціаль$

ного розвитку, соціальної адаптації дитини, незалежно від рівня її

психофізичного розвитку, і виступає сьогодні одним із пріоритет$

них завдань усіх рівнів освітньої та соціальної роботи. 

Соціальний статус інваліда асоціюється з такими поняттями як

«безпорадний», «обмежений», «неповноцінний». Здорові діти сприй$

мають однолітків з обмеженими можливостями здоров’я по$різному:

жаліють, не помічають, а іноді відверто відкидають. Обмеженість

у життєвих можливостях дітей з інвалідністю накладають негатив$

ний відбиток на особистість дитини, тому таким дітям необхідна як

медична допомога, так і доброзичлива підтримка, як дорослих, так

і однолітків.

Питання батьківських установок, позицій та дитячо$батьківських

відносин досліджувались такими вченими, А. Я. Варга, Р. В. Овча$

рова, Є. О. Смірнова, Е. Еріксон та інші. Щодо психологічних та

соціальних проблем, які виникають в родинах, де виховуються діти

із тяжкими хронічними захворюваннями, то вони вивчалися в ро$

ботах О. І. Захарова, Д. Н. Ісаєва, О. І. Ташева. Проблеми соціальної,

педагогічної та психологічної підтримки дітей з обмеженими мож$

ливостями здоров’я також були вивчені в роботах Л. С. Виготсько$

го, Б. М. Коган, Т. С. Овчиннікової та інших.

Навчальна діяльність забезпечує одержання дитиною найбільшої

частини життєвого досвіду, безсумнівно, дає широкий простір не

тільки для засвоєння знань про оточуючий світ, але і для отримання
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досвіду спілкування з дорослими і однолітками, для розвитку осо$

бистості дитини, її самосвідомості. У процесі спрямованої педаго$

гічної роботи соціальних педагогів, вихователів, психологів, дитина

отримує уявлення про себе як про індивіда, як про суб’єкта спілку$

вання, про свої особистісні особливості. Отримання дитиною по$

зитивного соціального досвіду сприяє розвитку її соціальної ком$

петентності.

Соціальна адаптація дітей з інвалідністю та соматичними захво$

рюваннями є одним з найважливіших завдань не тільки системи

спеціальної освіти, але й сучасного суспільства. В даний час, мето$

ди соціально$педагогічної корекції займають значне місце в загаль$

ному комплексі реабілітаційних заходів. Постійно йде пошук нових

походів, методів і технологій психокорекційного впливу.

Проаналізувавши можливості підвищення ефективності соціаль$

ної роботи із дітьми з соматичними хворобами та дітьми з ДЦП,

шляхом проведення експерименту із залучення дітей та їх родин до

роботи клубу «Милосердя» та соціальної програми «Хочу, можу,

вмію», можна вказати, що соціальний педагог здатний забезпечити

реалізацію індивідуально$орієнтованих програм, які відповідають

психологічним та соціокультурним потребам дитини$інваліда та її

родини, та пов’язані з розвитком здібностей особистості до пізнан$

ня та творчості, розширенням кола спілкування і пошуку однодум$

ців, педагогічна модель організації клубної діяльності дітей з сома$

тичними захворюваннями та ДЦП та їх сімей включає чотири

напрямки додаткової освіти: 1) декоративно$прикладна творчість

і образотворче мистецтво; 2) музична творчість; 3) організація свят$

кових заходів; 4) навчання батьків за програмою «Допоможи собі

сам», для реалізації запропонованої соціально$педагогічної моделі

нами була розроблена технологія взаємодії соціальних працівників

та педагогів з батьками дітей із соматичними захворюваннями ДЦП,

яка складається з п’яти взаємопов’язаних етапів (пошуково$інформа$

ційний, діагностичний, проективний, реалізації навчальних програм

та аналітичний). Дана технологія, заснована на принципах інтег$

рації, партнерства і професіоналізму, спрямована на підвищення

реабілітаційної культури й активності батьків, корекцію дитячо$

батьківських відносин, залучення батьків до клубної діяльності.
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ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Білокур Т. М.
група СР"41, ВМУРОЛ «Україна», 

тел. (063) 428 31 64, tanysha"17@meta.ua
Науковий керівник: Кузьмінська Л. Д., к. пед. н., 

доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки, 
тел. (097) 313 95 99, ann2105@i.ua

В умовах сучасного життя діти та особливо підлітки потрапля$

ють у пастку комп’ютерної залежності, інтернету, ігор, соціальних

мереж. Досягнення сучасних технологій, якими із задоволенням

користується людство — миттєва передача даних, пошук потрібної

інформації, підтримка зв’язку з друзями, кіно та багато іншого —

все це має й зворотний бік — надмірне захоплення комп’ютером,

яке поступово підриває фізичне та інтелектуальне здоров’я, руйнує

нервову систему і в результаті робить залежну від комп’ютера люди$

ну не лише хворою, але і самотньою, а іноді агресивною.

Комп’ютерна залежніть виявляється у «втраті контролю» над ча$

сом, проведеним за комп’ютером. Серед факторів, які суттєво впли$

вають на формування комп’ютерної залежності у підлітків дослідни$

ки (Р. Грановська, О. Лисенко, К. Янга та інших [1, 191]) виділяють

нестабільні, конфліктні сімейні та шкільні відносини. Науковцями

з’ясовані й експериментально підтверджені негативні зміни поведін$

ки у підлітків, які надмірно захоплюються комп’ютерними іграми,

шукаючи у віртуальному світі підтримку, успіх, самоствердження.

Проблема комп’ютерної залежності — це ще і проблема втрати

довіри до оточуючих, намагання уникнути повторення негативного

досвіду й обирати такі відносини, які захистять від негативних пе$

реживань. «Для ігрового аддикта реальний світ нецікавий і сповне$

ний небезпеки, оскільки більшість залежних — це люди, яким важ$

ко адаптуватися в соціумі. Вихід у реальний світ для залежного

підлітка є досить важким процесом: він знову стикається з таким

явищем, як ненависть до реальності» [2]. 

У процесі емпіричного дослідження нами було проведено анке$

тування учнів 5–9 класів однієї із загальноосвітніх шкіл Києво$Свя$

тошинського району. Опитування було спрямовано на виявлення

динаміки комп’ютерної залежності школярів. Аналіз результатів

дослідження показав, що з кожним роком кількість школярів, за$

лежних від комп’ютера, помітно зростає (діаграма). 
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Динаміка комп’ютерної залежності в учнів 5–9 класів

Узагальнюючи думки науковців та результати нашого дослідження,

ми переконуємося, що основні причини виникнення комп’ютерної

залежності мають передусім соціально$психологічну природу і по$

в’язані з відсутністю або недостатністю спілкування і теплих емоцій$

них стосунків у сім’ї та з найближчим оточенням. Звісно, за таких

обставин може розвиватися не лише залежність від комп’ютерних

ігор і розваг, а й інші форми відхилень у поведінці.

Відсутність в учнів серйозних захоплень, інтересів, хобі, прихиль$

ностей, не пов’язаних з комп’ютером, невміння налагоджувати ба$

жані соціальні контакти, відсутність друзів зумовлюють складності

у соціалізації. Соціалізація підлітків, що мають комп’ютерну за$

лежність, вимагає постійної участі та підтримки однолітків, які та$

кої залежності не мають. Безперечно, важливою є і підтримка педа$

гогів, психологів та інших фахівців. 

Хоча зарано говорити про наявність системної діагностики ком$

п’ютерної залежності, але ми можемо стверджувати про актуаль$

ність цієї проблеми у сучасних українських школярів, яка вимагає

комплексного наукового вивчення і професійного практичного втру$

чання з урахуванням особливостей кожного конкретного випадку

залежності. 
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПО ЗОРУ
ДО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Висоцька Я. В.
VI курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота»

Науковий керівник: Кольченко К. О., к.т.н., доцент 

Відповідно до чинного законодавства України «Про затверджен$

ня Умов прийому до вищих навчальних закладів України» інваліди

1 та 2 груп, яким не протипоказане навчання за обраною спе$

ціальністю зараховуються поза конкурсом при одержанні позитив$

них оцінок. Особливо після прийняття Конвенції ООН про права

інвалідів та Національного плану дій з її реалізації, гостро постала

проблема впровадження інклюзивної освіти у вищій школі.

Проте лише наявність правового забезпечення навчання студентів

з інвалідністю у вищих навчальних закладах не гарантує їм якісної

соціально$психологічної адаптації в студентських колективах, за$

безпечення рівного доступу до навчання та толерантного ставлення

до людей з тяжкими вадами здоров’я, особливо людей з сенсорни$

ми вадами.

Проведене нами дослідження в першу чергу передбачало аналіз

інклюзивних заходів, що мають бути впроваджені в системі вищої

освіти для людей з інвалідністю. Крім того, здійснено аналіз думок

і пропозицій майбутніх абітурієнтів та студентів з вадами зору що$

до заходів інклюзивної освіти, а також аналіз розуміння та сприй$

няття іншими студентами колег з вадами зору і заходів для них. За

результатами дослідження запропоновано нові засоби та заходи для

забезпечення рівного доступу до освіти студентів з вадами зору

відповідно до Конвенції ООН. 

Створення рівних можливостей у сфері освіти для студенів з ва$

дами зору означає створення необхідних освітніх умов для реаліза$

ції права на фахову освіту нарівні з іншими студентами, задоволен$

ня особливих освітніх потреб студентів з інвалідністю. Крім того,

необхідно створити сприятливий соціальний фон, доброзичливий та

емпатійний, що не акцентує нав’язливу увагу на інвалідності, однак

висуває рівні вимоги до набуття знань, формування професійних

умінь і навичок. Досягти цього можливо завдяки індивідуальному,

диференційованому підходу до кожного студента, забезпеченню ар$

хітектурної та інформаційної безбар’єрності, наявності допоміжних

засобів, встановлення гармонійних соціальних взаємовідносин.
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При формуванні інклюзивної студентської групи необхідно про$

водити бесіди з усіма студентами групи для ламання стереотипів

і упередженості, формування толерантності, забезпечення комфо$

ртного перебування в студентському колективі, прискорення адапта$

ції до нього. Тривожні результати дослідження проблем соціальної

адаптації мають стати поштовхом для покращення соціально$ко$

мунікативного середовища. 

Для здійснення інклюзивної освіти педагоги мають сприяти ус$

пішній соціалізації студентів; соціально$виховна робота в універси$

теті повинна здійснюватись комплексно і передбачати поєднання

як традиційних, так і інтерактивних напрямів для здійснення захо$

дів. Зокрема:

– організаційний передбачає здійснення заходів щодо органі$

зації життєдіяльності студентського колективу;

– соціально$адаптаційний спрямований на пом’якшення адап$

таційного періоду у нових умовах навчання та життєдіяльності; 

– навчально$методичний полягає у плануванні заходів організа$

ційно$виховної роботи у групі відповідно до інтересів та запитів

студентів; 

– соціально$культурний спрямований на розширення соціаль$

но$культурних знань, навичок; 

– індивідуальний передбачає вирішення нагальних проблем конк$

ретного студента з питань налагодження побуту, подолання труд$

нощів у навчанні, конфліктних ситуацій, взаємодії з сім’єю.

Запропоновано також адаптувати до контингенту досліджуваних

студентів методи соціометрії, діагностики психічних станів, факто$

рів та рівнів соціально$психологічної адаптації; розробити картки

рівнів, критеріїв та показників адаптованості студентів; відповідно

підбирати індивідуальний комплекс інклюзивних соціально$педа$

гогічних дій; розповсюджувати вдалий досвід навчання старших

колег з аналогічними проблемами.
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науковий керівник: Кузьмінська Л. Д., к. пед. н., 

доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки 

Спілкування — найважливіша соціальна потреба людини. Підлітки

з особливими потребами не завжди спроможні природно й невиму$

шено виявляти зацікавленість у взаєминах з ровесниками; вміло

входити в контакт, налагоджувати активну взаємодію. Дуже часто

вони відчувають себе невпевнено з однолітками, хоча й усвідомлю$

ють свої можливості, права, обов’язки, норми спілкування. 

Ядром концепції програми соціалізації, якою керуються психо$

логи, педагоги, дослідники проблематики спілкування підлітків

з особливими потребами, є ідея «незалежного життя», сутність якої

полягає у двох основних положеннях: 1) підліток з інвалідністю має

право на включення його в усі аспекти життя суспільства, на неза$

лежне життя, самовизначення, свободу вибору, як усі інші підлітки;

2) допомогти йому реалізувати це право покликана система соціаль$

них служб та додаткових закладів, що відкриває доступ дітям — ін$

валідам у всі сфери життєдіяльності [3].

Одним із найважливіших факторів у спілкуванні підлітків

з особливими потребами дослідники виділяють «фактор місця» [2],

тобто безпосереднє оточення, у якому має спілкуватися підліток

з вадами здоров’я. При перших невдачах спілкування цей фактор

посилює проблеми всієї пізнавальної діяльності. Поступово почи$

нається уникання спілкування, особливо з незнайомими людьми,

відбувається певна невротизація розвитку особистості.

Зарубіжні вчені зосереджують увагу на наступних аспектах та

напрямах оптимізації міжособистісного спілкування підлітків

з особливими потребами.

1. Близькі дружні відносини з батьками сприяють появі у підліт$

ків відчуття упевненості в собі, в своїх силах.

2. Освоєння підлітком норм соціально$типової поведінки.

3. Набуття індивідуального соціального досвіду в процесі спіл$

кування.
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4. Мотивація підлітка до щирості спілкування з оточуючими та ін.

Щоб досягти успіху комунікації, потрібні комплексні зусилля

учителів, батьків, однолітків, працівників соціальних служб. Залучен$

ня до співпраці корисне і для дітей, які не мають розладів. Завдяки

спільному навчанню вони вчаться сприймати як належне людей

з індивідуальними відмінностями та комфортно почувати себе під час

міжособистісної взаємодії. Підлітки, які не мають розладів, почина$

ють розуміти, що діти з особливими потребами, як і вони, можуть ро$

бити певні речі краще за інших. І такі успіхи допомагають дітям з роз$

ладами відчувати впевненість у собі та набувати нових умінь [3].

Дитина$інвалід зі збереженим інтелектом потребує повноцінного ото$

чення для різнобічного розвитку і спілкування. Це поклало початок

організації спеціальних установ для виховання і навчання цих дітей. 

Отже, комунікативні навички як інтегральні властивості особис$

тості підлітка з особливими потребами не є сталим утворенням, вони

є динамічною системою, яка, за наявності сприятливих індивіду$

ально$особистісних та соціальних передумов, піддається розвитку

і моделюванню. 
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МОВНА ДЕГРАДАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Волошин Д. О.
1 курс, група СР"11–12, спеціальність «Соціальна робота»

Вінницький соціально"економічний інститут, тел. (063) 998 85 97
Науковий керівник: Ілініч С. Ю., к.ф.н., доц.

Нині питання мовної деградації активно обговорюють не лише

лінгвісти, а й люди, від цієї науки далекі. Під мовною деградацією ро$

зуміють процес спрощення мови, свідому відмову громадян вико$
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ристовувати літературне мовлення, обмеження його вжитку винят$

ково офіційною та науковою сферами.

Є різні позиції стосовно того, що потрібно вважати причиною

деградації мови. Так, частина дослідників упевнена, що основною

проблемою сучасної мови є витіснення питомих слів калькою з іншо$

мовних [2]. Інші причиною занепаду мовлення називають соціаль$

ний фактор — зорієнтованість сучасного суспільства на індивіду$

алізм, відторгнення соціуму та держави, і, як наслідок, відсутність

стимулу для людини бути зрозумілою іншими. Як приклад деграда$

ції мови згадують і сучасну художню літературу, чимало творів якої

написані мовою, далекою від літературної [4].

Усі ці позиції є достатньо обґрунтованими, але вони не дають

відповіді на важливі питання: коли саме розпочалися процеси, що

впливають на мову, якими шляхами можна зупинити деградацію

і чи варто її взагалі зупиняти. Досі відсутнє ґрунтовне дослідження

причин, ознак, шляхів мовної деградації, а тому немає єдиного під$

ходу до його оцінки.

Сьогодні з уст науковців усе частіше лунає думка, що процес ево$

люції мови постійний, а тому спостерігається на всіх етапах її роз$

витку [1]. Так, наприклад, першим про деградацію англійської мо$

ви заговорив ще Дж. Свіфт; століттям пізніше на ті ж самі проблеми

вказував Томас Шерідан; згодом — відомий лінгвіст Август Шлей$

хер. Такий ланцюг критичних зауважень простежується до нашого

часу в усіх мовах світу. 

Проаналізувавши значну кількість наукових робіт, що стосують$

ся історичного розвитку мови та її актуального стану, ми дійшли

висновку, що йдеться не про деградацію, а про активну еволюцію

мови, її тяжіння до економії мовних зусиль. Чистота мови та її

відповідність стандартам є не власне лінгвістичними, а соціальни$

ми проблемами: мова розвивається в тому руслі, у якому вона пок$

ращується і адаптується, інша справа, що низький рівень культури

суспільства зумовлює відмову від її правильного використання. 

Поняття «деградація» означає спрощення, примітивізацію мови,

тому якби увесь час свого існування мова справді спрощувалася, на

сьогодні словниковий запас пересічного громадянина сягав би не

більше 20 слів. Отже, така оцінка мовних процесів, спрямованих на

формування гнучкості та динамічності мови, як негативних є хибною. 

Мова — це динамічна система, яка постійно змінюється: вини$

кають нові слова, що з часом переходять з групи неологізмів до ар$

хаїзмів, а тому мовні норми не встигають за реальними мовними
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процесами і нерідко радикально відсікають усе нове, зберігаючи

вже відмерле.

Мова тісно пов’язана із суспільством — на будь$якому історич$

ному відрізку відбувається її адаптація до соціуму, що нею розмов$

ляє. Цей процес повсюдно проходить і зараз. У наш час темп життя

людини, що активно взаємодіє із суспільством, значно зріс порів$

няно з темпом життя людини минулого століття. Реальність потре$

бує від мови здатності швидко передавати велику кількість інфор$

мації — звідси й велика кількість спрощень та інонімів, а тому, на

мою думку, говорити про мовну деградацію сьогодні некоректно.

Отже, проблема мовної деградації потребує комплексної пере$

оцінки та зміни вектора дослідження в бік об’єктивного вивчення

причин та механізмів постійних змін у мовній системі.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ 
ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Гольонко О. П.
5курс, СР"51, спеціальність «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій, тел. (093) 690 07 52
Науковий керівник: Муханова І. Ф., к. психол. н. доцент 

Актуальність обраної проблеми обумовлена тим, що процес ко$

рекції поведінки у підлітків є складним, вимагає індивідуального

підходу до кожної дитини. А для цього необхідно знати природу

відхиляється поведінки, володіти діагностикою, методами корекції.

Також для ефективності діяльності необхідно залучати додатковий ма$

теріал по педагогіці, медицині, вікової психології, фізіології, превен$

тивній педагогіці, соціальної педагогіки та психології, юриспруденції. 

Проблемам девіантних підлітків приділяли значну увагу такі вчені,

як: П. П. Блонський, Л. С. Виготський, С. Т. Шацький, А. С. Ма$

каренко, С. А. Белічева, В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, С. І. Грігорьев,

В. І. Загвязінскій, Г. Ф. Кумаріна, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов,

Г. Н. Філонов, Б. Н. Алмазов, Н. А. Закатова, Р. В. Овчарова та ін.

Метою даної роботи є розкриття соціальних, психологічних

проблем у сфері соціальної роботи з «важкими» підлітками.

Девіантна поведінка, яка відхиляється від соціальних норм завжди

породжує негативні наслідки в суспільстві, вона порушує суспільні

відносини, що призводить до небажаних наслідків. Соціальна ро$

бота девіантну поведінку підростаючого покоління розглядає, як

соціальне явище, яке зумовлено різними факторами та чинниками.
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Причини відхилень у поведінці людини виникають як результат полі$

тичної, соціально$економічної та екологічної не стабільності су$

спільстява, посилення впливу псевдокультури, змін у змісті цінніс$

них орієнтацій молоді, несприятливих сімейно$побутових відносин,

відсутності контролю за поведінкою, надмірну зайнятість батьків.

У профілактиці та подоланні девіантної поведінки необхідна пра$

вильна діагностика причин і мотивів вчинків, вивчення типових

ознак відхилень, вміння відокремити випадкові зовнішні прояви від

істотних змін у свідомості, почуттях і поведінці учнів точний діагноз

дозволяє правильно вибрати оптимальну методику надання соціаль$

ної допомоги дітям з девіантниі поведінкою, забезпечує гальмуван$

ня негативних і посилення покладе, тенденцій в його поведінці.

До технологій, як важливих в соціальній роботі з неповнолітніми

відносять: діагностику, профілактику, адаптацію, реабілітацію, корек$

цію, соціальну терапію. В даній роботі ми розглянемо особливості со$

ціальної роботи з неповнолітніми, що схильні до вчинення порушень.

При скоєні підлітком злочинну необхідний інший підхід, ніж у випад$

ку з дорослими людьми. Потрібно враховувати психічні та біологічні

особливості підлітків, пов’язані з періодом статевого дозрівання, і зви$

чайно, політика захисту неповнолітніх від кримінального впливу і за$

лучення їх у злочинну діяльність повинна відповідати ідеї справедли$

вості. Благополуччя підлітків — це благополуччя суспільства.

За родом своєї діяльності соціальний працівник має справу пе$

реважно з людьми, що зазнають різні життєві труднощі. Спектр цих

утруднень досить широкий. І дуже вагома їх частка припадає на ті,

які неможливо вирішити без залучення зусиль фахівців в інших об$

ластях — психології, педагогіки, юриспруденції, медицині. Ефек$

тивні технології соціальної роботи засновані на тісній взаємодії

і інтеграції міжвідомчих зусиль всіх спеціалістів, установ і служб.

Все це справедливо і щодо соціальної роботи з дітьми та підлітками

з різними формами і видами девіації.

У соціальній роботі з дітьми та підлітками «групи ризику», на наш

погляд, доцільно використовувати комплексний підхід. Під соціаль$

ною роботою з дітьми та підлітками «групи ризику» ми розуміємо

спеціальну діяльність державних і громадських організацій, приватних

осіб щодо мінімізації або повного усунення факторів, які ускладнюють

процеси соціалізації даної категорії населення. Ця діяльність робиться

в тих випадках, коли традиційні форми, інститути та агенти соціаліза$

ції не дають адекватного ефекту, не сприяють нормальному протікан$

ню процесу психічного розвитку та особистісного становлення.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ
В НАВЧАЛЬНО!ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ІНТЕГРОВАНОГО ТИПУ

Горобець Н. С.
ІІІ курс, група СР"31, напрям підготовки «Соціальна робота» 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Науковий керівник: Матвійчук Т. В., к. психол.н., доцент 

Період сьогодення вимагає від соціального працівника стійких

мотиваційних установок при роботі з педагогами та дітьми в спе$

ціалізованій загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації. Саме

тому робота має бути спрямована на оптимізацію соціальних відно$

син та гармонізацію роботи педагога, батьків та дітей. Адже основ$

на мета демократизації та реформування освіти в Україні — побудо$

ва демократичного суспільства, в якому б гармонійно поєднувалися

найвищий фізичний, духовний і психічний розвиток, самопізнан$

ня з пізнанням природи буття людини, всесвіту й суспільства.

Соціальний працівник підбирає необхідні форми та методи для

роботи в загальноосвітній школі інтегрованого/інклюзивного типу.

Дослідження процесів розвитку особистості дитини з інвалідністю,

пошуки її моральної сутності свідчать, що одним із найважливіших

питань моральності постає проблема засвоєння нею загальнолюдсь$

ких моральних цінностей, які сформувалися в людському суспільст$

ві з найдавніших часів і продовжують бути актуальними сьогодні.

Одним з носієм таких цінностей є казка. 

Казкотерапія використовує казкову форму для кращої інтеграції

дитини з інвалідністю у простір освітнього закладу інтегрованого

типу, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, вдоско$

налення взаємодії з оточуючим світом. Сьогодні під терміном «каз$

котерапія» розуміється спосіб передачі знань про духовне виховання

і соціальну реалізацію людини. Саме тому казкотерапію називають

системою виховання, співзвучною духовній природі людини Казко$

терапія — це система передачі життєвого досвіду, розвитку соціаль$

ної чутливості, інтуїції і творчих здібностей. 

Казки викликають інтенсивну емоційну реакцію, адже будь$яка

казка — це розповідь про стосунки між людьми і мова казок зрозу$

міла дитині. Казкові образ звертаються одночасно до свідомості та

до підсвідомості. Казка дозволяє вийти за рамки звичайного життя,

в доступній формі вивчати світ почуттів і переживань, ідентифіку$

вати себе з певним персонажем і таким чином подивитись на свої
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проблеми зі сторони. Через казку найлегше пояснити дитині перші

і головні поняття моральності: що таке «добре» і що таке «погано»,

адже казкові герої завжди або хороші, або погані. Це дуже важливо

для визначення симпатій дитини, для розмежування добра і зла.

Привабливість казки як засобу педагогічного впливу для дитини

обумовлена її властивостями:

— відсутність прямих повчань, напучувань; події казкової історії

логічні, природно витікають одна з одної, що дозволяє дитині зас$

воювати причинно$наслідкові зв’язки і спиратись на них;

— через образи казки дитина знайомиться з досвідом багатьох по$

колінь. В казкових сюжетах зустрічаються ситуації і проблеми, які

переживає кожна людина (відділення від батьків, життєвий вибір,

взаємодопомога, кохання, боротьба добра і зла). Перемога добра

забезпечує дитині відчуття психологічної захищеності. Дитина зас$

воює, що випробування сприяють внутрішньому росту людини;

— відсутність фіксації імені головного героя та місця подій; го$

ловний герой — це збірний образ, з яким дитина може ідентифіку$

вати себе;

— цікавий сюжет, наповнений загадками, чарами, неочікувани$

ми перетвореннями героїв забезпечує активне сприйняття і засво$

єння інформації.

Отже, концепція казкотерапії спрямована на передачу цінного

життєвого досвіду, виявлення та розвиток потенційних можливос$

тей дітей, що навчаються у інтегрованій ЗОШ, цілком відповідає

критеріям особистісно$орієнтованого навчання і може бути вико$

ристана соціальним працівником, соціальним педагогом, педаго$

гом як один із способів роботи з учнями молодших класів як закладів

освіти інтегрованого типу, так і інших загальноосвітніх шкіл.

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
З ДЦП

Демченко А.
V курс, спеціальнiсть «Соціальна робота», Університет «Україна»

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

Духовне здоров’я суспільства, соціуму, в якому перебуває дитина

з особливими потребами визначається його реабілітаційним потен$

ціалом, здатністю до підтримки, як професійної, так і добровільної.

Дослідження соціальної реабілітації дітей з дитячим церебральним

паралічем є актуальним в межах соціальної роботи і вивчається
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з точки зору правових аспектів реабілітації відповідно до Закону

України «Про реабілітацію інвалідів»; психокорекції порушень роз$

витку дитини, що досліджуються спеціальною педагогікою і психо$

логією; технології соціальної реабілітації, її соціально$педагогічного

аспекту. Соціальна реабілітація являє собою комплекс заходів,

спрямованих на відновлення дитини в правах, соціальному статусі,

здоров’ї, дієздатності, набутті соціальних умінь і навичок, соціалі$

зації особистості. Цей процес націлений не тільки на відновлення

здатності дитини до життєдіяльності в соціальному середовищі, але

і самого соціального середовища, що зазнало негативних змін внаслі$

док певних соціальних причин. Принципами соціальної реабіліта$

ції є: етапність, диференційованість, комплексність, наступність,

послідовність, безперервність. 

Технологію соціальної роботи з дітьми з ДЦП ми розглядаємо як

процес відновлення соціального функціонування дитини, покра$

щення соціального самопочуття її та її батьків.

Мета дослідження: інтеграція морально$духовних можливостей

мікросередовища дитини (сім’я, друзі, сусіди) і мезосередовища

(громадська організація) у реабілітаційному процесі. В ході дослі$

дження було визначено гіпотезу: розробка соціально$педагогічних

аспектів технології соціальної реабілітації дітей з ДЦП на основі

вивчення, дослідження морально$духовних потреб оточення дити$

ни, будуть забезпечувати позитивні зміни у соціальному самопо$

чутті дитини та її сім’ї.

Завдання дослідження: вивчити та проаналізувати модель гро$

мадської організації для дітей з ДЦП як організаційної моделі соціаль$

ної реабілітації; вивчити соціально$педагогічні аспекти соціальної

реабілітації дітей з ДЦП у громадській організації та розробити ре$

комендації фахівцям щодо покращення їхнього соціального само$

почуття.

Дослідження з вивчення ефективності технології соціальної ре$

абілітації дітей з ДЦП проводилось в Благодійному фонді Олеся

Довгого та Катерини Горіної (17 респондентів) і Благодійному фонді

доктора Берсенева (13 респондентів). На запитання «Що для Вашої

дитини є найбільш важливим?» відповіді розподілились таким чи$

ном: медикаментозне лікування — 29%, фізична реабілітація —

63,3%, забезпечення реабілітаційними приладами і засобами — 30%.

На питання «Чи відчуваєте Ви дефіцит морально$духовних цінностей

у своїх взаємовідносинах з іншими людьми?» більшість відповіли

«Так» — 56,6%. Більшість респондентів звертаються до психолога
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один раз на тиждень — 56,6%, 26,6% — один раз на місяць. Опиту$

вання показало високий рівень потреб у морально$духовному роз$

витку, в основі якого — віра у Бога (53,3%), сімейні цінності (83,3%),

теплі взаємовідносини з друзями, колегами (73,2%), потреба допо$

магати іншим (40%), читати художню літературу (26,6%), слухати

музику (26,6%), займатись творчістю (26,6%). Предметом нашої

уваги було питання щодо залучення членів громадської організації

до різних видів соціально$педагогічної діяльності. Виявилось, що

у клубній діяльності бере участь 9,9%, проведенні екскурсій 13,3%,

виставок — 13,3%, просвітницьких курсів і лекторіїв — 26,6%. Члени

організацій не беруть участі у проведенні ігротек на вулиці, за місцем

проживання, соціальних акціях і заходах, які проводяться у загаль$

ноосвітній школі. Разом з тим 96,6% респондентів бажають, щоб

їхня дитина була інтегрованою у загальноосвітній середній школі.

Отже, під час дослідження було визначено соціально$педагогіч$

ні умови ефективної реалізації технології соціальної реабілітації:

збалансованість соціально$педагогічних впливів з особливостями

психофізичного розвитку дитини; прийняття особистості дитини,

її внутрішнього світу; створення педагогічно збагаченого реабіліта$

ційного середовища відповідно до морально$духовних потреб членів

благодійних фондів; реконструкція морально$духовного мікроклі$

мату у соціальному оточенні дитини.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ!ІНВАЛІДАМИ 

Друзяк М. В.
V курс , група СР"51–12, спеціальність «Соціальна робота» 
ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59

Науковий керівник: Мирян А.М., засл. прац. культ. України

Сьогоднішня соціальна робота з дітьми$інвалідами — результат

її розвитку протягом останніх 200 років. Значною мірою вона відоб$

ражає загальні умови життя, а також соціальну та економічну полі$

тику у різні періоди часу. За даними ООН, в світі нараховується

приблизно 450 мільйонів людей з обмеженими фізичними можли$

востями і близько 200 мільйонів з них — діти. 

Однак у відношенні до інвалідів склалося багато специфічних

факторів, які впливають на умови їх життя. Перед дітьми$інвалідами

та їх батьками постає безліч проблем фізіологічного, психологічно$

го, економічного, соціального характеру. Неосвідченність, зневага

оточуючих, зневіра і жах — ці соціальні фактори ізолювали дітей$

інвалідів та затримали їх розвиток, про це свідчить історія.

Протягом багатьох років соціальна робота у відношенні до ді$

тей$інвалідів розвивалася від елементарного догляду у спеціальних

закладах до навчання дітей$інвалідів та до реабілітації людей, які

стали інвалідами у дорослому віці.

Інвалідність дітей значно обмежує їх життєдіяльність, призводить

до соціальної дезадаптації внаслідок порушення їх розвитку і зрос$

тання, втрати контролю за своєю поведінкою, а також здібностей

до самообслуговування, пересування, орієнтації, навчання, спілку$

вання, трудової діяльності в майбутньому. І вся реабілітаційна робота

з надання допомоги дітям$інвалідам має ґрунтуватися на навчанні

цих дітей вести повноцінний спосіб життя з урахуванням усіх особ$

ливостей, а з боку держави ґрунтуватися на забезпечення рівних

можливостей в усіх суспільно значущих сферах.

Рівень цивілізованості суспільства багато в чому визначається став$

ленням цього суспільства до маргінальної групи населення, зокрема

до дітей$інвалідів їхніх сімей тощо. В умовах економічної нестабіль$

ності, кризового стану практично всіх складових гуманітарної сфе$

ри, на початковому етапі правової стабілізації діти$інваліди вияви$

лися найбільш незахищеною категорією населення.

Особливістю організації соціальної роботи дітей з обмеженими

можливостями є те, що надання допомоги таким дітям є неможли$
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вою без одночасної організації соціально$педагогічного виховання.

Соціально$педагогічний аспект соціальної роботи має на меті ви$

ховання, навчання та розвиток дитини для підготовки до життя

в суспільстві та можливості отримання всі законодавчо закріплених

видів допомоги. 

Тобто, організація соціальної роботи має стосуватися не лише ди$

тини$інваліда, а й усього її соціального оточення, оскільки особливе

значення для дітей$інвалідів має норма, яка стверджує, що за наявнос$

ті фізичних чи розумових обмежень людина повинна жити в своїй ро$

дині або з прийомними батьками та брати участь у житті суспільства.

ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО СФЕРИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Думенко Т. Г.
VІ курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

к. тел. (063) 656 63 42
Науковий керівник: Пірен М. І., д.соціол. наук, професор

Актуальність проблеми. Процеси деформації та соціальної корозії,

що виникли в середовищі українського суспільства, зумовили гли$

боку демографічну кризу, нестабільність подружніх взаємин, зни$

ження порога ініціації статевого життя, зростання шлюбного віку

населення. Вона визначатиме його з огляду на сформовані уявлен$

ня, погляди та переконання. Це актуалізує питання підготовки мо$

лоді до вступу у шлюб як невід’ємної складової системи виховання

студентів та гаранту позбавлення негативних соціальних тенденцій. 

В Україні ще не розроблена соціальна концепція підготовки до

сімейного життя. Недостатньою є забезпеченість цього процесу на$

уково обґрунтованими рекомендаціями та методами розробками

практичної роботи з молоддю. Ще гостріше стоїть проблема неви$

правданого дистанціювання українських закладів освіти від вирі$

шення конкретної проблеми.

Проблема підготовки молоді до сімейного життя, знайшла своє

відображення в роботах І. В. Гребеннікова, С. В. Ковальова, І. С. Ко$

на, А. Б. Добровича, В. І. Макарова, В. Г. Постового, Є. В. Субботсь$

кого, А. О. Денисенко, В. П. Кравця, І. М. Мачуськи.

На думку деяких вчених (Т. А. Демидової, В. П. Кравця, В. Г. Пос$

тового), в теперішній час, у суспільній свідомості відбувається зміна

розуміння сімейних стосунків та ставлення до сімейного життя. За

даними сучасних опитувань, в країні спостерігається тенденція збіль$

шення кризових сімей, нестабільності молодих шлюбів. Соціальним
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неблагополуччям можна вважати те, що у всіх регіонах України, у її

містах та селах, спостерігається зростання кількості неповних сімей

з неповнолітніми дітьми. При цьому, лише третина сімейних пар

вважають себе щасливими.

Більшість молодих людей, які вступають до шлюбу, мотивують

своє рішення коханням до іншої людини. Але, аналіз змісту, який

вони вкладають у це поняття виявляє домінування уявлення про

неземне романтичне кохання. Відмічено, що кохання сприяє роз$

витку подружніх стосунків, однак люди, орієнтовані лише на свої

почуття без збереження духовної близькості часто відчувають роз$

чарування. Тому, іноді, кохання є фактором, який не сприяє збере$

женню шлюбу, так як причиною цього явище є партнер, що не вра$

ховує факту проживання з реальною людиною. Також встановлено,

що кількість шлюбів, які розпались більше серед пар, що мотивува$

ли своє рішення вступу у шлюб лише коханням більше ніж серед

тих, хто мотивував це рішення більш раціональними мотивами. 

У шлюбі подружжя одразу стикається з труднощами пристосуван$

ня один до одного і до нових умов існування, а потім і до обставин, які

сприяють згасанню того почуття. Все більш важливою, як підвалина

шлюбу стає духовна близькість, тобто спільність інтересів, спільне

культурне життя подружжя, яке спирається на глибокі почуття.

Результати досліджень свідчать про те, що зараз наша молодь не

достатньо інформована щодо сімейного життя. Вочевидь, що зави$

щені вимоги до майбутнього сімейного життя у поєднанні з недос$

татнім уявленням про можливі майбутні труднощі та невмінні їх до$

лати у конкретних життєвих ситуаціях відіграють не останню роль

серед факторів, що дестабілізують сім’ю. А тенденція до абсолюти$

зації романтичної чи прагматичної особливостей шлюбу ще раз де$

монструє недостатню підготовленість молодих людей до організації

взаємодії у реальних умовах.

Молодь не завжди усвідомлює, які риси характеру найсуттєвіші

для щасливого шлюбу, за яким принципом найдоцільніше обрати

шлюбного партнера, що найбільше заважає шлюбним почуттям і сто$

сункам, які психологічні риси слід виховувати в собі у шкільному

віці для гармонійного між статевого спілкування, як враховувати

психологічні особливості статей, як вирішувати конфліктні ситуації,

попереджати і регулювати конфлікти. Кожна молода людина, яка

вступає у шлюб повинна бути готова до сімейного життя, саме тому

повинна пройти серйозну підготовку. Ми важаємо, що шлюби роз$

падаються через непідготованість молоді до сімейного життя. 
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Таким чином, в Україні в останні роки відбувається скорочення

народжуваності, збільшення кількості розлучень, зростання кількості

дітей народжених поза шлюбом, зростання кількості цивільних

шлюбів, майже повна відсутність знань у молоді про сімейне жит$

тя. Все це актуалізувало проблему підготовки молоді до створення

власної сім’ї, а особливо студентів до майбутнього відповідального

шлюбу, як основну проблему розвитку майбутнього суспільства. По$

кращення знань молоді про соціально$психологічні процеси, які

відбуваються при становленні молодої сім’ї, є однією з форм зміц$

нення майбутньої сім’ї. Всі вище зазначені тенденції у розвитку су$

часної сім’ї обумовлюють, на мій погляд, необхідність розробки нових

підходів до процесу підготовки молоді до сімейного життя, а саме,

розробку програм формування у студентів усвідомленого ставлення

до сімейного життя.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ

Зінченко О. С.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к.пед.н., 

доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки

Соціальне забезпечення є комплексом заходів, спрямованих на

підтримку та підвищення грошових доходів населення.

Основу соціального забезпечення громадян становлять: пенсій$

не забезпечення, система грошових допомог, адресна соціальна до$

помога, підвищення оплати праці.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про загальнообов’язко$

ве державне пенсійне страхування», система пенсійного забезпе$

чення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Ук$

раїні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсій$

ного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні

становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Соціальне забезпечення є своєрідним показником добробуту дер$

жави та рівня життя її населення. На жаль, в Україні сьогодні скла$

лася ситуація, в якій державна система соціального забезпечення

не може повною мірою забезпечити гідне життя своїм громадянам.
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Недостатнє задоволення поточних потреб переважної більшості

вітчизняних пенсіонерів зумовлене низьким розміром їхніх пенсій.

Складна демографічна ситуація, макроекономічна нестабільність,

приховування доходів багатьма господарюючими суб’єктами та ма$

сова трудова міграція зумовлюють погіршення наповнення Пен$

сійного фонду України, покриття дефіциту якого забезпечується за

рахунок усе зростаючих бюджетних асигнувань. Лише жорсткі та

непопулярні правові та економічні заходи поліпшать стан вітчизня$

ної пенсійної системи. З іншого боку, необхідний чіткий і прозорий

контроль за діяльністю органів Пенсійного фонду і функціонуван$

ням вітчизняної пенсійної системи.

Розвиток пенсійної системи не може здійснюватись без істотного

реформування оплати праці, збільшення її частки в структурі внут$

рішнього валового продукту та собівартості продукції, а також підви$

щення рівня заробітної плати як основи сплати страхових внесків.

Серед низки проблем, які потрібно вирішувати — легалізація рин$

ку праці, боротьба з «зарплатами в конвертах». На жаль, вирішити

ці проблеми складно, тому що в державі ще не створено таку еко$

номічну модель, яка стимулює і зацікавлює роботодавців показува$

ти доходу і сплачувати податки, а працівників — працювати легаль$

но, сплачувати пенсійні внески з реальної заробітної плати.

Серед макроекономічних причин, які впливають на стан пенсій$

ного забезпечення в Україні можна відзначити той факт, що Україна

більше інших країн Європи постраждала від світової економічної

кризи.

Вирішення проблем пенсійного забезпечення в Україні немож$

ливе без здійснення продуманої, системної та ефективної пенсійної

реформи.

На сьогоднішній день, основними проблемами реалізації пенсій$

ної реформи є погіршення демографічної ситуації через старіння

населення, значні масштаби міграції кваліфікованої робочої сили,

а також дефіцит бюджету Пенсійного фонду, який щорічно зростає.

Ухвалені нормативно$правові акти з пенсійного забезпечення, на

жаль, не вирішують проблему дефіциту пенсійного фонду України.

Слід усвідомити, що єдиним механізмом зведення балансу Пенсійно$

го фонду є збільшення зарплат в Україні і легалізація ринку праці.

Проведене експериментальне дослідження з визначення ефек$

тивності соціального забезпечення пенсіонерів та учасників Другої

світової війни в Україні показує, що більшість опитаних громадян

зазначених категорій незадоволені станом їхнього пенсійного за$
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безпечення, очікують від держави рішучих кроків щодо поліпшен$

ня власного матеріального становища шляхом збільшення розміру

пенсій. На необхідності збільшення обсягів пенсійного забезпечен$

ня вказаних категорій населення наголошують опитані фахівці від$

повідних соціальних служб.

Продовження наукових розвідок за цією проблематикою сприяти$

ме розробленню ефективніших механізмів підвищення рівня та якості

життя пенсіонерів, а також поліпшенню соціально$економічної си$

туації в нашій країні.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Ісаєнко О. В.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота»,

ВМУРОл «Україна», к. тел. (068) 354 17 91
Науковий керівник: Кузьмінська Л. Д., 

к.пед.н., доцент кафедри

Одним із головних чинників успішної діяльності майбутніх со$

ціальних працівників є наявність ефективних методів роботи. Існують

різні класифікації методів, найбільш загальним і точним є таке визна$

чення: методи соціальної роботи — це сукупність прийомів, способів

діяльності суб’єктів соціальної роботи, які використовують для

розв’язання соціальних проблем клієнтів, стимулювання розвитку

їхніх власних сил, щодо зміни несприятливої життєвої ситуації.

Педагогічні методи, що використовуються в соціально$педаго$

гічній практиці майбутнього соціального працівника, є різновидами

методів виховання: формування свідомості, організації діяльності,

стимулювання, самовиховання. 

Соціологічні методи використовуються в практиці майбутніх

фахівців із соціальної роботи найчастіше з метою збору інформації

щодо окремих суспільних проблем та визначення ставлення людей

до них. До цієї групи методів відносять: спостереження, опитуван$

ня, аналіз документів.

Психологічні — застосовуються з метою діагностування особли$

востей студента та організації на основі отриманих результатів різних

видів психотерапевтичної та психокорекційної роботи за допомо$

гою: тестування, соціограми, ігрової терапії, арт$терапії, соціально$

психологічних тренінгів [1, с. 33].
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Підвищення ефективності процесу підготовки соціальних пра$

цівників і випуску компетентних спеціалістів зумовлює потребу по$

становки проблеми вивчення доцільності тренінгів як засобу форму$

вання комунікативних здібностей у висококваліфікованих фахівців

із соціальної роботи.

Вони є найбільш динамічними в розвитку методології та методів

соціальної психології. Нам імпонує визначення даного поняття,

запропоноване Б.Карварським у збірнику «Психотерапевтическая

энциклопедия»: «тренінг» — це сукупність психотерапевтичних,

психокорекційних і навчальних методів, спрямованих на розвиток

навичок самопізнання, саморегуляції, навчання і міжособистісної

взаємодії, комунікативних і професійних вмінь» [2, с. 645].

Тренінг, як активна форма соціально$психологічного навчання,

являє собою цілісну психолого$педагогічну систему, здатну допо$

могти майбутньому фахівцю із соціальної роботи у пізнанні своїх

умінь спілкуватись і впливати на інших. Розглянемо зміст застосу$

вання тренінгів для формування психологічної компетентності май$

бутніх соціальних працівників: соціально$психологічний тренінг та

тренінг «сюжетно$рольова гра» [3, с. 40].

Соціально$психологічний тренінг — це форма активного навчан$

ня, яка дає змогу студенту сформувати навички й уміння у побудові

психологічних та соціальних міжособистісних відносин, навчає ана$

лізувати соціально$психологічні ситуації зі своєї точки зору і позиції

клієнта, розвивати в собі здібності пізнання і розуміння себе й інших

у процесі спілкування та надання допомоги клієнту. На відміну від

традиційних педагогічних методів навчально$виховної роботи зі

студентами — майбутніми соціальними працівниками, соціально$

психологічний тренінг спрямований на: формування ефективних

комунікативних умінь, засвоєння навичок спілкування, формування

впевненості в собі. При цьому акцентується увага на організації про$

фесійно$орієнтаційної роботи майбутніх соціальних працівників. 

Сюжетно$рольова гра відрізняється від соціально$психологіч$

ного тренінгу аналізом ситуації залучення елементів театралізації,

моделювання реальних умов професійної діяльності, програвання

тієї чи іншої ролі (соціального працівника, лікаря, клієнта).

Таким чином, соціально$психологічний тренінг та тренінг «сю$

жетно$рольова гра» — найперспективніші методи психолого$педа$

гогічної підготовки фахівців різних галузей, значною мірою тих, які

пов’язані з різноманітними людськими контактами. Слід зауважи$

ти, що застосування тренінгових занять є важливим компонентом
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у навчанні та підвищенні кваліфікації соціальних працівників, ад$

же їх головним обов’язком є ефективне спілкування з людьми. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ УКРАЇНИ

Іскра М. М.
6 курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Матвійчук Т. В., 

к. психол. наук, доцент 

На сьогоднішній день актуальною є проблема надання соціаль$

них послуг людям похилого віку. З кожним роком, серед загальної

кількості пенсіонерів абсолютна більшість належить пенсіонерам

по старості. Є підстави думати, що найближчим часом цей показник

буде коливатися в межах 88–90% від числа загального числа пенсіо$

нерів. Однак 75% пенсіонерів усе ще залишаються поза сферою

уваги і діяльності системи соціального захисту. 

Особливої уваги заслуговує і відношення самих людей похилого

віку до тієї допомоги, що їм надають соціальні працівники. Практич$

ний досвід і спеціально проведені дослідження дозволяють виділити

кілька визначених стереотипів поведінки з людьми похилого віку.

1. Часом неприйняття соціальної допомоги в повсякденному

житті, недовіра до соціальних працівників, небажання бути залеж$

ними від чужих, сторонніх людей. 

2. Явні установки, прагнення і наполегливість в одержанні як

можна більшої кількості послуг з боку соціальних працівників, по$

кладання на останні виконання всіх побутових обов’язків. 
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3. Незадоволеність своїми життєвими умовами переноситься на

соціальних працівників, з якими безпосередньо спілкуються. 

4. Соціальний працівник сприймається як об’єкт, що несе відпо$

відальність за їхнє фізичне здоров’я, моральний і матеріальний стан.

Звичайно, основна частина населення людей похилого віку, з яки$

ми ведеться соціальна робота в різних її видах, виражає свою щиру

вдячність соціальним працівникам, високо оцінює їхню працю. Од$

нак нерідким є і недоброзичливе відношення, підозрілість, невдо$

волення послугами, що робляться. Іноді прибігають і до надмірного

замилування, вихвалянню соціального працівника, щоб домогтися від

нього тих послуг, що не входять у перелік виконуваних обов’язків. 

Робота зі старими людьми у всіх країнах вважається однією з най$

важчих у всіх відносинах: велике розчарування осіб, що забезпечують

обслуговування, і щоб його уникнути, необхідна висока професій$

на підготовка, розуміння і знання психологічних особливостей лю$

дей похилого віку. 

Соціальним працівникам потрібно із самого початку готуватися

до того, що в їхній роботі подяк буде значно менше, ніж підозрі$

лості, необґрунтованих обвинувачень, а нерідко і незаслужених об$

раз. Соціальні працівники повинні бути підготовлені до того, щоб

бути терплячими й турботливими до будь$чого, навіть дуже примх$

ливих і докучливих людей похилого віку. Не можна сприймати ста$

ру людину ізольовано, поза її життєвим шляхом. Навпроти, те, що

він являє собою зараз, є відображення багатоаспектного і багато$

шарового становлення особистості. Біографія кожної старої люди$

ни являє собою відображення вдалої або невдалої долі, можливо,

розламаної або порушеного життя. 

Саме головне — кожна стара людина є особистість і як осо$

бистість має найбільше значення. Особистість — серцевина людсь$

кого буття, його почуттів, переживань і дій. Особистість визначає

і поведінка людини в процесі старіння. Кожна людина унікальна

у своєму «Я» і ніяк не може бути підмінений іншою людиною, і в та$

кому виді іншої людини не існує. 

Людина вступає в контакти з навколишніми його людьми, створює

з ними тривалі або короткочасні зв’язки, підтримує їх або відкидає;

у ході цих контактів виникає приязнь або ворожість, довіра або не$

довіра. 
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ОБІЗНАНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ЩОДО ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Касьяненко Н. О., 
6 курс, Інститут соціальних технологій, 
кафедра соціальної роботи та педагогіки 

Науковий керівник: Кольченко К. О., к.т.н., доцент 

Затвердження Кабінетом міністрів України Національного Плану

Дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 ро$

ку привернуло увагу суспільства до їхнього становища, до вирішен$

ня проблем соціалізації людей з інвалідністю, набуття ними освіти,

гідного працевлаштування. Тому виникла потреба у підготовці нової

формації фахівців з соціальної роботи, відповідним чином підго$

товлених до роботи з людьми, які мають інвалідність.

Проблема інвалідності розглядалися вченими і спеціалістами

Е. І. Холостовою, П. Д. Павленком, І. Б. Івановою, Е. Р. Ярською$

Смирновою, Е. К. Наберушкіною. Проблеми професійної підготов$

ки фахівців соціальної роботи до діяльності з людьми з інвалідністю

піднімалися А. В. Троїцькою, В. І. Курбатовим, І. А. Зимнею; особ$

ливостями соціального становлення фахівців із соціальної роботи

займалася Т. В. Аветісян. 

Люди з інвалідністю є досить складною категорією з якою пра$

цюють соціальні працівники. Тому в процесі підготовки майбутніх

соціальних працівників потрібно враховувати особливості даної ка$

тегорії: проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, з їхніми

можливостями, знання і вміння використовувати методи соціаль$

ної роботи враховуючі дані особливості. Також в процесі підготов$

ки майбутніх фахівців слід звернути увагу на формування толерант$

ного ставлення до людей з інвалідністю.

З метою дослідження рівня обізнаності майбутніх фахівців із со$

ціальної роботи щодо проблем людей з інвалідністю та ставлення

до них було проведено емпіричне дослідження на базі Інституту

соціальних технологій Університету «Україна», спеціальність «Со$

ціальна робота», в анкетуванні взяли участь студенти ІV–VI курсів.

Загальна кількість респондентів — 30 студентів.

Аналіз результатів дослідження показав наступні результати:

— Більшість студентів вважають, що інвалідність стає на заваді

нормальному функціонуванню людини і є хворобою, вадою, тобто

відзначають медичні, а не соціальні аспекти інвалідності. 
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— Майже всі респонденти згодні з тим, що люди з інвалідністю

повинні жити, вчитися і працювати з іншими людьми.

— Половина студентів необізнана з можливостями людей з інва$

лідністю, лише чверть згодні із твердженням, що люди з будь$якою

інвалідністю можуть їздити на велосипеді, керувати машиною, зай$

матися спортом. 

— Майже більшість респондентів згодні з тим, що люди з будь$

якою інвалідністю можуть мати соціальне життя.

— Про готовність бути волонтером, допомагати людині з інвалід$

ністю майже половина допускають те, щоб допомагати людям з ін$

валідністю. Лише 10% дали ствердну відповідь і 20% висловилися

заперечно. Тобто як бачимо студенти не готові бути волонтерами та

допомагати людині з інвалідністю.

— Ставлення студентів до людей, які мають інвалідність, досить

двозначне: з одного боку, на рівні дружби, спільної роботи та навчан$

ня більшість студентів охоче приймають людей з інвалідністю, тоді

як на особистісному рівні — створення сім’ї допускає тільки нез$

начна частка студентів.

Отже, більшість студентів певною мірою обізнані стосовно про$

блем людей з інвалідністю, але відзначають в першу чергу медичні

аспекти; студенти не досить добре обізнані з можливостями людей

з інвалідністю, вважають, що інвалідність стає на заваді бути включе$

ним в суспільне життя; на соціальному рівні студенти охоче прий$

мають людей з інвалідністю. Тобто більшість майбутніх фахівців

приймають людей з інвалідністю, але в них відчувається значний

брак знань стосовно проблем та можливостей людей з інвалідністю.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ ДІТЕЙ!СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Коба Н. В. 
студентка 6 курсу Інституту соціальних технологій, 

кафедра соціальної роботи Університету «Україна» 
тел.: (066) 671 48 66

Науковий керівник Кольченко К. О., к. т. н., доцент 

Розвиток національної системи опіки над дітьми$сиротами та

дітьми, позбавленими батьківського піклування, відзначається тен$

денцією до зміни пріоритетів у напрямку інституційної або сімей$

ної форм виховання. Метою даного дослідженя було визначити та
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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 жит$

ті 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, пере$

конання, цінності, то сьогодні, за умов значних і швидких соціаль$

них змін у суспільстві, цього недостатньо. Оцінка виховної роботи

повинна залежати від того, наскільки успішно зуміли батьки$вихо$

вателі підготувати дитину самостійно діяти і приймати рішення,

виходячи із того, що самостійність, творча ініціатива і соціальна

відповідальність стають визначальними рисами виховного процесу

на сучасному етапі розвитку нашого 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 со$

ціальної активності у порівнянні з вихованцями школи$інтернату

(80% та 60% відповідно). Це проявляється у тому, що діти характе$

ризуються допитливістю, прагненням до взаємодії з іншими людьми,

виявляють зацікавленість у спілкуванні тощо. Рівень агресивності

є підвищеним у вихованців школи$інтернату (70%), що пов’язуєть$

ся з належністю дітей до соціально незахищеної категорії. А більш

високий рівень соціальної довіри (50%) мають діти дитячих бу$

динків сімейного типу, вони готові звертатись за допомогою або по$

радою до соціальних працівників та інших представників 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 відповідях

не спостерігається суттєвої різниці, тобто діти в однаковій мірі ма$

ють намір самостійно вирішувати їх. Але відповідаючи на питання

про створення власної родини вихованці шкіл$інтернатів виказу$

ють певний страх і неготовність взяти на себе відповідальність,

а дітки, що виховуються в прийомних родинах мають повноцінне
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уявлення про сім’ю, про родинні цінності і прагнуть створити влас$

ну родину. 

Аналіз відповідей на питання щодо проведення вільного часу

(відпочинку) показав, що діти, вихованці шкіл$інтернатів віддають

перевагу пасивному відпочинку (блукати Інтернетом, дивитись те$

левізор), в той час як вихованці дитячих будинків сімейного типу

віддають перевагу комунікативному та активному відпочинку (спіл$

кування з друзями, заняття спортом, відвідування дискотек).

Обидві групи відзначили потребу у існуванні спеціального

Центру психологічної та соціальної допомоги молоді.

Таким чином, результати дослідження показали, що виховання

саме у дитячих будинках сімейного типу є найбільш ефективним

у плані соціальної опіки та вихованні, формуванні готовності дітей

до самостійного життя та соціальної адаптованості поза прийомни$

ми родинами та інтернатом. Вихованці дитячих будинків сімейного

типу виявляють родинні ціннісні уподобання, що сприяють цілеспря$

мованості дитини, демонструють здатність до прийняття нових

соціальних ролей, що й визначає якість соціальної адаптації.

ТЕОРЕТИКО!МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ДЕВІАНТНОГО МАТЕРИНСТВА 

ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА 

Крат В. О. 
VІ курс , група С"52–12, спеціальність «Соціологія» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Мірошкіна Н. В., к.філос.н., доцент

Загальній Декларації прав людини, проголошеній Генеральною

Асамблеєю ООН (10 грудня 1948 року, стаття 25, пункт 2) зазначаєть$

ся, що материнство та дитинство дають право на особливе піклу$

вання й допомогу. Права громадян на материнство та батьківство

декларуються також у сучасному Сімейному кодексі України. На

практиці ж існує значна розбіжність між декларованими правами та

реаліями сьогодення. Як свідчить офіційна статистика.

Держкомстату України та дані соц. досліджень, в Україні створи$

лася та прогресує демографічна криза, що зумовлена переваженням

смертності над народжуваністю. Причини кризових явищ у сфері

материнства пов’язані, передусім, з психологічними особливостя$

ми майбутніх матерів, їх неготовністю до народження та виховання

дитини. Девіантне материнство, яке проявляється у відмові від
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дітей, ставленні до них з неповагою проявах насильства, порушенні

материнсько$дитячих стосунків психологічному інфантилізмі ста$

новить особливу проблему не лише для матері, а й для дитини та

суспільства в цілому. Зупинити ці негативні процеси можливо зав$

дяки впровадженню, з одного боку , загальнодержавної програми

підтримки материнства, а з іншого — розробки та реалізації систе$

ми психолого$педагогічних заходів, спрямованих на підготовку

жінки до майбутнього материнства з урахуванням специфіки її осо$

бистісного розвитку та вікових особливостей.

Сьогодні спостерігається зростання феноменів порушеного ма$

теринства: відмова від вагітності та вигодовування, відмова від ди$

тини, аборти, жорстоке поводження з дитиною тощо, які складають

різні прояви інфантициду. Тому вивчення чинників та механізмів

формування готовності до адекватного материнства є досить важ$

ливою та невирішеною проблемою.

Мета дослідження полягає у визначенні проблемних соціальних

аспектів материнства та материнської поведінки для розроблення

заходів щодо профілактики девіантних явищ в соціальних закладах.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

— визначити теоретико$ методологічні засади дослідження ма$

теринства;

— проаналізувати зміст соціально$педагогічної роботи з особами,

які мають схильність до девіантного материнства, або опинилися

у складних життєвих обставинах, які можуть привести до девіант$

ного материнства;

— виявити успішність соціально$педагогічної роботи адаптації

соціально$незахищеної жінки до ролі матері;

— визначити основні фактори схильності до ранньої девіантної

материнської поведінки юних матерів та випускниць державних

закладів опіки;

— оцінити характер прояву явища відмови матері від новона$

родженої дитини в Україні.

Об’єкт дослідження — девіантна поведінка жінки по відношен$

ню до дитини на ранньому етапі материнства.

Предмет дослідження — соціально$педагогічна практика запобі$

гання ранньому девіантному материнству в закладах матері та дитини.

У роботіикористано такі загально$наукові методи: аналіз і син$

тез — при дослідженні стану материнства та змісту соціальних ролей

жінки; критичний і міждисціплінарий підходи до досліджуваної про$

блеми при розробці практичних рекомендацій для профілактики
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девіантних явищ у материнстві; аналогія та порівняння$при до$

слідженні девіацій сучасних практик материнства й рівня адаптації

сучасної жінки до ролі матері. При проведені конкретно$соціоло$

гічних досліджень застосовано методи експертного опитування та

формалізованого інтерв’ю, а також методи статистики.

НОВІТНІ СОЦІАЛЬНО!ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПРОФІЛАКТИЦІ ТЮТЮНОПАЛІННЯ 

СЕРЕД МОЛОДІ ТА ПІДЛІТКІВ 

Литвинчук Т. М. 
V курс, група СР"51–12, спеціальність «Соціальна робота» 
ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59

Науковий керівник: Михайлик А. Г., к.пед.н., проф.

Вживання тютюну широко поширене у всьому світі. Прикладом

визнання значущості цієї проблеми в національному масштабі мо$

же служити той факт, що Європейський союз (ЄС) зробив боротьбу

проти куріння одним з основних пріоритетів охорони громадсько$

го здоров’я. У 2002 році в рамках посилення всебічної та багатосек$

торальної політики боротьби проти тютюну в ЄС розпочали прове$

дення важливої суспільної кампанії проти куріння, націленої на

підлітків. У період між 2002 і 2004 роками 18 мільйонів євро було

витрачено на програму «Не соромся сказати — ні». На реалізацію

однієї тільки кампанії «ДОПОМОЖИ — життя без тютюну» на пе$

ріод між 2005 і 2008р.р. ЄС виділив 72 мільйонів євро.

За даними дослідження ВООЗ в Україні, проведеного в Києві се$

ред школярів 7–10 класів І (всього 4091 обстежуваних) пробували

курити сигарети 66,7% підлітків (з них хлопчики складали 71,4%

і дівчатка 61,7%), постійно вживали різноманітні тютюнові вироби

35,3% (хлопчики — 40,6%, дівчатка — 29,8%), вважають себе курцями

«з досвідом» 33,5%. (хлопчики — 38,3%, дівчатка — 28,7%), постій$

но вживали інші тютюнові вироби — 10,7% (хлопчики — 15,4%,

дівчатка — 6,1%). З обстежених 62,9% мали одного або двох батьків,

які палять. У 35,1% більшість або всі друзі курили. За результатами

цього дослідження 69,8% школярів хотіли кинути палити, 74,8% —

намагалися кинути палити протягом останнього року. У цій же ро$

боті робиться висновок, що ефективність і обсяг профілактичних

заходів щодо недопущення паління для цієї групи населення є од$

нією з найнижчих у світі.
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Таким чином, висока поширеність куріння, що зберігається не$

гативна динаміка росту відсотка курців серед підлітків, відсутність

адекватної допомоги особам, які бажають кинути палити робить

питання ефективної профілактики і лікування тютюнопаління се$

ред підлітків надзвичайно актуальними. 

Один з головних недоліків більшості існуючих вітчизняних про$

грам профілактики тютюнопаління серед підлітків є певна однобіч$

ність і незавершеність. Дійсно, на сьогоднішній день профілакти$

кою тютюнопаління займаються педагоги:

— шкільні, медичні та соціальні психологи;

— гігієністи; 

— лікарі (онкологи, пульмонологи, кардіологи, педіатри, нарко$

логи, психотерапевти). 

Дехто із них робить акцент на первинній, а дехто на вторинній

профілактиці. Однак значущої взаємодії між ними не відбувається.

Це крім усього іншого пояснюється:

— відсутністю, незважаючи на очевидну актуальність проблеми,

виразної державної політики спрямованої на профілактику та ліку$

вання тютюнової залежності у підлітків.

— недостатньою увагою і формальним підходом з боку керівницт$

ва освітніх установ та викладачів до вирішення питань профілактики

куріння серед учнів.

— відсутністю якісного «інструментарію» (методичних розро$

бок, ефективних корекційних методик) для психологів, психотера$

певтів, лікарів$наркологів, які працюють підлітками, що курять.

Рішення даної проблеми вимагає екстреного втручання і консо$

лідації сил, як з боку зацікавлених органів вищої державної влади,

так і з боку тих установ освіти та охорони здоров’я, які в силу свого

призначення повинні займатися лікувально$профілактичною та

соціально$профілактичною роботою. 

СОЦІАЛЬНО!ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СУЧАСНИМИ СІМ’ЯМИ

Лукашенко А. Г.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Циба В. Т., д.ф.н., професор

Сім’я є найважливішим інститутом у розвитку і вихованні дити$

ни, тому проблеми сім’ї і батьківства є актуальними для сьогодення.
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Здорова, міцна сім’я — запорука стабільності і розквіту будь$якого

суспільства, будь$якої держави. Серед проблем, які постають, на жаль,

перед суспільством, є гостра криза сім’ї, причинами якої є зміна мо$

ральних норм в сфері взаємовідносин статей, поширення дошлюбних

зв’язків, зміна традиційних (сімейних) ролей чоловіка та жінки,

втрата сім’єю своєї виробничої функції, втрата історичних українсь$

ких традицій щодо формування та збереження сім’ї, непідготов$

леність молоді до шлюбу, підвищені вимоги у відношенні до шлюб$

ного партнера, алкоголізм і наркоманія та інші.

Сім’я — це надзвичайно суттєвий елемент соціальної структури

суспільства. Зміни, які відбуваються в сім’ї, впливають на характер

суспільних відносин, на стан і розвиток самого суспільства. Тому тип

сім’ї як однієї з підсистем суспільної системи не може бути довіль$

ним, він санкціонується суспільством. Сімейна діяльність регулю$

ється і спрямовується традиціями, звичаями, нормами, що панують

у суспільстві за певних історичних умов.

Економічна та соціальна криза, спад виробництва, безробіття,

соціальна незахищеність — усе це справляє негативний вплив на

сім’ю, зумовлює її сучасну кризу в Україні. Криза інституту сім’ї

проявляється у втраті орієнтації молоді на створення власної сім’ї,

у низькій народжуваності, малодітній сімейній орієнтації, збіль$

шенні кількості розлучень, зростанні кількості позашлюбних дітей

та ін. Одним із основних чинників кризи сім’ї є її економічні труд$

нощі, невиправдані сподівання молодого подружжя на досягнення

певного матеріального забезпечення, відсутність життєвих перс$

пектив.

Сім’я стикається з низкою найгостріших проблем, частина з яких

вона не може вирішити без допомоги фахівців з соціальної роботи.

Проблеми, з якими стикається сім’ї, стосуються різних сторін жит$

тя: соціальної, правової, матеріальної, медичної, психологічної, пе$

дагогічної та ін. Сім’я, яка не здатна самостійно вирішувати проб$

леми, які виникають в процесі її життєдіяльності, в якій виникають

суттєві розлади у виконанні функцій, може бути віднесена до неб$

лагополучних.

Неблагополучна сім’я — це сім’я, в якій порушена структура,

знецінюються або ігноруються основні сімейні функції, є явні чи

приховані дефекти виховання, в результаті чого з’являються «важкі

діти». З урахуванням досить великої кількості причин, які обумов$

люють функціональну неспроможність родини, існує вельми різно$

манітні підходи до типології і класифікації таких сімей.
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Сімейні проблеми не залежать від соціального статусу сім’ї і мо$

жуть бути властиві й забезпеченій, інтелігентній, і малозабезпе$

ченій або малоосвіченій сім’ї. Соціальні працівники можуть нада$

вати допомогу такій родині переважно на етапі її кризи, в момент

конфлікту або розпаду, займатися ж профілактикою сімейних дис$

функцій, налагодженням сімейних комунікацій в передкризовому

стані більшість соціальних установ поки що не в змозі. Тим часом

це одна з найважливіших завдань соціальної роботи стабільного су$

спільства. У міру поліпшення соціальної ситуації в Україні, коли

завдання забезпечення виживання відійдуть на задній план, проб$

леми сімейної терапії, вдосконалення і стабілізації сімейних відно$

син займуть перше місце.

Однією з форм соціальної роботи з неблагополучною сім’єю є со$

ціальний патронат.

Об’єктом соціального патронату є сім’я, у складі якої виявлено

дитину, що потребує державного захисту. Виявлення дитини, що

потребує державного захисту, може бути здійснено як за ініціативою

органу із захисту прав дітей, так і на підставі звернення громадян.

Головне завдання соціального патронату — зберегти проживання ди$

тини в умовах сім’ї, запобігти безпритульність, бездоглядність.

Механізм соціального патронату повинен включати в себе заходи

матеріального, організаційного та психологічного характеру, спря$

мовані на надання сприяння сім’ї у подоланні важкої життєвої си$

туації, а також контролюючі заходи, що дозволяють оцінити ефек$

тивність застосовуваних заходів.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Олекшей О. Я.
Інститут соціальних технологій, ЗСР"61М, 6 курс, 

спеціальність «Соціальна робота», тел. (098) 953 37 18
Науковий керівник: Муханова І. Ф., к.психол.н., 

доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки

За визначенням ВООЗ, здоров’я — це стан повного фізичного,

душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хво$

роб і фізичних вад. Правові гарантії щодо забезпечення права на

охорону здоров’я визначені в Конституції України і законі України

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» (від 19 лип$

ня 1992 р. № 1801$ХП).
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Становлення соціальної роботи у сфері здоров’я зумовлено по$

гіршенням здоров’я населення, необхідністю вирішення проблем

медичного і соціального характеру на якісно новому рівні. У нау$

ковій літературі висловлюються діаметрально протилежні правовим

підходам думки щодо визначення понять «здоров’я» і «хвороба»,

переважно у контексті соціального благополуччя чи неблагополуч$

чя людини. На думку вченого В. Ліщука соціальне благополуччя

може бути передумовою нездоров’я. Стан соціального середовища

проживання людини, економічне благополуччя суспільства визна$

чають такі демографічні показники, як народжуваність, смертність,

структура захворюваності населення, інвалідизація тощо, які є пред$

метом спеціальних медико$соціальних досліджень, на основі яких

розробляються різні комплексні програми оздоровлення суспільства.

Вирішуючи схожі проблеми, що спрямовані на поліпшення добро$

буту суспільства і конкретного індивідума, медицина і соціальна

робота використовують різні методологічні підходи.

Соціальна робота в системі охорони здоров’я — система заходів,

спрямованих на забезпечення збереження і розвитку оптимальної

працездатності та соціальної активності людей з інвалідністю, спри$

яння здоровому способу життя громадян.

У багатьох країнах світу соціальна робота стала невід’ємним

компонентом сфери охорони здоров’я, в межах якої соціальний пра$

цівник проводить соціальний захист пацієнтів через систему соціаль$

ного страхування, надає психологічну підтримку, проводить рек$

реаційну роботу.

Проведене дослідження дозволяє виділити пріоритетні напрямки

соціальної роботи в сфері охорони здоров’я, який має широкий спектр

застосування. Соціальні працівники мають вирішувати такі завдання:

— медико$соціальна робота;

— надання первинної психологічної допомоги жінкам, які наро$

джують дітей з вадами розвитку, консультування їх з правових питань;

— психологічна підтримка і консультування з правових питань

осіб, які зазнали шкоди для свого організму з боку інших осіб, заз$

нали каліцтва тощо;

— психологічна підтримка людей похилого віку в стаціонарному

закладі охорони здоров’я;

— організація рекреаційної роботи для дітей;

— соціальне страхування на випадок хвороби;

— організація спеціальних соціальних програм для особливих

категорій пацієнтів — онкохворих, хворих на лейкемію, інвалідів.
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На наш погляд, напрямки і завдання соціальних працівників

у сфері охорони здоров’я, які змістовно поєднують у собі функції

діяльності соціального працівника і лікаря, потребують спеціальної

медичної підготовки.

Медико$соціальна робота визначається як вид мультидисцип$

лінарної професійної діяльності медичного, психолого$педагогічно$

го і соціально$правового характеру, яка спрямована на відновлен$

ня, збереження і зміцнення здоров’я. Її головна мета — досягнення

максимально можливого рівня здоров’я, функціонування та адап$

тації осіб з фізичною чи психічною патологією, а також соціальним

неблагополуччям. Важливим є те, що медико$соціальна робота прин$

ципово змінює комплекс заходів з допомоги у сфері охорони здо$

ров’я, тому що зумовлює системні медико$соціальні впливи на більш

ранніх стадіях захворювання і розвитку хворобливих процесів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Самозван В. А.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Циба В. Т., д.філ.н., професор

Соціальна геронтологія як розділ геронтології — це суспільна

дисципліна покликана вирішувати демографічні та соціально$еко$

номічні проблеми старіння населення, вивчати процеси старіння

людини з метою створення соціальних умов, необхідних для збере$

ження фізичного і психологічного здоров’я людей літнього та ста$

речого віку, забезпечення їхнього соціального благополуччя.

Соціальна геронтологія вивчає біологічні процеси старіння люди$

ни для віднайдення соціальних можливостей збереження і подов$

ження повноцінного тілесного і духовного функціонування грома$

дян літнього і старечого віку.

Соціальна геронтологія є однією з найважливіших теоретичних

основ соціальної роботи з людьми похилого віку.

На думку соціальних геронтологів західних країн, головне зав$

дання соціальної роботи з людьми похилого віку полягає в тому,

щоб адресувати і забезпечити зв’язок індивіда, родини та громади

з зовнішніми і внутрішніми джерелами ресурсів, необхідних для

виправлення, поліпшення або збереження життєдіяльності людини

похилого віку.
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Активне пристосування до нової ситуації, діяльний стиль життя

дає можливість подальшого розвитку людини похилого віку, зокре$

ма розвитку її особистості.

Такий підхід до проблеми старіння створює можливість і необ$

хідність активної підготовки людей до нього. Вирішення цього зав$

дання полягає не тільки в підтримці нормального фізичного стану

індивіда, але й вимагає створення умов для його психологічної

адаптації, розроблення заходів психологічної підтримки.

Точне і повне знання особливостей впливу соціально$психо$

логічних і біологічних факторів на процес старіння особистості

дасть змогу цілеспрямовано змінити умови, спосіб життя людей по$

хилого віку таким чином, щоб забезпечити оптимальне функціону$

вання особистості, що стримуватиме процес її старіння.

Таким чином, сутність соціальної роботи з людьми похилого віку

полягає в доцільному застосуванні заходів соціальної реабілітації.

У зазначеному контексті, така реабілітація — це допомога у відновлен$

ні звичних обов’язків, функцій, видів діяльності, стосунків з людь$

ми. Головне для соціального працівника — це перетворення люди$

ни похилого віку з об’єкта (клієнта) соціальної роботи в її суб’єкта.

Значна частка людей похилого віку має потребу в широкому спект$

рі послуг, які надаються їм сторонніми людьми (членами родини, су$

сідами, медичними, соціальними або благодійними організація$

ми). В основній своїй масі, родини людей похилого віку в Україні

не здатні взяти на себе всі турботи про старих і безпомічних ро$

дичів. Тому зростає значущість діяльності соціальних служб, які на$

дають допомогу цій групі клієнтів.

Люди похилого віку — це неоднорідна цільова група клієнтів

соціальних служб, дуже складна соціально$демографічна група на$

селення. Серед людей похилого віку є люди здорові і хронічно хворі;

які проживають в родинах і самотні; задоволені виходом на пенсію,

новим життям і нещасливі, зневірені в житті; малоактивні домосіди

і життєрадісні, оптимістично налаштовані люди, що займаються

спортом, ведуть активний спосіб життя.

У процесі індивідуальної соціальної роботи з людьми похилого

віку спеціалісти повинні стимулювати в них прагнення здійснювати

різноманітну діяльність, яка підтримує відчуття інтеграції та ціліс$

ності їхнього життя; заохочувати та підтримувати прагнення брати

на себе відповідальність за своє життя там, де це можливо.

Спілкування між соціальним працівником та людиною похилого

віку вважається дуже важливим аспектом соціальної роботи з ними.
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Тому оволодіння навичками спілкування є дуже важливим і значу$

щим завданням підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи.

Здійснене емпіричне дослідження засвідчує належний рівень

підготовленості майбутніх фахівців соціальної роботи до надання

допомоги людям похилого віку, однак дає змогу сформулювати ряд

рекомендацій щодо удосконалення процесу їхньої професійної

підготовки щодо майбутнього професійного спілкування з ними.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
У СТАЦІОНАРНИХ ЗАКЛАДАХ

Стоялова Т. Ю. 
V курс , група СР"51–12, спеціальність «Соціальна робота» 
ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59

Науковий керівник: Мирян А. М., засл. прац. культ. України

Соціальна робота з людьми похилого віку займає пріоритетне

місце в системі соціального захисту. У різних суспільствах старі лю$

ди часто сприймаються крізь призму стереотипів. За результатами

опитувань населення в різних країнах світу, виявилось, що існують

як позитивні, так і негативні уявлення про старих людей, що впли$

ває на їх ставлення до них суспільства.

Основними напрямками соціальної роботи є: виявлення осіб,

які потребують соціального піклування вдома та у спеціальних ус$

тановах; створення умов для прояву активності людей похилого

віку в мікросоціумі й задоволення їхніх інтересів; роз’яснювальна

робота серед близьких і рідних людей похилого віку.

Основне завдання соціальної роботи з людьми похилого віку по$

в’язане з їхнім соціальним захистом. Соціальний захист — це комп$

лекс економічних, соціальних і правових гарантій для громадян похи$

лого віку, що ґрунтується на принципах співчуття й милосердя з боку

держави у ставленні до тих членів суспільства, які цього потребують.

Робота зі старими людьми завжди вважалась і вважається однією

з найбільш важких у психологічному плані. Ось чому соціальні пра$

цівники повинні мати універсальну підготовку щодо всіх аспектів

похилого віку, усвідомлювати величезну кількість психологічних,

соматичних, мораль$етичних проблем, які виникають у людей цьо$

го вікового періоду. 

Впровадження нових ефективних методів соціальної роботи

з людьми похилого віку дозволить зробити соціальне обслуговування

доступнішим для кожного нужденного. Для розвитку мережі установ
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і надання більш ефективної допомоги населенню, необхідно залу$

чати не тільки державні організації, а й налагоджувати контакти

з комерційними структурами та благодійними фондами, шляхом

тісної співпраці із засобами масової інформації та комунікації.

Таким чином можна зробити висновок, що за останні роки кар$

динально змінилася оцінка ролі людей старшого покоління в житті

суспільства, зростає усвідомлення як їх значимості в соціальному, еко$

номічному, політичному розвитку країни, так і їх внеску в збереження

морально$духовних традицій і цінностей сім’ї, роду, нації. Збере$

ження соціальної активності громадян похилого віку після виходу

на пенсію переконливо демонструють велика кількість країн, де за$

лишковий фізичний та інтелектуальний потенціал представників

старшого покоління ефективно використовується як в економічно$

му, так і в громадсько$політичному житті.

СОЦІАЛЬНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

Талавера О. В.
VI курс, заочна форма навчання, група ЗСР"61, 

спеціальність «Соціальна робота», Інститут соціальних технологій,
Університет «Україна», м. Київ.

Науковий керівник: Муханова І. Ф., к.психол.н.,
доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки.

Знаменні демографічні зміни, які відбувалися протягом XX сто$

ліття привели до значного збільшення частки літнього населення

в усьому світі, що обумовило необхідність привернення уваги до цієї

проблеми. Вивчення проблеми старіння вказує на можливість і не$

обхідність підготовки людей до цих змін. Мета полягає не лише

в підтримці фізичного стану особи але вимагає і створення умов для

її психологічної адаптації та соціально$побутової підтримки. Знач$

ну роль в цьому відіграє робота соціального працівника з людьми

похилого віку.

В житті кожної людини бувають такі критичні моменти, коли

ускладнюються взаємовідносини з оточуючими, загострюються внут$

рішні протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого

становища, яке здається безвихідним. Допомогти в такий момент

може консультація, яка здійснюється фахівцем. В соціальній роботі

виділяють особливий вид консультування — соціальне консульту$

вання. За змістом — це є технологія надання соціальної допомоги
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шляхом цілеспрямованого інформаційного впливу на людину чи ма$

лу групу з метою їх соціалізації, відновлення і оптимізації соціаль$

них функцій, орієнтирів, розробки соціальних норм спілкування.

Консультативна допомога може включати такі види діяльності

соціального працівника: допомога у зміні певних життєвих обставин

клієнта, наприклад, зміна умов праці, вирішення житлових проблем,

отримання можливих пільг, налагодження стосунків у виробничо$

му колективі, у сім’ї, з сусідами; захист від несправедливих пося$

гань сторонніх людей; організація професійної психотерапевтичної

допомоги у формі індивідуальної чи групової терапії у випадку по$

яви в клієнта стійких негативних емоційних станів, неадекватного

реагування на труднощі, навколишніх, а також певних психічних

розладів; формування у підопічного впевненості у можливостях роз$

в’язання проблемної ситуації та спрямування зусиль на її конструк$

тивне вирішення.

На наш погляд соціальна робота з людьми похилого віку потребує

реформування. Реформування повинно охопити механізми соціаль$

ної роботи з людьми похилого віку та систему послуг, які вони отри$

мують. Цей процес має передбачити підготовку та підвищення квалі$

фікації працівників, що надають соціальні, консультативні послуги. 

Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні прирівнюєть$

ся до соціальної роботи на рівні помічника соціального працівника

в соціальних службах розвинених країн світу. Нині більшість спів$

робітників соціальної сфери (лікарі, медичні сестри, адміністрація,

керівний та обслуговуючий персонал) вимушені працювати зі стари$

ми людьми через певні життєві обставини, а не внаслідок справжньо$

го професійного покликання. У той час, коли за кордоном створю$

ються вищі навчальні заклади для людей похилого віку, є розгалужена

система рекреаційних і реабілітаційних закладів для цієї категорії

населення, у нашій державі основна увага приділяється підтримці

нормального життєвого рівня громадян похилого віку на рівні ви$

живання. Впроваджуючи зарубіжний досвід в Києві, за підтримкою

голови Шевченківської районної державної адміністрації було зас$

новано університет третього віку.

Робота зі старими людьми завжди вважалась і вважається скрізь

однією з найбільш важких у психологічному плані. Ось чому соціальні

працівники повинні мати універсальну підготовку щодо всіх аспек$

тів похилого та старечого віку, усвідомлювати величезну кількість

психологічних, психопатологічних, соматичних, морально$етичних

проблем, які виникають у людей цього вікового періоду.
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ХАРАКТЕРНі РИСИ РЕЛІГІЙНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Терновий Я. В.
ІV курс, група С"4, спеціальність «Соціальна робота»,

Рівненський інститут, к. тел. (097) 182 16 72
Науковий керівник: Бородинська Л. І., к.і.н., доцент

Серед усіх форм суспільного світогляду в українців значне місце

посідає релігійний. У сучасному українському суспільстві релігія

стає важливим чинником культурного згуртування та індивідуаль$

ної ідентичності. Впродовж багатьох років наш народ сформував

свій характерний тип релігійності, який вплинув на національний

характер. Релігійність українців має кілька характерних рис.

1. Українська релігійна система побудована на пантеїзмі, який зу$

мовлений їх прив’язаністю до Землі, обожненням її. Взаємозалеж$

ність цих понять внесли релігійну свідомість українців уявлення

про жінку, як особу, наділену життєдайними, містичними рисами.

Саме тому «в Україні поширений культ Богородиці… ідеологізація

подружнього життя, підхід до сім’ї як надприродного, санкціонова$

ної співдружності звеличування жінки$матері» [2, c. 44].

2. Обрядовість. Дотримання обрядів усвідомлювалося нашими

предками як вираження причетності до свого етносу, до своєї віри.

Вибіркова, не закостеніла релігійність українця показує, що прак$

тика обрядовості є радше виразником внутрішньої активності його

віри, гармонії з Богом у формі обряду, свята, коли різні сторони діяль$

ності поєднують у собі тотожність побутового з сакральним. Специ$

фіка релігійності українців виключає догматизування, передбачає

свободу мислення й дій. Українець схильний оцінювати особу за її

загальнолюдськими якостями, а не за релігійними. Так, до людини,

котра добре ставиться до ближніх, але має байдужа до релігійної об$

рядовості, в Україні, за звичай, говорять: «Дарма, що він не молить$

ся, заготовив він собі місце на тім світі ділами своїми» [3, с. 47].

3. Схильність до опоетизування релігії, очікування від неї якоїсь

зовнішньої насолоди, емоційної віддачі. Українська релігійність —

релігійність більш внутрішня, особистісна. Загалом «в українців міц$

не почуття божої всеприсутності, душевна скрута, внутрішня розмова

з Богом, тайне думання про божу волю над собою», — підкреслю$

вав митрополит Іван Огієнко. [1, с. 81].

4. Забобонність, знайшовши своє підкріплення у бурхливій фан$

тазії українця, породила чародійство, віру в магічні сили, прикме$

ти. Забобонність народу тісно переплітається із побутом, вносить
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у його основу сакральне, вимагає від особи певних дій у задля збе$

реження ритуальних уявлень. Вона для українця стала специфіч$

ним способом і контролювати невідоме.

5. Специфічна двовірність, яка після прийняття християнства

виявляється збереженням світоглядних позицій притаманних язич$

ницьких уявленням про світ. У світогляд українців відбувся синтез

релігійних уявлень. Результатом таких релігійних метаморфоз стало

те, що у релігійному житті українців розмежувалися церковні і на$

родно$звичаєві свята, а впродовж тривалого часу повсякденні мо$

литви відрізнялися від молитов використовуваних у церкві [3, с. 40].

Релігійна обрядовість українців не закінчується в стінах храму, вона

переноситься на побутовий, традиційний і сімейний рівень.

Вияв релігійності українців значиться своєю широтою, їм при$

таманне власне вироблене релігійне почуття. Стрижневою ознакою

у цьому почутті є віднайдення і утвердження гуманістичних прин$

ципів, опоетизування релігійності і перенесення її ідеалів у повсяк$

денне життя. Це стало сприятливим ґрунтом для існування в нашо$

го народу глибоких релігійних настроїв, перенесенні релігійного

почуття у сферу індивідуальну, внутрішню.
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СОЦІОМЕТРИЧНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ 
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Терновий Я. В.
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Рівненський інститут, к. тел. (097) 182 16 72
Науковий керівник: Михайлова Л. І., к.пед.н., доцент

Американський соціолог Т. Парсонс у підході до розуміння су$

спільства виділяв такі найважливіші його елементи: соціальна систе$

ма, система культури та система особистості [1, с. 101]. З цієї позиції
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основним механізмом продуктивної сутності суспільства є баланс

між різними соціальними системами, на основі якого забезпечується

можливість впровадження в систему особистості системи культури

і соціуму. Дієвим засобом такого впровадження є процес соціалі$

зації індивіда як процес залучення до соціуму, включення його

в суспільне життя, навчання поведінці в колективах, утвердження

і виконання ним соціальних ролей [4]. У праці «Теорія соціалізації»

Е. Гідденгс застосував його в значенні «розвиток соціальної приро$

ди» або «характеру індивіда», «підготовки людської матерії до со$

ціального життя» [3, c. 4].

Очевидно, функцію соціалізації індивіда виконує спільнота лю$

дей, яка займає найближчу позицію до нього. Доцільно відмітити,

що «людина, взаємодіючи в групі з іншими людьми, як би стає на їх

місце, бачить себе їхніми очима і оцінює себе в цілому, і окремі свої

властивості, діє в співвідношенні з представленими оцінками уза$

гальненого іншого» [5, с. 10].

Тому, аналізуючи малі соціальні групи методом соціометрії (в кіль$

кості 3 груп — 18 чол; віком 18–25 р.), передбачено виділити основ$

ний критерій, який сигналізував би про ймовірну складність для

молодої особистості повноцінно соціалізуватись. До такого критерію

ми відносимо низький рівень позитивного статусу особистості

в групі. Відповідно, успішним критерієм соціалізації вважаємо ви$

сокий рівень позитивного статусу в колективі. Сутність такої побудо$

ви дослідження спирається на погляди представників символічного

інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер), які вважають, що поведінка

людей стосовно один до одного і предметів оточуючого світу визна$

чається тими значеннями, які вони їм надають [2, с. 201]. Відтак,

елементи, які є критеріями певних значень, водночас є й показни$

ками власне особистісних властивостей індивіда. А отже, зміст таких

властивостей виступає мірою інтенсивності міжособистісної взає$

модії, що так чи інакше є похідним процесу соціалізації.

В основу соціометричного відбору були покладені запитання та$

кого спрямування: когнітивного («До кого із групи Ви звернулися

б за порадою в складній життєвій ситуації»?), емоційного («Кого із

групи Ви запросили б на свій день народження»?), диференційного

(«Якби групу розформовували, кого Ви хотіли б залишити в ній»?).

Порівняльний аналіз двох протилежних групових статусів, який ми

здійснили методом анкетування осіб, зафіксував наступні відмінності:

1. Респонденти з низьким позитивним статусом декларують знач$

но більший рівень фізичних покарань за провину в сім’ї (σ2 = 1, 7).

374

Секція 8 Інноваційні аспекти  



375

2. Представники позитивного статусу в середньому мають дещо

вищий рівень самооцінки, ніж представники низького групового

статусу(σ2 = 0,18).

3. В осіб з низьким рівнем позитивного статусу поведінка час$

тіше суперечить батьківським принципам виховання (σ2 = 3,4), ніж

в осіб з високим позитивним статусом.

4. Рівень прихильності до сім’ї дещо вищий у осіб з вищим по$

зитивним статусом, ніж у осіб з низьким рівнем позитивного стату$

су (σ2 = 0).

5. Для респондентів, які мають високий позитивний статус

в групі, щоденний термін перегляду телевізора перевищує на ~30 хв.

(σ2 = 4,5) терміну у осіб, які мають низький позитивний статус.

6. Особи з високим позитивним статусом менше на ~11 хв. у день

(σ2 = 5,2) перебувають у соціальних мережах у порівнянні з особа$

ми, які мають низький позитивний статус.

Зауважимо, що отримані результати, безумовно, не вичерпують

усієї повноти закономірностей впливу зовнішніх факторів на про$

цес соціалізації особистості, а вказують на перспективність їх по$

дальшого наукового дослідження.

Література

1. Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій /

В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. — К. : Генеза, 1996. — 368 с. 

2. Вербець В. В. Соціологія: Навчальний посібник / Вербець В. В., Су$

бот О. А., Христюк Т. А. — К. : КОНДОР, 2009. — 550 с. 

3. Волович В. І. Соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Волович В.І.,

Гулач М. І., Кремень В. Г. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 808 с.

4. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно$популярная он$

лайн$энциклопедия [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.

krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/SOTSIALIZATSIYA.html 

5. Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш.

учеб. Заведений / А. В. Мудрик. — М. : Академия, 2006. — 304 с. 

соціальної роботи в Україні Секція 8



НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ ТА СІМ’ЯМИ, 

В ЯКИХ ВОНИ ВИХОВУЮТЬСЯ

Тищенко О. В.
VI курс, група ЗСР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ільєнко М. М., д.біол.н., професор

Метою соціальної роботи з дитиною групи ризику є створення

умов для її нормального фізичного, психологічного і соціального

розвитку й безпечної життєдіяльності, задоволення її потреб за до$

помогою соціальних, правових, психологічних, медичних, педагогіч$

них механізмів, усунення та профілактика факторів ризику (у т. ч.

попередження й подолання негативних явищ у сім’ї).

З урахуванням різноманітності потреб і проблем дітей групи ри$

зику соціальна робота з ними здійснюється за такими напрямами:

профілактика відхилень у соціальному розвитку особистості від со$

ціальних норм, девіантної і делінквентної поведінки, яка виявля$

ється у попередженні правопорушень шляхом превентивного вихо$

вання; реабілітація дітей групи ризику, в розвитку яких встановлені

ті чи інші відхилення, шляхом встановлення індивідуальних проблем

і потреб й застосування адекватних методик допомоги і самодопо$

моги у корекції чи компенсації вад розвитку; створення сприятли$

вого психологічного мікроклімату і формування у кожної дитини

позитивної «Я$концепції»; ресоціалізація дітей групи ризику, які

втратили стабільні соціальні зв’язки і позитивні соціальні орієнти$

ри, зокрема тих, хто переніс тяжкі фізичні та психічні травми, шля$

хом психокорекції і соціально$педагогічної допомоги у подоланні

життєвої кризи, правового виховання, розвитку комунікативної

культури, здобутті освіти і професії, підготовки до життя на волі,

відновленні втрачених соціальних зв’язків; захист прав та інтересів

дітей групи ризику шляхом підтримки, супроводу і соціально$педа$

гогічного патронату їхньої сім’ї, розвитку сімейних форм вихован$

ня, відстоювання прав дитини у різних соціальних інститутах.

Розкрити напрями соціальної роботи з дитиною групи ризику

можна виходячи з аналізу її етапів: діагностичного, соціально$педа$

гогічного прогнозування, соціально$педагогічного моделювання,

безпосередньої діяльності, оцінки та аналізу результатів, визначен$

ня перспектив).
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Крім того, діяльність фахівця соціальної роботи або соціального

педагога щодо вирішення і попередження проблем дітей групи ризику

здійснюється за трьома специфічними напрямами: освітньо$вихов$

ним, соціально$психологічним, організаційно$посередницьким.

Змістовно взаємодія фахівця соціальної роботи та соціального

педагога з сім’єю, яка виховує дитину групи ризику визначається як

допомога в усуненні факторів ризику, сприяння інтеграції дитини

в суспільство, допомога в її розвитку, вихованні, навчанні, профе$

сійному становленні.

Соціальна робота з неблагополучною сім’єю, яка виховує дити$

ну групи ризику спрямована на створення умов для подолання

сім’єю причин і наслідків свого неблагополуччя, неблагополуччя

своєї дитини.

Основний зміст соціально роботи з сім’єю, в якій виховується

дитина групи ризику полягає в забезпеченні її різними видами со$

ціального обслуговування, профілактичній та реабілітаційній роботі,

соціальному супроводі окремих категорій сімей та соціальному

інспектуванні неблагополучних сімей. Все це реалізується в прак$

тичній діяльності шляхом використання різноманітних методів і форм

соціальної та соціально$педагогічної роботи.

Розрізняють такі напрями роботи з неблагополучною сім’єю, яка

виховує дитину групи ризику: соціальне обслуговування, соціальна

профілактика, соціальна реабілітація, соціальний супровід.

Результати проведеної дослідно$експериментальної роботи з ви$

значення пріоритетності напрямів соціальної роботи з дітьми групи

ризику засвідчують, що необхідними є всі результативні напрями ді$

яльності соціальних служб з попередження і подолання зазначених

ризиків, однак профілактика факторів виникнення ризиків, які за$

грожують дітям, є найпріоритетнішим з них.

Отже, робота соціальних служб з дітьми групи ризику повинна

враховувати необхідність діагностування і прогнозування факторів

ризику, забезпечувати комплекс соціальних заходів (спрямованих

на неповнолітніх, різні групи сімей, громаду та ін.), які б мінімізу$

вали вплив цих факторів на соціальне становище дітей.
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО УМОВ ВНЗ

Уманська Д. О.
VІ курс, група СР"61, спеціальність «Соціальна робота», 

університет «Україна», тел. (063) 040 79 84
Науковий керівник: Муханова І. Ф., к. психол. н., доцент 

У сучасному суспільстві проблема адаптації інваліда є особливо

гострою темою, що обговорюються на різних семінарах, наукових

конференціях, міжнародних симпозіумах, і це зумовлено соціаль$

ною вразливістю цієї категорії населення. Особливої актуальності

набуває питання соціальної адаптації студентів з особливими пот$

ребами до умов ВНЗ, оскільки успішна їх адаптація сприяє гармо$

нізації особистості загалом, ефективнішому оволодінню ними на$

вичками професійної діяльності. Поява ж дезадаптивних тенденцій

у поведінці інваліда супроводиться соціальною ізольованістю, нездат$

ністю до самовираження та самореалізації, виникненням негатив$

них емоційних станів, що призводять до дестабілізації особистості.

Розв’язанню зазначеної проблеми присвячені дослідження вітчиз$

няних та зарубіжних вчених, зокрема І. Звєрєва, Р. Пріма, О. Ма$

тієнко, С. Богданова, Г. Лактіонова, О. Безпалько, О. Гончарова,

А. Ерднієва, В. Кікоть, В. Скрипник, В. Засенко, К. Кольченко,

П. Таланчуком, М.Томчуком, А. Шевцовим, О. Гончаров, А. Ерд$

нієв, В. Кікоть, В. Скрипник та ін.

Метою нашого дослідження є визначення особливостей соціальної

адаптації молоді з особливими потребами, як актуальної проблеми

адаптації до умов навчання в ВНЗ.

У ході дослідження нами було проведено емпіричне дослідження

визначення особливостей соціальної адаптації студентів 1–6 курсів

до умов ВНЗ за допомогою наступних методик дослідження:

— Методика «Адаптивність студентів в ВНЗ» Спірмена — Брауна.

— Методика діагностики соціально$психологічної адаптації

К. Роджерса та Р. Даймонда.

Процес адаптації передбачає, насамперед, активність самого

суб’єкта діяльності, яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків, по$

шуку власних шляхів рішень відповідно до конкретних умов життє$

діяльності, аналіз характерних особливостей і результатів взаємодії

(у даному випадку першокурсника) з новими людьми і обставинами.

Адаптація містить у собі складні, багатогранні взаємини людини

з довкіллям та умовами, які її оточують.
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На студентський вік припадає процес активного формування

соціальної зрілості, яка полягає у здатності кожної молодої людини

опанувати сукупність соціальних ролей. Цей період збігається з пе$

ріодом юності і відрізняється складністю становлення особистісних

рис характеру. Розвиваються такі якості особистості, як цілеспря$

мованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціативність,

уміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних проблем;

це сенс буття, життєві цілі, спосіб життя, кохання, вірність тощо.

У процесі адаптації навчальної діяльності у ВНЗ необхідно вра$

ховувати реальні проблеми студента з обмеженими можливостями.

Аналіз наукових джерел свідчить, що здоровий студент і студент

з обмеженими можливостями — це два різні статуси, які передбача$

ють, доповнюючи один одного, відношення між студентом з обме$

женими можливостями, здоровим студентом, вузом і державою.

У нашому дослідженні ми визначаємо саме таку сформованість

соціальної адаптації між молоддю з інвалідністю та здоровими сту$

дентами. Студент з особливими потребами у вищому навчальному

закладі має статус звичайного студента з усіма обов’язками (відвіду$

вання занять, навчання, участь у житті закладу та інституту тощо).

Позитивні сторони подібної ситуації мають моральні цінності, а саме:

— ставлення до студентів з обмеженими можливостями як і до

інших студентів, а це означає реальну рівноправність;

— гуманність у відношеннях;

— визначення людської гідності, партнерства.

Отже, нашою рекомендацією щодо включення молоді з особли$

вими потребами в процес соціальної адаптації може бути здійсне$

ний двома шляхами. Один з них має на меті пристосувати інвалідів

через створення спеціального життєвого, освітнього та психо$

логічного середовища. Інший шлях адаптації здійснюється через

активізацію життєвої позиції хворого для подолання свого дефекту,

який пов’язаний з особистісною позицією інваліда.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЕВІАНТНИХ СІМЕЙ

В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Хариш К. М. 
VІ курс , група С"52–12, спеціальність «Соціологія» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Мірошкіна Н. В., к.філос.н., доцент

Сім’я в усі часи була основою суспільства, осередком формуван$

ня особистості. Для української держави є актуальною проблема

неблагополучних, девіантних сімей. Вона вимагає свого розв’язан$

ня, оскільки сім’я — найперший фактор соціалізації дитини, від неї

залежить, яким буде майбутнє України.

Питання проблем сім’ї, розкривається у наукових працях таких

дослідників, як, М. Буянов, О. Вакуленко, Т. Гурко, І. Тубавіна; ви$

вчали особливості сімейного виховання та їх вплив на дітей А. Капсь$

ка, С.Калашников, С. Мудрак, С. Назарова, І. Трубавіна, Є. Хо$

лостова, В. Шахрай, Р. Федоренко; проблемами адаптації дітей

в неблагополучних сім’ях займались такі автори, як Г. Батіщева,

М. Буянов, З. Зайцева, Г. Козубовська, В. Керецман, Г. Товканець

та ін. Проблему психологічного впливу на дітей в не благополучних

сім’ях вивчали: Г. Бевз, В. Дружинін, А. Петровський та ін.

Визначаючи основні дефініції теми, необхідно визначити, що

А. Кравченко під соціальною роботою розуміє спеціальну професій$

ну галузь, що є сферою практичного застосування соціологічних

і психологічних принципів до розв’язання проблем, які визначають

суспільне чи індивідуальне неблагополуччя. До найбільш значущо$

го для практичного соціального працівника можна віднести визна$

чення сім’ї надане І. Трубавіною: «Сім’я — це соціально$педа$

гогічний інститут та особлива соціальна система, яка є підсистемою

суспільства і включає в себе інші підсистеми (членів сім’ї); це мала

соціальна група, первинний контактний колектив. 

Аналіз чинного в Україні законодавства приводить до висновку,

що неблагополучними, девіантними є ті сім’ї, в яких порушуються

права її членів, права людини, порушуються юридичні норми су$

спільства. Причинами цього можуть бути алкоголізм і наркоманія

членів сім’ї, психолого$педагогічна і правова неграмотність, еконо$

мічні фактори суспільства, хвороби, політична ситуація, насильство

щодо членів сім’ї тощо.
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Соціальна робота з сім’єю — це система взаємодії соціальних ор$

ганів держави і суспільства та сім’ї, спрямована на поліпшення ма$

теріально$побутових умов життєдіяльності сім’ї, розширення її мож$

ливостей у здійсненні прав і свобод, визначених міжнародними та

державними документами, забезпечення повноцінного фізичного,

морального й духовного розвитку усіх її членів, залучення до трудо$

вого, суспільно$творчого процесу.

Заходи соціально$педагогічного впливу на неблагополучну сім’ю

передбачають перш за все захист прав дитини у сім’ї та суспільстві. 

Соціальна$педагогічна реабілітація — це комплекс заходів, спря$

мованих на відновлення порушених чи втрачених індивідом і сім’єю

суспільних зв’язків та відносин унаслідок погіршення стану здоров’я,

стійких розладів функцій організму; зміни статусу; умов життя. 

Сімейне неблагополуччя негативно позначається на формуванні

особистості дитини. Дитяче виховання в умовах негативного

емоційно$психологічного сімейного мікроклімату визначається

ранньою втратою потреби у спілкуванні з батьками, егоїзмом замк$

неністю, конфліктністю, впертістю, неадекватною самооцінкою,

ворожістю, недисциплінованістю, втечами з дому, бродяжництвом

та ін. З точки зору соціальної роботи найбільшої уваги з боку соціаль$

них служб потребують сім’ї, яким потрібна соціально$психологічна,

соціально$педагогічна допомога.

СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ

Харкевич Г. І.
ІІ курс, група Пр"2, спеціальність «Правознавство»,

Рівненський інститут, к. тел. (097) 885 54 75
Науковий керівник: Л. І. Бородинська, к.і.н., доцент.

Діяльність нових поколінь має базуватися на усвідомленні по$

милок своїх предків і пошуку необхідних засобів для їх вирішення

з метою покращення життя, визначення пріоритетів розвитку

суспільства в цілому. Молодь — це одна з найбільш уражених в еко$

номічному плані та найбільш не захищена в правовому відношенні

спільнота, яка живе в умовах підвищеної соціальної напруги і пси$

хологічного дискомфорту. З метою виявлення рівня соціального са$

мовизначення молоді в Рівненському інституті Університету Ук$

раїна було проведено опитування, результати якого представлені

у тезах.

соціальної роботи в Україні Секція 8



Більшість опитуваних користуються популярністю серед своїх

однолітків, люблять відпочивати у веселих компаніях. Молодь від$

крита для нових знайомств. 

Стосунки дуже часто підтримуються на відстані — завдяки мо$

більним телефонам, соціальним мережам. Важливі розмови часто

перетворюються на порожні балачки і слугують засобом для відсто$

ронення від реального життя, способом відволіктися від проблем

або забути неприємні моменти пройденого дня.

За порадами молодь, переважно, звертається не до батьків, а до

друзів, Найбільш хвилюючим діляться із своїми однолітками або

з тими, хто на їхню думку, може правильно оцінити ситуацію і збе$

регти таємницю. За результатами дослідження виявилось, що 37%

молодих людей, обираючи майбутню професію, орієнтуються на

думку своїх батьків, 63% — роблять вибір самостійно. Як з’ясувало$

ся, 83% молоді дотримуються традицій, які були встановлені і вико$

нувалися у їхніх сім’ях, ще до їхнього народження. Вони шанують

своїх батьків і, таким чином, виражають до них свою повагу. 

Матеріальне становище для дружби не має важливого значення

і допустимих меж. В конфліктних ситуаціях молоді особи поводять$

ся активно, відстоюючи свою точку зору. Позитивно ставиться до

того, що в групі є виражений лідер, який контролює хід подій від

імені всього колективу і діє в їх інтересах. Що стосується фільмів,

то частіше за все, навіть дівчата, обирають бойовики. Це означає, що

молодь шукає гострих вражень від пережитих моментів, яких у бу$

денному житті їм не вистачає.

Як виявилось, молоді люди, за винятком тих, які мають безпосе$

реднє відношення до політики, не дуже цікавляться подіями в полі$

тичній та економічній сфері життя. Більшість із них не орієнтуються

у питаннях, що стосуються органів влади, громадських організацій,

вищих посадових осіб, прийняття нових законів тощо. В економіч$

ній сфері, ситуація набагато простіша: підвищення і зниження цін

на певний вид товару значно стабільніше хвилює студентів. Для

дівчат ця тема завжди є актуальною, оскільки їм подобається влаш$

товувати «шопінг».

Нинішній соціальний стан в країні молодим людям не подо$

бається. На запитання: «Що Ви хотіли б змінити у державі?» — во$

ни відповідають — «все». Це означає, що суспільство не відповідає

потребам молодої людини і не завжди може дати відповіді на пи$

тання, які її хвилюють. Багато осіб не погоджуються із тверджен$

ням, що «будь$яка влада від Бога». В цьому випадку вони спира$
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ються на те, що Бог милостивий і справедливий, тому влада зосе$

реджена далеко не в Його руках.

На запитання: «Чи часто Ви мрієте про створення власного під$

приємства, установи, організації?» та «Чи хотіли б Ви бути вищою

посадовою особою і працювати в державних органах чи органах

місцевого самоврядування?» — молоді люди відповідають — «так».

Проте, для багатьох із них це лише засіб до економічного утвер$

дження, оскільки політикою і менеджментом вони цікавляться. 

Таким чином, більшість молодих людей знаходиться перед склад$

ним життєвим вибором, до якого вони не готові ні психологічно, ні

організаційно. Молодь потребує психологічного, правового та еко$

номічного підґрунтя для утвердження у суспільстві суперечливих

цінностей та постійних трансформацій.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 
ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Шарамко М.П.
VI курс, група ЗСР"6, спеціальність «Соціальна робота»

Науковий керівник: Кольченко К. О., к.т.н, доцент

Вплив світової економічної кризи в світі не залишив і українське

суспільство без негативних наслідків: загострення безлічі соціальних

проблем, що породжені не тільки реформуванням економіки, але

і крахом системи цінностей, падінням моральності. В таких умовах

складається коло соціальних і особистісних проблем, які вимагають

свого оперативного вирішення через розгортання всебічної та багато$

функціональної соціальної роботи, яка спрямована на гармонізацію

міжособистісних відносин, відносин особистості і соціуму, гуманіза$

цію та стабілізацію суспільства, що в свою чергу цілком і повністю

залежить від сформованості особистості фахівця соціальної сфери.

Тобто великого значення в соціальній роботі набуває проблема роз$

робки моральних принципів, норм та цінностей етики соціальної

роботи, яка почала виникати ще за біблійських часів, як релігійний

обов’язок людини перед нужденними, створюючи та передаваючи

з покоління в покоління традиції милосердя та благодійності.

Проте досвід показує, що в практичній роботі фахівця нерідкі ви$

падки порушення поведінкових етичних норм, принципів взаємодії

з клієнтом, відсутності усвідомленої гуманістично — орієнтованої

мети професійної діяльності. У зв’язку з цим в соціальній сфері зріс

соціальної роботи в Україні Секція 8



інтерес до особистості професіонала, його особливостей та якісних

характеристик. В даному контексті особливої актуальності набувають

проблеми формування професійних цінностей майбутніх фахівців

соціальної сфери, пошук шляхів розв’язання яких здійснювався

вітчизняними та зарубіжними вченими, психологами, педагогами. 

В цілому серед різноманіття підходів до розуміння шляхів фор$

мування професійних цінностей фахівців соціальної сфери можна

виділити наступні основні напрямки. По$перше, це розуміння про$

фесійних цінностей, як об’єктивного феномена, засвоюваного май$

бутніми фахівцями в процесі практичної, пізнавальної, моральної чи

естетичної діяльності. По$друге, це розуміння професійних ціннос$

тей фахівців соціальної сфери як суб’єктивного феномена, що має

своїм джерелом сукупність інтелектуальних, психологічних, мораль$

них особливостей особистості фахівця і проявляються назовні. По$

третє, це розуміння цінності як суб’єктно — об’єктного феномена, що

має свою природу і проявляється тільки у відносинах між фахівцем

і об’єктивним буттям. Проблема формування професійних ціннос$

тей майбутніх фахівців соціальної сфери перебуває сьогодні в списку

найважливіших педагогічних проблем, що вимагають глибокого ви$

вчення та рішення. Її актуальність зумовлена потребою суспільства

у фахівцях соціальної сфери, здатних до освоєння професійних

цінностей, що знаходяться на високому освітньому та професійному

рівні, а також недостатньою теоретичною, практичною та методич$

ною розробленістю процесу формування професійних цінностей.

Аналіз наукових літературних джерел показує, що дослідження

професійних цінностей фахівців соціальної сфери розкрито не пов$

ністю. Це призводить до низки суперечностей: між вимогою су$

спільства та соціальної практики до фахівця соціальної сфери, ос$

нову світоглядних позицій якого складають гуманістичні цінності

із недостатньо вираженою спрямованістю професійної підготовки

у вузі на залучення студентів до даних цінностей; між необхідністю

розвитку теоретичних положень щодо формування ціннісних орієн$

тацій студента і недостатньою розробленістю науково$обгрунтованих

педагогічних стратегій активізації даного процесу у вищому навчаль$

ному закладі; між складним характером процесу формування про$

фесійних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери та не роз$

робленістю науково — методичного забезпечення цього процесу.

В результаті проведеного дослідження сформовані рекомендації

з формування професійних цінностей фахівців соціальної сфери.
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СЕКЦІЯ ІХ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПРОБЛЕМА СТАВЛЕННЯ ЮНАЦТВА 
ДО СВОГО ЗДОРОВ’Я 

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Баланська О. Ю.
VI курс, група ПС"61–12 спеціальність «Психологія»

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Васильєва Л. Л., к.мист.наук.доц.

Сьогодні як в Україні, так і в усьому світі, спостерігається зрос$

тання, а іноді й епідемія захворювань, які пов’язані з поведінкою

людини. Наразі виникає необхідність дослідження суб’єктивних

аспектів поведінки, що впливає на стан здоров’я. Такі дослідження

проводяться в рамках сучасної психології здоров’я. Зокрема, на сьо$

годнішній день актуальними є наукові розвідки, що стосуються сис$

теми ставлень до здоров’я. Ці ставлення об’єднуються загальним

поняттям «внутрішня картина здоров’я» (В. Є. Каган, Г. Т. Красиль$

никова, Л. Н. Сич, Л. Л. Галина).

Внутрішня картина здоров’я — важлива складова частина Я$кон$

цепції, яка являє собою сукупність установок, які направлені на своє

здоров’я. 

Формування внутрішньої картини здоров’я в процесі розвитку

особистості проходить декілька етапів. Для кожного етапу харак$

терні основні психологічні системоутворюючі фактори, які вплива$

ють на адекватне ставлення людини до свого здоров’я. 

Психологічні проблеми самореалізації Секція 9
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Розвиток внутрішньої картини здоров’я в процесі дорослішання

переміщується в середину особистості, виявляється в її поведінці.

Особливо важливим етапом формування внутрішньої картини здо$

ров’я є юнацький вік. 

Внутрішню картину здоров’я в юнацькому віці ми розглядаємо

як динамічну систему, яка включає в себе уявлення про своє здо$

ров’я, усвідомлення своїх фізичних і психічних можливостей, само$

оцінку здоров’я, а також суб’єктивне сприйняття та оцінку тих

факторів, які впливають на нього. 

Методологічну основу дослідження складають положення про

необхідність цілісного, інтегрованого підходу до вивчення здоров’я,

розуміння його як багатопланового, системного поняття (В. М. Бє$

лов, В. П. Петленко), розуміння індивідуальності як інтегральної

системи, до якої належать психологічні та соціально$психологічні

властивості (В. С. Мерлін, Л. Я. Дорфман), поняття життєвих відно$

шень особистості (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв), визначення

поведінки людини як функції особистісних рис та ситуацій

(Л. Ф. Бурлачук), теоретична модель внутрішньої картини здоров’я

(Г. Т. Красильникова, Л. Н. Сич).В процесі теоретичного аналізу

проблеми встановлено, що структура внутрішньої картини здо$

ров’я юнацтва включає сукупність раціонально$когнітивного, емо$

ційного, сенсорного та мотиваційного компонентів.

В ситуаціях, що мають відношення до здоров’я, внутрішня кар$

тина здоров’я взаємодіє з іншими психологічними особливостями

особистості юнацького віку; така взаємодія виступає чинником тієї

чи іншої поведінки і розглядається як показник системи соціально$

психологічних властивостей людини.

Внутрішня картина здоров’я належить до системи психічних

властивостей індивідуальності особистості юнацького віку, але опо$

середковано, через певний стиль взаємодії з іншими системами під

час ситуацій, що загрожують здоров’ю.

Аналіз наукових розвідок з проблеми дає можливість виявити той

факт, що з віком формується не тільки зв’язок між компонентами

внутрішньої картини здоров’я і психологічними властивостями,

але й між самими психологічними властивостями. Науково доведено,

що компоненти внутрішньої картини здоров’я юнака мають зв’язок

з особистісними рисами: емоційною стабільністю, спрямованістю

особистості, ставленням до діяльності. 

Підсумовуючи зауважимо, що внутрішня картина здоров’я осо$

бистості юнацького віку являє собою суб’єктивне переживання люди$
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ною рівня свого здоров’я, усвідомлення своїх можливостей і ресур$

сів та залежить від зовнішньої нормативної системи (референтна

група, загальні соціальні норми), нормативних уявлень самої осо$

бистості, її мотивації діяти відповідно до своїх уявлень, її рівня са$

моповаги, усвідомлення своїх потреб і емоційних станів, витрат і ком$

пенсацій за виконання тих чи інших дій, уміння діяти в напрямку

свого здоров’я. 

ПІДГОТОВКА ПСИХОЛОГІВ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бойчук А. О. 
ІV курс, група ПС"4, спеціальність «Психологія»
Рівненський інституту, к. тел. (096) 749 32 06

Науковий керівник: Назаревич В. В., к.психол.н., професор

Навчання психологів, які включаються в сучасні умови інтегро$

ваного середовища, вимагає постійної системної підготовки подо$

лання внутрішніх стереотипів сприйняття осіб із психофізіологіч$

ними потребами. Таку форму роботи можна назвати включенням

практичного психолога в інклюзивне середовище. Системні скла$

дові підготовки психологів потребують інсайт$орієнтованих методів

навчання та самопізнання для забезпечення системного аналізу си$

ли та частоти інклюзивних рис у самого психолога. Так, з метою

усвідомлення і розуміння форм стереотипності сприйняття осіб із

психофізіологічними особливостями у психологів варто викорис$

товувати малюнкові техніки включення в інклюзивне середовище.

На розв’язання таких діагностичних завдань і зорієнтована проек$

тивна техніка аналізу тематичних малюнків «Я зустрів інваліда».

Основною метою роботи є усвідомлення і розуміння ставлення до

інвалідів у процесі підготовки психологів до роботи інклюзивному

середовищі. З метою визначення інклюзивного включення було про$

ведено первинне інтерв’ю, в якому визначалися головні аспекти

профілактики гандикапних явищ у ставленні до осіб із психофізіо$

логічним особливостями студентів$психологів [1]. 

Отримані результати дали можливість зрозуміти сутність мож$

ливості аналізу інклюзивного включення: 87 % учасників експери$

менту засвідчили, що відчувають себе дискомфортно в присутності

людей із психофізіологічними особливостями, та 13% засвідчили,

що відчувають жаль та часткову байдужість (рис. 1). 
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Рис 1 — Психологічна реакція на осіб із психофізіологічними особливостями:

а — тривога; б — байдужість 

Отримані дані свідчать про деструктивні реакції при зустрічі

з особами із психофізіологічними особливостями. Тому важливість

підготовки студентів$психологів до інклюзивного супроводу слід

починати саме в роки навчання у вигляді доступних та зрозумілих

методів аналізу такого ставлення. Комунікативне уникання спосте$

рігається у 72% учасників опитування, що вони пояснюють тим, що

не знають, про що можна розмовляти із людиною з психофізіоло$

гічними особливостями. 28% вказують, що спілкування з інвалідами

для них — не внутрішня потреба, а прояв вихованості та толерант$

ності стосовно осіб даної категорії. Отримані результати вказують

на існуючу проблему деструктивного ставлення до осіб із психофі$

зіологічними особливостями та розкривають сутність завдань підго$

товки психологів до роботи в умовах інклюзивного середовища [1]. 

Так, важливо дати студенту$психологу власне уявлення про інва$

ліда. Це було зроблено в рамках експерименту за допомогою малюн$

кової техніки аналізу гандикапності «Я зустрів інваліда».
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ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

Бондар Н. Д.
VI курс, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Грищенко Г. В., к.мед.н.проф.

Тривалий період онтогенезу людини пов’язаний з професійною

діяльністю та впливом її специфічних чинників. Суспільно$корис$

на праця здатна формувати у особистості суспільно$вагомі риси,

сприяти її гармонізації, підвищувати рівень її соціальної адаптова$

ності. Але, як засвідчували окремі дослідження, існує можливість

і негативного впливу професійної праці на особистість суб’єкта. Під

тиском одержаних фактів з’явилися спроби розгляду явища профе$

сійної деформації особистості .

Реальність аномальних особистісних трансформацій серед пред$

ставників окремих професійних груп робить актуальним проведен$

ня заходів виховної роботи, здатних на належному рівні виконува$

ти профілактичну та корекційну функцію. Профілактично$виховна

робота щодо запобігання професійній деформації особистості над$

звичайно важлива у сфері військово$професійної діяльності. 

Великі маси громадян, проходячи через військову службу, потрап$

ляють під вплив сукупності соціальних та психологічних умов ар$

мійського життя, надзвичайних з точки зору вимірів цивільного

суспільства. Цей вплив чинників армійського середовища на осо$

бистість кадрового офіцера триває протягом десятиріч. До того ж,

службова діяльність офіцера$керівника носить дуже інтенсивний

характер. Є підстави говорити, що професійна служба в армії — це

не тільки рід занять, але й спосіб життя.

Від особистості офіцера$керівника, який виступає у якості орга$

нізатора військово$професійної діяльності та вихователя і вчителя

особового складу, безпосередньо чи опосередковано залежить багато

якісних показників частини або підрозділу, в тому числі морально$

психологічний стан та особистісний розвиток підлеглих. Ця залеж$

ність посилюється під впливом таких специфічних норм військової

служби, як єдиноначалля та сувора підпорядкованість молодших стар$

шим. Оскільки вік солдатів строкової служби (18–20 років) припадає

на один з найбільш складних етапів розвитку особистості, то це зму$
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шує відносити професійну деформацію особистості офіцера$коман$

дира до числа явищ, що становлять особливу соціальну небезпеку. 

Таким чином, соціальне значення проблеми та її недостатня те$

оретична розробленість підводять до висновку про актуальність

дослідження психологічних особливостей професійної деформації

особистості в умовах військово$професійної діяльності.

Дослідження проблеми професійної деформації особистості в умо$

вах військової служби безпосередньо пов’язане з розв’язанням зав$

дання щодо створення умов для гармонійного розвитку особистості

суб’єкта військово$професійної діяльності, яке стоїть перед орга$

нами виховної роботи. Збройних Сил України та військовими нау$

ковими підрозділами. Це завдання закріплене у керівних документах

з організації виховної роботи і морально$психологічного забезпе$

чення у Збройних Силах. Відповідна проблематика знайшла відоб$

раження у планах науково$дослідної роботи наукових підрозділів

Збройних Сил України, зокрема у плані роботи наукового відділу

Академії Збройних Сил України.

Сьогодні під професійною деформацією розуміють деструкції

особистості, які виникають упроцесі виконання професійної діяль$

ності, негативно впливають на продуктивність цієї діяльності та на

психологічну структуру особистості в цілому. 

В найбільшому ступені професійним деформаціям піддаються

професії типу «людина$людина». Це викликано, за думкою С. П. Без$

носова, тим, що спілкування з іншою людиною обов’язково вклю$

чає й зворотній вплив на суб’єкта взаємодії. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ

Бондарчук І. В.
студент магістр, група ПС"61, спеціальність «Психологія»,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
к. тел. (098) 896 41 25

Науковий керівник: Томчук М. І., д.психол.н., професор

Нами було проведено дослідження у якому ми використовували

такі методики: методика ціннісних орієнтацій М. Рокича, методи$

ка «Особистісний диференціал» (ОД), методика С. С. Бубнова, а та$

кож методика Т. Лірі — уявлення себе та свого ідеального.
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Результати кореляційного аналізу дають змогу виокремити пев$

ний набір особистісних характеристик, від способу самосприйнят$

тя яких залежить успішність особистісного самовизначення дівчат

та юнаків.

Згідно з дослідженням, на успішність особистісного самовизна$

чення дівчат у юнацькому віці вагомо впливають такі чинники, як

усвідомлення себе самостійною особою, незалежною від думки ото$

чення, самооцінка розвитку вольових сторін своєї особистості, своєї

привабливості та інтелектуального розвитку. Успішність особис$

тісного самовизначення дівчат включає приписування собі певних

егоїстичних рис характеру, спрямованості на себе, схильності до су$

перництва й прагнення до домінування й успіху.

Для юнаків успішність особистісного самовизначення пов’язана

з усвідомленням себе як упевненої в собі людини, енергійної, діяль$

ної, яка володіє певними діловими якостями: сміливістю, схиль$

ністю до ризику, заповзятливістю, стриманістю, розважливістю,

дипломатичністю, ощадливістю. Також важливий розвиток емоцій$

но$вольових сторін особистості — самоконтроль і самодисципліна,

емоційна стійкість

Отже, особистісне самовизначення передбачає формування

у юнаків та дівчат стійких та усвідомлених переконань, принципів,

норм поведінки, ідеалів, вироблення умінь спостерігати та осмис$

лювати явища оточуючого життя, розуміти самого себе. Розвиток

особистості при цьому визначається не стільки системою засвоєних

знань, скільки підготовленістю до прийняття рішень та до самостій$

них дій у нових ситуаціях, в умовах, яких не було, та й не могло бути,

раніше. Специфіка сучасної соціальної ситуації по$новому ставить

проблему особистісного самовизначення старшокласників, зумов$

люючи як необхідність засвоєння ними стійких принципів, переко$

нань, норм, установок, так і досягнення високої лабільності психіки.

Згідно з дослідженням, на успішність особистісного самовизначен$

ня дівчат у юнацькому віці вагомо впливають такі чинники, як

усвідомлення себе самостійною особою, незалежною від думки ото$

чення, самооцінка розвитку вольових сторін своєї особистості, своєї

привабливості та інтелектуального розвитку. Успішність особистіс$

ного самовизначення дівчат включає приписування собі певних

егоїстичних рис характеру, спрямованості на себе, схильності до су$

перництва й прагнення до домінування й успіху. Дослідження да$

ють змогу визначити взаємозв’язок змістовних характеристик

успішності особистісного самовизначення в ранній юності, тому
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вони можуть бути використані в роботі практичного психолога

з надання психологічної допомоги юнакам і дівчатам цього віку.

Література

1. Абульханова4Славская К. А. Деятельность и психология личности. —

М., 1989.

2. Битянова Н. Р. Психология личностного роста. — М., 1995.

3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. —
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ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Борзова А. С.
III курс МАУП, група ТУ"12"10"Б1Пс, 

спеціальність «Практична психологія»,
Дніпропетровська філія, к. тел. (066) 173 26 50

Науковий керівник: Пріснякова Л. М., к.пс.н., доцент

Дистанцйне навчання охоплює все більшу кількість молодих лю$

дей з особливими потребами [1]. На сьогоднішній день можна ствер$

джувати, що існують певні відміни від традиційної форми навчання

і вони є насампред, відмінами психологічного плану. В данній ро$

боті наведенний досвід декількох років дистанційного навчання.

1. Організаційні питання.
На першому році навчання складно встановити свій режим роботи

з сайтом дистанційного навчання: чи роздруковувати матеріал, чи

ні; працювати над усіма курсами одразу, чи приділяти увагу лише

одному з курсів; як співпрацювати з деканатом і т.і. Тому бажано

ввести розділ «Поради», в якому можна було б відзначити наступне: 

— Поради стосовнно збереження відправленних файлів в влас$

ному архіві.

— Посилання на телефон деканату з визначення імені та по бать$

кові консультанта.

— Ведення влаcного обліку виконаного завдання.

— Чітке оговорення термінів здачі заліків та іспитів, та ін.

2. Стиль викладання лекцій та психологічний портрет викладача.
Кожний т’ютор має власний стиль викладання. Приємно, коли

матеріал викладенній лаконічно і зрозумілим чином, а лекція не
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містить незнайомих професійних термінів, які потребують додат$

кових пошуків їх тлумачення. Скоріше за все, ці терміни відомі

викладачам, але не відомі учням. На мій погляд, необхідно надава$

ти стисле пояснення терміну прямо в тексті лекцій, а не відправля$

ти учня до словника.

Набагато легше засвоюється матеріал, коли викладач описує

процес або явище за допомогою зрозумілих наявних прикладів. Це

значно полегшує сприйняття матеріалу і дає можливість економити

увагу, яка приділяється лекціям при дистанійній формі навчання.

3. Відношення з викладачем.
Психологічним навантаженням для студента при перевірці фай$

лів$відповідей є те, що відповіді не перевіряються з таким же відно$

шенням, з яким студент відноситься до самої відповіді. Іншими

словами, можна вкласти всі сили та власне бачення питання, але ця

відповідь оцінюється тільки по факту надходження файлу$відпо$

віді. Також існує невизначеність, коли відправленно багато файлів

(майже по всьому курсу), але вони досі не перевірені. Безумовно,

бажано було б, якщо б відправленний файл був перевіренний одра$

зу, або через кілька днів.

4. Дизайн сайту.
Хоча дизайн сайту теоретично не впливає на зміст навчання, мають

місце приблизно такі висловлювання студентів: «якби сайт мав су$

часний та привабливий дизайн, я б частіше заходив(ла) на цей сайт».

Висновки.
1. Дистанційні курси, за якими пропонується навчатися студен$

там при дистанційній формі навчання, практично по всіх парамет$

рах є зручними.

2. Побажання студентів щодо дистанційного навчання зводять$

ся до питань психологічного плану, які пов’язані з налагодженням

стосунків з т’ютором, та (в невеликій мірі) з деканатом. 

Література

1. Український центр дистанційної освіти (УЦДО). Режим доступу:

http://uiite.kpi.ua/
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА

Буравська А. В.
студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність психологія,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. (063) 160 75 98
Науковий керівник: Томчук М. І., д. психол. н., професор 

На даному етапі розвитку суспільства, значно збільшилася проб$

лематика психологічного здоров’я педагогів. Дана сфера діяльності

є незахищеною та актуальною для досліджень, так як діяльність пе$

дагога є емоційно затратною та вимагає від нього значних міжособис$

тісних контактів з учнями, батьками та професійними колегами.

Проблематикою емоційного вигорання займалися та досліджу$

вали багато як зарубіжних, так і вітчизняних науковців а саме:

К. Маслач, С. Джексон, Г. С. Абрамової, Н. А. Амінова, Ф. Фрей$

денберга, Р. Шваб, Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушка, О. С. Стар$

ченко, В. В. Бойко, Н. Є. Водоп’янова та ін.

Поняття емоційне вигорання, неодноразово змінювалося.

В. В. Бойко дає наступне визначення, емоційне вигорання — це ви$

роблений особистістю механізм психологічного захисту у формі пов$

ного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані пси$

хотравматичні впливи, воно являє собою придбаний стереотип

емоційного, частіше — професійної поведінки, з одного боку, воно

дозволяє людині дозувати і економно використовувати енергетичні

ресурси, з іншого — вигоряння негативно позначається на вико$

нанні роботи і відносинах з людьми [1, с. 120]. 

Під емоційне вигорання підпадають найбільше вчителі, вони

є групою ризику серед інших професій. Педагоги — саме ця діяль$

ність найбільш схильна до вигорання внаслідок специфіки про$

фесійної діяльності. 

На нашу думку, слід виділити ряд чинників емоційного вигоран$

ня, характерних для педагогічної діяльності а саме: відповідальність

за учнів, велика емоційна та розумова віддача на уроках, невідпо$

відна оплата, умови праці, об’єм роботи. та ін.

Отже, ми можемо сказати, що над нормований робочий день,

велике навантаження на роботі, невизнання педагога саме як про$

фесіонала своєї діяльності веде за собою ризик отримати емоційне

вигорання. Тим самим на робочому місці воно може характеризува$

тися надмірною тривожністю, емоційною спустошеністю, дратів$

ливістю.
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Ці чинники визначають особливості утворення та динаміку про$

тікання синдрому емоційного вигорання в педагогів.

Вчений, який займався даною проблематикою, В. Є. Орел поді$

ляє чинники на індивідуальні та з них виділяє: соціально — демо$

графічні та особистісні особливості [2, с. 175]. Він виявив, що з усіх

соціально$демографічних особливостей найтісніший зв’язок спос$

терігався з віком особистості та стажем його практичної діяльності.

Ми можемо припустити, що причиною спаду педагогічної діяль$

ності зрілого педагога, як досліджувалося вченими, може стати пе$

дагогічна криза. Дану кризу може спричинити ряд факторів, таких

як: ізоляція педагога серед інших викладачів, невизнання його як

професіонала, можливі нові інновації, але якщо вони не підтриму$

ються в шкільному колективі, це також може спричинити дану кризу.

Педагоги, які ставлять перед собою досить високі вимого, мають

ризик вигоріти, вони уявляють, що справжній вчитель повинен бу$

ти як зразок професійної досконалості. 

Отже, підводячи підсумки, ми можемо сказати, на сучасному

етапі розвитку суспільства проблема емоційного вигорання поши$

рюється серед педагогів і ще більш досліджується серед вчених,

чинники, які входять до проблематики емоційного вигорання мож$

на перелічувати досить довго і їх є багато, але всі вони потребують

експериментального дослідження. 

Література

1. Бойко В. В. Синдром «емоційного вигорання» в професійному
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ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Бурдюг В. В.
V курс, група ПЛ"51, Спеціальність «Психологія»,

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Кокун О. М., д.психол.н., проф.

Девіантна поведінка — це поведінка, що порушує істотні соціальні

норми, які захищають життєво важливі для суспільства відносини,

а відтак завдає істотної шкоди і тому засуджується значною кіль$

кістю людей.
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Відомо, що переважна більшість неповнолітніх правопорушників

стає ними не раптово. За деякими кримінологічними дослідження$

ми, лише п’яту частину неповнолітніх правопорушників можна

назвати випадковими злочинцями. Інші ж допускалися різних амо$

ральних вчинків задовго до притягнення їх до кримінальної від$

повідальності.

Аналізуючи індивідуально$психологічні чинники неконструк$

тивної позиції особистості, сучасні науковці девіантну поведінку

трактують як засіб досягнення значущої для особистості мети; як

засіб психологічної розрядки, заміщення блокованої потреби або

ж як самоціль; як засіб задоволення потреби в самореалізації і са$

моствердженні, компенсації почуття неповноцінності тощо. Також

акцентують увагу на тривожності особистості, коли агресивна по$

ведінка виступає психологічним механізмом захисту. 

Метою даної роботи є дослідження акцентуацій характеру, які

сприяють формуванню девіантної поведінки у учнів.

Причиною девіантної поведінки досить часто є негативне став$

лення особистості до самої себе, низький рівень домагань, дефор$

мовані моральні позиції та орієнтації, негативна спрямованість

почуттів, переживань, недосконалість механізмів емоційної само$

регуляції, конформність, некритичність до думки референтних осіб

тощо.

Авторка, Н. Максимова, виокремлює деякі індивідуально$пси$

хологічні чинники девіантної поведінки — це спадкову (генетичну)

обтяженість, коли, зокрема, в батьків, схильних до адиктивної по$

ведінки, народжуються діти з відсутністю опору до психоактивних

речовин через порушення функціонування гормональних та інших

механізмів, що відповідають за нормальний обмін речовин [1].

Серед причин девіантної поведінки важливе місце займає теорія

аномії Е. Дюркгейма. В теорії підкреслюється, що соціальні прави$

ла відіграють основну роль у регулюванні життя людей. Норми ке$

рують їх поведінкою, люди знають, що можна очікувати від інших

і чого чекають від них. Під час криз, воєн, радикальних соціальних

змін життєвий досвід мало допомагає. Люди відчувають стан плута$

нини і дезорганізованості. Соціальні норми руйнуються, люди

втрачають орієнтири — все це сприяє девіантній поведінці.

Таким чином, при вивченні питань, пов’язаних з девіантною по$

ведінкою неможливо не відзначити той факт, що це поведінка час$

то є наслідком особливостей характеру індивіда. Такі особливості,

які приймають стійку форму, як відомо, називають акцентуаціями
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характеру. Цікаво, що це поняття тісно пов’язане з поняттям «нор$

ми», і фактично через нього визначається.

А. Є. Лічко розглядає акцентуації як крайні варіанти норми, при

яких окремі риси характеру надзвичайно посилені, і в силу цього

з’являється вибіркова уразливість по відношенню до певних психо$

генних впливів. При цьому зберігається хороша і навіть підвищена

стійкість до інших впливів [2].

На особистісному рівні девіантна поведінка — це соціальна по$

зиція особистості, яка виступає у формі девіантного стилю і спосо$

бу життя. Як відомо, більшість людей при бажанні цілком можуть

змінити свою позицію по відношенню до суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ЮНАЦЬКОЇ МОЛОДІ

Василюк Л. Г.
ст. викладач кафедри психології, 

Інститут соціальних технологій

Разом із збільшенням інтересу до феномену самореалізації осо$

бистості, обумовленим розумінням її визначальної ролі в життєді$

яльності людини, безперечна потреба наукового обґрунтування

і вивчення самореалізації індивідуальності, як психологічної проб$

леми, оскільки характеризується винесенням в зовнішній світ ре$

зультатів діяльності, здійснюваної у внутрішньому плані. Тобто, на

перший план виходить обумовленість процесу самореалізації та са$

мостановлення індивідуально визначеними ціннісними орієнтація$

ми, смисложиттєвими установками особистості, її мотиваційно$по$

требністною сферою. Виходячи з даної точки зору самореалізація

набуває продуктивного характеру тоді, коли вона направлена на

розвиток індивідуальності і використовує адекватні суб’єктивні стра$

тегії. При цьому загальна стратегія (основне спрямування самореалі$

зації та самоствердження), як загальний життєвий план особистості

(індивідуальності) співвідноситься з її провідною діяльністю та систе$

мою домінуючих мотивів, смислоутворення тощо [1, 6]. Конкретний
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зміст самореалізації та самоствердження визначається «внутрішньою

наповненістю», обумовлюється певним ціннісним смислом (вибір

життєвого стилю, означенням сенсу життя тощо) [2, 5]. Динаміка

процесів самореалізації та самоствердження, як психічна актив$

ність загалом, у своїх нейро$динамічних характеристиках відбиває

певні темпераментні, характерологічні особливості, що визначає

в самореалізації та самоствердженні своєрідний індивідуально$осо$

бистісний «малюнок» виконання дій [3, 4].

Виходячи з актуальності даної проблематики основною метою,

проведеного емпіричного дослідження було виявлення індивідуаль$

но$психологічних особливостей в юнацькому віці, які обумовлю$

ють загальну стратегію, конкретний зміст і динаміку самореалізації

та самоствердження особистості і набувають компенсаторного (або

декомпенсаторного) характеру. Проведене дослідження зі студента$

ми перших курсів протягом 2011–2013 рр. виявило тенденцію до

обрання стратегії самореалізації декомпенсаторного характеру зі

схильністю до регресивних моделей індивідуально$особистісного

прояву. Першокурсники в своїй більшості знаходяться на найниж$

чому рівні самореалізації внаслідок слаборозвиненої рефлексії, ха$

рактерна малоактивна і малоусвідомлена життєва позиція. Стра$

тегії самореалізації обумовлені бажаннями вираженими в позиції

гедонізму і спрощеному сприйнятті життєвого світу [3]. Спостеріга$

ється низька саморегуляцію і самоорганізація. Крім того виявляється

схильність до прояву (перенесення) конфлікту дитячо$батьківських

відносин на ситуацію навчання та відносин з оточуючими. Визна$

чається надмірно завищена претензійність, яка завжди поєднуєть$

ся з недооцінкою або повним ігноруванням об’єктивних реальних

умов або вимог оточуючих.

Таким чином на сьогоднішній день студентська молодь на когні$

тивному рівні індивідуальної потреби в самореалізації (професій$

ному становленні, отриманні знань тощо) не відчуває. Когнітивна

орієнтація, обумовлена пріоритетом вимог обумовлених зовнішніми

факторами і не має внутрішньої ціннісно$смислової основи. Емоцій$

ні реакції в своїй більшості мають афективний характер з деструктив$

ними елементами і можуть бути пов’язані із проявами внутрішньо

особистісного невротичного конфлікту, обумовленого суперечли$

вими власними внутрішніми тенденціями і потребами, боротьбою

між бажанням і обов’язком, між моральними принципами і особис$

тими прихильностями. Відповідно і стратегії самореалізації, само$

ствердження, власна автентичність теж набувають рис внутрішньо
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особистісного конфлікту, поєднуючи підвищену вразливість і

надмірну чутливість, які дестабілізують особистість.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

Валєєв Т. Р.
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Науковий керівник: Міряха Г.І., доц.

Менеджер (від англ. Manage — керувати), він же, з$української,

керуючий, — фахівець з управління виробництвом та обігом товарів.

Керуючі організують роботу на підприємстві, керують виробничою

діяльністю співробітників підприємства. Керуючий є посадовою

особою підприємства, в якому він працює, і входить в середній і ви$

щий керівний склад підприємств.

До менеджера передусім пред’являються вимоги високого профе$

сіоналізму й компетентності. Він повинен поєднувати риси високо$

кваліфікованого фахівця, що володіє технічними та економічними

знаннями, та організатора виробництва, який виконує адміністра$

тивні функції. За умов переходу до ринкової економіки необхідно

змінити погляд на природу, роль, сутність і значення праці керівника.

Тепер перше місце посідає самостійність, ініціативність, підприєм$

ливість, творче мислення, готовність до розумного ризику.

Специфіка праці менеджера полягає в тому, що виробничі, еко$

номічні, технічні і соціальні завдання він вирішує в основному

в організаційному порядку, впливаючи на людей, які повинні без$

посередньо вирішувати ці завдання.

Характер праці менеджера визначається тим, що він реалізує

функцію керівництва. При цьому перед ним постає завдання —
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інтегрувати систему керування в єдине ціле, координувати дії її ла$

нок. Управління складається з виконання різних функцій. Але сис$

тема управління тільки тоді стає системою, коли всі її функції і ланки

становлять єдине ціле. Тому найважливішим обов’язком менедже$

ра є забезпечення погодженості і єдності системи управління як

цілого. Чим чіткіше в системі управління проведено поділ праці,

тим складніше проходить процес інтегрування.

Праця менеджера не лише об’єктивно зумовлена, але й має твор$

чий, ініціативний характер, тому правомірно говорити про мистецт$

во управління менеджера. З одного боку, організація роботи менед$

жера підпорядковується певним закономірностям, принципам,

а з іншого — ці принципи мають умовний характер. Правила й зако$

номірності слугують вихідним пунктом для активної роботи мене$

джера над удосконаленням стилю й методів організації своєї праці.

Коли про особистість менеджера говорять дослідники, вони мають

на увазі деякий набір характеристик, якими змальовують загальну

картину щодо стійкого зразка його поведінкової реакції на думки,

оточуючі об’єкти чи людей. Розуміння особистості менеджера мо$

же виявитися корисним для передбачення того, яким чином він

відреагує на конкретну ситуацію.

Поведінкою менеджера в організаціях є позиція, тобто комплекс

переконань і відчуттів щодо певних ідей, ситуацій, інших осіб. По$

зиція відіграє важливу роль, оскільки вона є механізмом, завдяки

якому більшість людей висловлює свої почуття. Заява працівника

про те, що організація недооцінює його, відображає його власну оцін$

ку своєї особистості. Так само як, наприклад, якщо менеджер ствер$

джує, що йому подобається нова рекламна кампанія, то він відобра$

жає своє ставлення до маркетингу в організації.

Особистість кожного працівника й менеджера зокрема скла$

дається з трьох компонентів:

— емоційний відображає відчуття й емоції індивіда щодо ситуації;

— когнітивний (пізнавальний) — результат знань індивіда про

ситуацію; пізнання теж є індивідуальним. Наприклад, одна людина

переконана, що певний політик кращий за іншого,тоді як інша мо$

же бути переконана якраз у протилежному;

— уявний визначає те, як індивід поводиться в конкретній си$

туації.

Він повинен вміти мислити стратегічно, володіти навичками

інтуїтивного мислення, беручи швидкі і правильні рішення в умо$

вах неповної інформації. Домогтися, цього неможливо, не маючи
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широкого кругозору, міцних професійних знань, без розуміння ролі

самонавчання і природного (без примусу) звернення до нього. Важ$

ливі також здатності швидко переробляти інформацію, що надхо$

дить, бачити і виділяти істотне в тому, чого не помічають інші,

ефективно і найменшими витратами йти до реалізації поставленої

мети, знаходити прості рішення складних проблем.

Менеджеру необхідний дар передбачення, що дозволяє відчувати

нове, точно прогнозувати найбільш характерні тенденції розвитку

ділової ситуації.

Здатність до ризику — один з головних критеріїв в оцінці про$

фесійної придатності менеджера. Причому мається на увазі вміння

знаходити необхідні рішення в умовах великої ступеня ризику.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ 

У ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

Галузінська К. М.
студент магістр, група ПС"61, спеціальность «Психологія»

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. (063) 709 64 30
Науковий керівник: Лящ О. П., к.психол.н, доцент.

В останні роки спостерігається нестабільність сімейних відно$

син, криза сім’ї, а це обов’язково призводить до виникнення ряду

негативних явищ, вимагає оперативного та кваліфікованого пере$

розподілу багатьох виховних функцій сім’ї.

Для кожної людини родина виконує емоційну і рекреативну

функції, що захищають людину від стресових і екстремальних ситу$

ацій. Затишок і тепло домашнього вогнища, реалізація потреби лю$

дини в довірливому й емоційному спілкуванні, співчуття, співпере$

живання, підтримка — усе це дозволяє людині бути більш стійким

до умов сучасного неспокійного життя.

Проблема батьківського впливу на підлітка та на його емоційно$

почуттєву сферу є досить актуальною на сьогоднішній день, оскіль$

ки сучасні батьки досить багато часу приділяють роботі й забезпе$

ченню себе і своєї сім’ї матеріальними благами, і в свою чергу мало

приділяють уваги власним дітям. Як відомо, сім’я являється основ$

ним джерелом розвитку та наслідування, і тому саме батьківське став$

лення в підлітковому віці формує адекватну емоційно$почуттєву

сферу особистості підлітка. 
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Батьки виступають для дитини джерелом емоційного тепла і під$

тримки, владою, найвищою інстанцією, розпорядником благ. Та$

кож батьки є зразком і прикладом для наслідування та порадником. 

Емоційно$почуттєва сфера в підлітковому віці є нестійкою, а тому

в даному віковому періоді може спостерігатися досить чутливе реагу$

вання на зауваження та оцінювання його певних особистісних рис.

Оскільки батьки є найближчими людьми, то їх ставлення найбільше

впливає на розвиток особистості підлітка в цілому, зокрема на емоцій$

но$почуттєву сферу дитини, оскільки в підлітковому віці формується

власна особистісна позиція по відношенню до оточуючої дійсності.

Можна стверджувати, що позитивне батьківське ставлення буде

впливати на гармонійний розвиток особистості підлітка. Воно є та$

кож досить важливим чинником для подальшої самоактуалізації та

соціально$психологічної адаптації дитини в соціумі. Наявність розу$

міння і доброзичливого ставлення з боку батьків є найважливішою

умовою добрих стосунків між батьками і дітьми, що сприяє здоро$

вому психологічному мікроклімату в сім’ї. 

З теоретичного аналізу проблеми впливу батьківського ставлен$

ня на емоційно$почуттєву сферу підлітка можна виділити три гру$

пи батьківського ставлення до своїх дітей.

1. Група — батьки, які мають оптимально$емоційний контакт

з дитиною. Це значить, що в стосунках переважають партнерські взає$

мовідносини, спонукання словесних проявів. Діти в таких сім’ях

мають можливість проявити своє «я», самоствердитися.

2. Група — батьки, які мають надлишкову емоційну дистанцію

з дитиною. В таких сім’ях батьки часто потурають дітям, мало ці$

кавляться їх особистим життям; в сім’ї панує строгість і безліч забо$

рон. Кожний прояв самостійності дитини або подавлюється, або

ж має неправильне трактування.

3. Група — батьки, які різними способами подавляють будь$який

прояв активності дітей, нав’язують їм свою думку, проявляють

надмірну турботу, втручаючись надмірно у їх внутрішній світ, тим

самим руйнуючи вже сформовані зв’язки і приводячи дитину до

роздвоєння особистості.

Отже, батьківське ставлення впливає на емоційно$почуттєву сфе$

ру, а стосунки між батьками і дітьми суттєво впливають на емоційний

стан дитини, формують їх внутрішній світ. Відповідно, позитивне

батьківське ставлення формує адекватне сприймання підлітком се$

бе та оточуючих, а негативне — викликає ряд психологічних проб$

лем та дисгармонію його особистості.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ І–V КУРСІВ

Ганах Д. В.
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Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зай$

нята специфічною працею — навчанням. За останні роки відбулося

значне зростання кількості молодих людей, які здобули або здобу$

вають вищу освіту, що позитивно впливає не тільки на економічний

розвиток нашої країни, але й на її становлення як демократичної

європейської держави. У той же час, студентство не займає самос$

тійного місця у системі виробництва, його соціальний статус тим$

часовий, хоча і престижний, а суспільне та соціальне становище

визначається рівнем соціально$економічного розвитку країни.

З огляду на те, що молода людина, як правило, вступає у вищий на$

вчальний заклад одразу після закінчення середньої школи, необхідно

активно розвивати соціальні структури, які сприятимуть успішній

соціалізації та професійному становленню студентської молоді. Всту$

паючи до вищого навчального закладу, студенти стикаються з рядом

проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до

нових умов навчання, з руйнуванням роками вироблених установок,

навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи

і виробничих колективів, втрати роками закріплених взаємин з ко$

лективом та формуванням нових навичок, а також з невмінням здійс$

нювати психологічну саморегуляцію власної діяльності та поведінки. 

Зі вступом до вищого навчального закладу юнаки і дівчата пот$

рапляють у нові, незвичні для них умови, що неминуче спричиняє

ламання динамічного стереотипу і пов’язаних з ним емоційних пе$

реживань. Нерідко соціально$психологічна дезадаптація породжує

втрату сформованих позитивних установок і відносин студента.
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Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості і фрустрації,

зниження активності студентів у навчанні, втрата інтересу до гро$

мадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на першій сесії,

а в ряді випадків — втрата віри у свої можливості, розчарування

у життєвих планах. Усе це призводить до психічного перевантажен$

ня, яке власне і знижує адаптивні можливості і, як наслідок, сприяє

порушенню психічного здоров’я особистості. 

Таким чином, проблема адаптації студентів вимагає як спеціаль$

ного теоретичного вивчення цього процесу, так і експерименталь$

ної перевірки системи навчально$виховних заходів, здатної прис$

корити входження студентів$першокурсників до колективу, звести

до мінімуму наслідки дезадаптації.

ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ 
В ПРОЯВІ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ

Григорук Є. А.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія», 

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Питлюк@Смеречинська О. Д., к.психол.н., доцент

Важливу роль у врегулюванні конфлікту відіграє особистість, а та$

кож особливості її поведінки в залежності від приналежності до статі.

Тому розуміння гендера як системи відносин між чоловіками

і жінками, що включає ідеї, неформальні та формальні правила та

норми, визначені відповідно до місця, цілями і положенням статей

в суспільстві, «інститути, поведінка і соціальні взаємодії, які нака$

зують відповідно певні правила», визначеного набору «гендерних

контрактів», широко представлено в дослідницькій роботі і потре$

бує більшої уваги та вивчення [3; 4; 6]. 

Протиріччя виступають рушійною силою розвитку, але при пев$

них обставинах, коли не знаходячи своєчасного дозволу і, тому за$

гострюючись, при цьому глибоко переживаючи і усвідомлюючи як

несумісні інтереси і цілі, вони переростають в конфліктогенні і скла$

дають основу конфлікту, в нашому випадку між статтю. Тому в ході

дослідження акцентується увага передусім на конфліктні відносини

статі, які далеко не завжди являються позитивними і заважають

нормальній життєдіяльності відносин. Але, як відомо, за кожною

особистістю, яка вирішує конфлікт ховаються певні особливості,

які притаманні тільки їй. Чоловіки і жінки відрізняються багатьма
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сферами — у пізнавальному розвитку, у фізіологічному становленні,

у складі розуму, у звичках, вольовій та емоційній сфері [1; 2; 5].

Мета нашого дослідження полягала у розкритті сутністі та особ$

ливостей конфлікту, вивченні гендерних особливостей поведінки

в конфліктній ситуації.

Гіпотеза дослідження полягала у тому, що гендерні особливості

поведінки учасників конфліктної ситуації залежать від обраної по$

ведінки.

Виходячи з даної проблематики ми вирішили досліджувати

особливості гендерного аспекту, який впливає на модель поведінки

в конфліктних ситуаціях. Аналіз дослідження показав, що найбіль$

ше проявляється авторитарний тип поведінки, який пояснюється

тим, що досліджувані намагаються виділитися серед інших і само$

ствердитися. Однак вони можуть відсторонитися від власних ба$

жань і працювати в колективі на спільний успіх або йти на певні

поступки. Тобто вони можуть проявляти себе, і як вимогливі, власні

диктатори, і як зацікавлені та відповідальні. Однак, направленість

на себе та егоцентричні цілі не дають їм змоги адекватно оцінити свої

можливості і прислухатися до порад інших. Зухвалість призводить

до прийняття необдуманих рішень, а помилки — до недовірливості та

незначної критичності у оцінці себе. Тобто, досліджувані в основ$

ному керуються власними бажаннями та інтересами і, співвіднося$

чи їх із груповими. Якщо вони співпадають, то й зусилля будуть

більшими ніж в ситуаціях де оцінка або зауваження будуть небажа$

ними чи невідповідати власним очікуванням. Негативна оцінка або

критика взагалі можуть зустріти опір та агресивну реакцію, які

в міжособистісній взаємодії частіше спровокують появу деструк$

тивних особистісних проявів та не адаптивних форм міжособистіс$

ної взаємодії, які згодом фіксуються та набувають автоматичності

у проявах з оточуючими.

Протиріччя виступають рушійною силою розвитку, але при пев$

них обставинах, коли не знаходячи своєчасного дозволу і, тому за$

гострюючись, при цьому глибоко переживаючи і усвідомлюючи як

несумісні інтереси і цілі, вони переростають в конфліктогенні

і складають основу конфлікту, в нашому випадку між статтю. Тому

в ході дослідження акцентується увага передусім на конфліктні від$

носини статі, які далеко не завжди являються позитивними і зава$

жають нормальній життєдіяльності відносин.
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Данилець Л. М.
VI курс, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»
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Науковий керівник: Грищенко Г. В., к.мед.н., проф.

Сучасна ситуація на Україні в останнє десятиліття характери$

зується швидкими темпами хаотичних соціальних та економічних

змін, що мають, переважно, характер саморуйнування і деградації на

всіх рівнях соціального організму, відсутністю у всіх шарах суспільства

ясного уявлення про рушійні сили і стратегії виходу з кризи, мож$

ливе направлення і темпах розвитку країни і окремих регіонів. Немає

ясної перспективи виживання культури, науки, охорони здоров’я,

сім’ї. Криза одночасно вразила мистецтво і культуру, які виявилися

не в змозі ні в художніх образах, ні науковим плануванням, прогно$

зуванням і передбаченням дати ні рядовому підприємству, ні зви$

чайному, «середньому» українцю орієнтири для розвитку в напрям$

ку більш оптимістичного майбутнього. 

Більш того, сучасний рівень організації та технічного оснащен$

ня виробництва, науки вимагає від людини все більш тривалою, до$

рогою і важкою процедури оволодіння професійними знаннями;

отримання місця в одній з лідируючих або перспективних фірм,

дослідницьких груп можливе лише в результаті гострої конкуренції

на ринку праці. Роль окремої людини всередині фірми, як правило,
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зводиться до точного виконання своїх функцій, визначених мене$

джментом більш високої ланки. Формування необхідного набору

індивідуальних і соціальних, групових компетенцій стає однією

з найважливіших проблем розвитку людини, які сьогодні повинні

вирішувати педагогіка та психологія. Гостро стоїть проблема вихо$

вання та розвитку гармонійної особистості, максимальної реаліза$

ції її потенціалу в інтересах особистісного й суспільного зростання.

Тому такі поняття, як самореалізація, самоорганізація свідомості, її

узгодженість на сучасному етапі розвитку науки становляться все

більш актуальними і значущими. Вченими встановлено, що свідо$

мість не є функцією мозку, а є суттю інформаційно$енергетичного

комплексу, який керує системою «людина» і складається з двох підсис$

тем: усвідомлюваного (проявленого) і неусвідомлюваного (інтуїтивно$

го, не проявленого, потенційного). При цьому мозок використовуєть$

ся свідомістю як «інтерфейсом» (системою зв’язку між енергетичною,

інформаційною та життєдіяльною структурами системи « людина». 

При такому підході основними видами об’єктивної свідомості є:

свідомість як знання; свідомість як особлива суб’єктивна реальність

(ідеальне); свідомість як воля. Дослідники свідомості відзначають,

що основною якісною її властивістю є її динаміка, яка відіграє ве$

лику роль у всіх сферах життя. Динаміка свідомості полягає в тому,

що майже кожна людина хоча б раз перебувала в т.зв. «потоковому

стані», в якому все задумане, сплановане з легкістю вдавалося. Цей

специфічний стан, який позначається терміном «потік» вперше до$

сліджував при експериментальному вивченні діяльності, орієнто$

ваної на процес, американський психолог, один з представників

позитивної психології М. Чіксентміхайі. Ця область знань ще не$

достатньо освітлена в сучасній науці і потребує глибоких теоретич$

них і практичних розробок. Ним було встановлено, що стан «потоку»

можна досягнути в процесі практично будь$якої діяльності і лише від

самої людини залежить, чи зможе вона навчитися формувати умови,

які породжують його. Вивчення якості роботи і психофізіологічно$

го стану осіб,що перебувають у стані «потоку» дозволило автору

дійти висновку про те,що при виникненні цього стану він є опти$

мальним як для результатів, так і для самого суб’єкта. До умов ви$

никнення цього стану належить інтенсивна і стійка концентрація

уваги на обмеженому символьному полі.
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САМОСТАВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Дем’яненко О. О.
V курс, група ПЛ 51, спеціальність «психологія»

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Пасічняк Р. Ф., к.психол.н., доцент

Однією з найважливіших детермінант розвитку людини є її став$

лення до себе (самоставлення). Самоставлення людини значною

мірою визначає оцінку формування уявлень про самого себе, забез$

печує прогнозування своєї соціальної ефективності і ставлення до

себе оточуючих, впливає на процеси самоактуалізації, самовдоско$

налення, самореалізації. Це обумовлює важливість досліджень са$

моставлення особистості. Проблема самоставлення не є для психо$

логії новою, проте, інтерес до неї не слабшає. Складністю на шляху

вивчення самоставлення є як недостатня розробленість, так і різно$

маніття підходів дослідників до цієї дефініції. 

Проблема особистісного самовизначення є вузловою пробле$

мою взаємодії індивіда і суспільства. Самооцінка та самоставлення

впливають на самовизначення особистості і в професійній діяль$

ності, яка нерозривно пов’язана з професійною ідентичністю. Слід

зазначити, що професійна ідентичність розвивається в ході навчан$

ня і саме професійна освіта є одним із витоків її формування.

Інтегративним особистісним показником готовності майбутнього

фахівця до професійної діяльності є його професійна ідентичність,

оскільки саме вона є центральною категорією професійної самосві$

домості особистості, відображає єдність її професійного менталітету

й майстерності, породжується професійним досвідом і професій$

ним спілкуванням; вона в єдине пов’язує долю та істину, реальність

і ментальність, свідомість та поведінку фахівця. 

До проблематики професійної ідентичності були звернені робо$

ти Г. В. Гарбузової, О. П. Єрмолаєвої, І. І. Родічкіної, У. С. Родигі$

ної, Л. Б. Шнейдер та ін.

Л. Б. Шнейдер відмічає, що студент може вважатися ідентичним

вибраній професії (усвідомлює свою належність до певної професій$

ної спільноти; володіє знаннями про свої сильні та слабкі сторони,

про ймовірні зони успіхів і невдач у майбутній професійній діяль$

ності; має достатньо чітке уявлення про себе і про свою роботу

в майбутньому). Питання про розвиток професійної ідентичності

включається в коло загальної проблеми становлення професіонала.
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Це можливо тому, що професійна ідентичність виступає як внут$

рішнє джерело професійного розвитку й особистісного зростання

будь$якого суб’єкта діяльності. Отже, метою даного дослідження

стало з’ясування характеру взаємозв’язку між компонентами са$

моставлення особистості і формуванням професійної ідентичності

у майбутнього фахівця.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися ряд те$

оретичних та практичних завдань :вивчити основні підходи дослі$

дження самоставлення особи; дослідити професійну ідентичність

майбутнього фахівця; провести психодіагностичні процедури об$

стеження самоставлення і особливостей професійної ідентичності;

здійснити статистичну обробку і інтерпретацію отриманих резуль$

татів дослідження.

Питання про розвиток професійної ідентичності включається в ко$

ло загальної проблеми становлення професіонала. Це можливо тому,

що професійна ідентичність виступає як внутрішнє джерело про$

фесійного розвитку й особистісного зростання будь$якого суб’єкта

діяльності.

Таким чином, актуальність звернення до цієї проблематики викли$

кано її високою практичною значущістю, безпосередньо пов’язаною

з проблемами ефективності трудової діяльності, професійної адап$

тації, професійного навчання, професійного розвитку в цілому.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ

Довгань М. Б. 
магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. 0432697727
Науковий керівник: Лящ О. П., к.психол.н., доцент 

Система ціннісних орієнтацій, яка є складовою мотиваційно$

ціннісної сфери — це система особистісних установок щодо існуючих

у даному суспільстві матеріальних та духовних цінностей. Це система

когнітивних утворень, яка пов’язана з емоційно$вольовими компо$

нентами та існує як сукупність переконань, ідеалів та заборон, що

приймаються особистістю як її власні внутрішні орієнтації.

Згідно отриманих результатів нашого дослідження, на рівні цін$

ностей$ідеалів у структурі ціннісних орієнтації сучасних студентів

домінують такі цінності, як здоров’я, любов і добробут, найменше

значимою є цінність милосердя.
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На рівні термінальних цінностей, тобто життєвих цілей, головне

місце займають такі категорії, як «досягнення» і «високе матеріальне

становище», найменш вираженим є «духовне задоволення». Цінність

грошей займає середню позицію серед інших цінностей, найвіро$

гіднішою причиною чого може бути відносно слабка залученість

грошей у систему життєвих відносин студентів через відсутність ре$

гулярного заробітку і необхідності жити саме за його рахунок.

Взаємозв’язок між цінностями на різних рівнях ієрархічної сис$

теми ціннісних орієнтацій має різний характер і залежить від ступе$

ня залученості суб’єкта у відповідні життєві відносини.

Такі «зовнішні», «об’єктивні» мотиви, як поява інтимних відно$

син, добробут, наявність зовнішніх атрибутів соціального успіху

в плані створюваного ними мотиваційного напруження (актуаль$

ності) залежать від ступеня вираженності екстраверсії.

Актуальність теми «кар’єра» і створюване нею мотиваційне напру$

ження позитивно пов’язане з розвиненістю такої психічної функ$

ції, як інтуїція, яку слід віднести на рахунок впливу цієї функції на

вибір дій. На рівні цінностей$ідеалів матеріальне благополуччя не

пов’язане з іншими індикаторами ціннісних орієнтацій, що ще раз

підтверджує її ізольованість на цьому рівні.

За результатами методики Моріса «Тест моральних цінностей»,

ми виявили, що переважаючими цінностями студентів першого

курсу є: креативно$творчий стиль, любов і дружба як вищі цінності

життя. Не актуальними для першокурсників є такі цінності, як

релігійно$екзальтований стиль, конформістський стиль, пристосу$

вальний стиль, стиль працеголіка та цинічно$песимістичний стиль.

Прослідковуючи динаміку зміни ціннісної сфери студентів

помітно, що найбільших зрушень, в сторону зростання значущості,

зазнали такі цінності, як суспільно$активний та креативно$творчий

стилі. Зменшилась значущість таких цінностей, як любов і дружба

як вищої цінності життя та стиль простих радощів життя, що свід$

чить про розвиток особистості в цілому та засвоєння нею суспіль$

но$значущих цінностей. 

За допомогою методики М. Рокіча (адаптований варіант Б. Круг$

лова) ми отримали такі дані: вагомими для студентів є такі цінності

як здоров’я, друзі, щаслива сім’я. Для першокурсників вагомішими

є свобода і творчість. Це показує, що студенти п’ятого курсу дещо

вище оцінюють ціннісні орієнтири, ніж студенти першого курсу. Такі

цінності як чесність, виконавська дисципліна і життєрадісність

є спільним вибором у двох вікових категоріях.
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За результатами анкети «Оцінка життєвих цінностей», ми вияви$

ли що домінуючими життєвими цінностями є: здоров’я, наявність

друзів і віра в Бога.

Результати застосування оперантного мультимотивного тесту

(ОМТ) Ю. Куля та Д. Шеффера можна представити таким чином:

домінуючими мотивами (елементами мотивів) навчальної діяль$

ності є пізнавальні мотиви, рівень мобілізації зусиль, мотив змаган$

ня, мотив самоповаги, мотив уникнення, власного потенціалу, за$

кономірність результатів.

Визначальними для студентів є внутрішній мотив, пізнавальний

мотив, уникнення, мотив змагання, мотив зміни діяльності та мо$

тив самоповаги.

Дані, отримані при використанні теста$опитувальника для вимі$

рювання мотивації досягнення (модифікація теста$опитувальника

А. Мехрабіана) дозволили зробити такі висновки: найбільш дина$

мічною з досліджених потреб є потреба в досягненні, яка найбільш

яскраво проявляється в студентів п’ятого курсу та найменш вира$

жена в третьокурсників.

Отже, отримані за багатьма методиками дані узгоджуються між

собою та дозволяють сформувати цілісну картину динаміки моти$

ваційної сфери студентів.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ 
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Довгань Н. О. 
аспірант кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти», 

старший викладач кафедри соціальної роботи Університетy «Україна»

Актуальність дослідження. В умовах сьогодення розвиток психо4
логічної готовності вихователів можливий лише за умовою усвідом$

леності та значущості мотивів роботи з обдарованими дітьми, над$

бання необхідних професійних знань, операційних і регулятивних

вмінь і навичок розвивальної взаємодії, присутності сукупності не$

обхідних особистісних якостей, необхідних вихователям для ефек$

тивної роботи з обдарованими дітьми які будуть сприяти вільному
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прояву здібностей вихованців, оптимізують результативність роз$

вивальної діяльності.

Мета: визначення рівня розвитку складових (мотиваційної,

когнітивної, операційно$регулятивної, особистісної) психологічної

готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми.

Основні результати. За результатами емпіричного дослідження

констатовано недостатній рівень розвитку психологічної готовності

вихователів дошкільних навчальних закладів нового і традиційного

типів до роботи з обдарованими дітьми: переважна більшість вихо$

вателів знаходиться на середньому рівні загальної готовності —

58,7%, високий має 9,9% опитаних і низький рівень 31,4%. 

При цьому встановлено за узагальненням результатів методик

щодо вивчення значущості та усвідомленості мотивів роботи з об$

дарованням, рівні розвитку мотиваційної складової готовності
в цілому, а саме, лише 15,5% досліджуваних мають високий рівень,

водночас, переважна більшість вихователів мають недостатній рі$

вень сформованості мотивів (низький рівень — 31,5% і середній —

53% досліджуваних). 

За емпіричним дослідженням особливостей когнітивної складо4
вої визначено, що на низькому рівні знаходиться 45% опитаних,

при цьому на середньому рівні 44% вихователів, і на жаль, на висо$

кому — лише 11%. 

В дослідженні операційно4регулятивної складової визначено, що

лише 5,4% досліджуваних мають високий рівень розвитку вмінь

і навичок роботи з обдарованими дітьми. Таких вихователів вабить

робота з незвичайними дошкільниками, яка потребує додаткових

зусиль (розробки індивідуальних шляхів розвитку обдарованих ді$

тей). Водночас, констатовано, що переважна більшість вихователів

мають недостатній рівень розвитку відповідних вмінь і навичок

(низький рівень — 29,6% і середній — 65,1% досліджуваних). За не$

обхідністю, такі вихователі працюють з обдарованою дитиною, але

результати розвивальної взаємодії недостатні. В роботі орієнтовані

на особисті погляди, дії їх передбачувані, що пояснюється стійки$

ми установками щодо взаємодії з обдарованням.

Крім того, визначені рівні розвитку особистісної складової. З даних

випливає, що лише 14% досліджуваних мають високий рівень розвитку

особистісних характеристик, які позитивно впливають на результатив$

ність роботи з обдарованими дітьми. Водночас, переважна більшість

вихователів мають недостатній рівень розвитку відповідних характе$

ристик (низький рівень — 9,4% і середній — 76,2% досліджуваних). 
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Висновки. Таким чином, за аналізом виявлено недостатню пси$

хологічну підготовленість до роботи з обдарованими дітьми значної

кількості вихователів. Що ще раз підтверджує необхідність розроб$

ки спеціалізованої програми підготовки вихователів до роботи з об$

дарованими дітьми. 

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, вихователі, об$

даровані діти, психологічна готовність до роботи з обдарованими

дітьми, складові готовності.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАС!МЕДІА
НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

Жабенко А. О.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»,

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Питлюк@Смеречинська О. Д., к.психол.н., доцент

Варто зазначити, що в сучасному суспільстві ми не можемо уник$

нути впливу масових комунікацій ніде і ні за яких обставин, прямо

чи опосередковано вони впливають на нас — це аксіома. А в основі

всієї вивченої літератури і зі свого життєвого досвіду напрошується

висновок, що кількість впливів спрямована на нашу свідомість та$

ка величезна і різноманітна, що неможливо й помислити захисти$

тися від усіх. 

Проаналізувавши літературу і провівши дослідження ми встано$

вили, що різноманітна продукція мас$медіа може чинити як нега$

тивний вплив, так і приносити певну користь, за умови грамотного

використовування.

Серед функцій засобів масової інформації, звичайно виділяють

наступні: інформаційну (повідомлення про стан справ, різного роду

факти і події); коментарійну та оціночну (часто викладення фактів

супроводжується коментарем до них, їх аналізом і оцінкою); пізна$

вально$просвітницьку; функцію впливу; гедоністичну функцію (будь$

яка інформація сприймається з великим позитивним ефектом, ко$

ли сам спосіб її передачі викликає почуття задоволення).

Захист від впливу засобів масової інформації полягає передовсім

в якісному і кількісному обмеженні споживання інформації. Також

необхідно критично оцінювати повідомлення, які чимось зачепили

нашу свідомість, викликали емоцію. Слід уникати повідомлень, які

часто повторюються, оскільки частий повтор якоїсь певної ін$

формації є однією з однак маніпуляції свідомістю, і повторюване
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повідомлення потрапляє в підсвідомість і потім чинить свій вплив

на поведінку і вчинки людей. Перша і головна умова успішного

впливу ЗМІ на свідомість в тому, що у більшості випадків подавля$

ючи частина громадян не бажає витрачати розумових сил на те, щоб

просто засумніватися у сприйнятих повідомленнях. Ця особливість

психіки людини, обумовлена тим, що значно легше зануритися па$

сивно в потік інформації, ніж критично опрацьовувати кожен сигнал. 

Отже, відповідно до результатів нашого дослідження ми можемо

стверджувати, що вміння грамотно використовувати продукцію за$

собів масової інформації дає певний психологічний захист особис$

тості від впливу мас$медіа.

Згідно результатів вимірювання рівня тривожності у людей

віком від 23 до 59 років, яких можна віднести до представників се$

реднього суспільного класу, освічених і всебічно розвинених, ми

бачимо загальну тенденцію до зниження рівня тривожності після

проведення лекції і дискусії з питань впливу мас$медіа на свідо$

мість людей.

Більшість досліджуваних почали сприймати інформаційні і рек$

ламні повідомлення більш критично, з гумором. Що позитивно

вплинуло на психологічний стан людей і допомогло знизити рівень

тривожності деяких із них.

Після проведення лекції з документальним фільмом у більшої

половини учасників було виявлено високий рівень по шкалі інтер$

нальності в області міжособистісних відносин, що свідчить про мож$

ливість учасників не піддаватися тиску інших, чинити опір, коли

вони відчувають, що ними маніпулюють, вони реагують сильніше,

ніж екстернали, на втрату особистої свободи. 

Засоби масової інформації виконують інформаційні, культуро$

логічні, та ідеологічні функції. За допомогою технічних засобів від$

бувається розповсюдження повідомлень, що містять певні ідеї для

подальшого формування установок, оцінок, думок і поведінки людей.

Однак опираючись на результати нашого та багатьох досліджень

ми доходимо до висновку, що всяка ідеологія та маніпуляція свідо$

містю людини — це взаємодія, не насильство, а спокуса. 

Людина, яка володіє навиками грамотної взаємодії із численними

ЗМІ отримує певний психологічний захист проти небажаного впливу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДЛІТКІВ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Жмудь Л. П.
Студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність « Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. 0432697727.
Науковий керівник: Лящ О. П., к.психол.н., доцент 

На сьогоднішній день актуальною є проблема підлітків з особ$

ливими потребами. Коло проблем людей із обмеженими можли$

востями — це порушення функціонування психічних пізнавальних

процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато

інших проблем. Проте однією з найактуальніших проблем є проблема

особистісного зростання підлітків з особливими потребами. Труд$

нощі підлітків з особливими потребами пов’язані не лише з відчут$

тями фізичного обмеження і дискомфорту, переживаннями втрати

своїх можливостей, але й «багажем» того негативного ставлення,

з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні.

Уявлення про підлітка з особливими потребами як про людину,

яка багато чого не може робити, яка потребує допомоги інших, ви$

никає найчастіше почуття жалю. Це заважає також підлітку вклю$

читися в активні соціальні взаємовідносини. І щоб уникнути тако$

го ставлення, підлітки з особливими потребами здебільшого

спілкуються лише з подібними до себе.

Внаслідок наявності фізичного недоліку у підлітків з обмеженими

можливостями занижується самооцінка, підвищується тривожність,

виникає ризик частих фруструючих реакцій. Тобто розвивається

і проявляється дезадаптація на поведінковому рівні, емоційному

(у вигляді станів), когнітивному (невміння приймати конструктивні

стилі спілкування, конструктивно виходити зі складних ситуацій).

А це, в свою чергу, може стати пусковим механізмом для формування

у підлітків з обмеженими можливостями як внутрішньо$особистіс$

ного конфлікту, так і зовнішнього міжособистісного конфлікту.

Також важливу роль в житті підлітка з особливими потребами

відіграє сім’я. Сприятливий психологічний клімат у сім’ї — основа по$

зитивного розвитку дитини і, навпаки, дезорганізація сімейного жит$

тя дуже впливає на розвиток дитини і підвищує ризик виникнення

вторинних симптомів інвалідності психічних порушень. Основни$

ми проблемами життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину$інваліда
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це, насамперед, матеріальне становище, технічне забезпечення, а та$

кож психологічне навантаження.

Провівши експериментальне дослідження з підлітками з функ$

ціональними обмеженнями бачимо, що в психологічних станах (за

методикою Айзенка) тривожності, фрустрації, ригідності, агресив$

ності домінують низькі та середні показники. Це свідчить про те,

що вони є стійкими до невдач, стриманими до конфліктів, в них

висока самооцінка, відсутні побоювання труднощів. За методикою

тест «Знаходження кількісного вираження рівня самооцінки» за

С. А. Будассі було встановлено, що у підлітків з особливими потре$

бами переважає низький та середній рівень самооцінки. За методи$

кою «Тест на оцінку самоконтролю в спілкуванні» було встановле$

но, що у підлітків переважає низький комунікативний контроль. За

методикою «Самооцінки емоційних станів» підліткам з особливи$

ми потребами характерно високі показники станів «спокій — три$

вога». За тестом Кеттелла (16 PF — опитувальник) у групі підлітків

з функціональними обмеженнями переважає фактор G, а також до$

сить високими є фактори F та А. Це свідчить, що переважній біль$

шості дітей характерною є схильність до непостійності, схильність

до впливу відчуттів, випадку і обставин, консервативність, стійкість

по відношенню до традицій, сумнів у відношенні до нових ідей і прин$

ципів, схильність до моралізації і моралей, опір змінам, вузькість

інтелектуальних інтересів, орієнтація на конкретну реальну діяль$

ність, розсудливість, обережність, розсудливість у виборі партнера

по спілкуванню. Зазначена категорія підлітків є залежною від дум$

ки і вимог групи, притаманним є дотримання громадської думки,

прагнення працювати і приймати рішення разом з іншими людьми,

низька самостійність, орієнтація на соціальне схвалення.

На основі отриманих результатів стало зрозумілим, що для пок$

ращення рівня особистісного зростання підлітків з особливими

потребами потрібно провести психологічну корекцію щодо підви$

щення ефективності особистісного зростання підлітків.

Література
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО!ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ
ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Зралко Н. П.
студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. 0432697727.
Науковий керівник: Чорноусенко Н. С., к.психол.н., доцент

Професійно важливі якості є тими основними внутрішніми пси$

хологічними характеристики суб’єкта, у яких відображаються ви$

моги професійної діяльності до різних структурних компонентів

особистості: мотиваційно$потребових, когнітивних, психомоторних,

емоційно$вольових тощо. 

Професійно важливі якості — це пристосовані до певної профе$

сійної діяльності компоненти цілісної особистості, що формуються

на основі природно заданих біопсихічних властивостей під дією

зовнішніх впливів і власної активності суб’єкта.

В ході дослідження встановлено, що успішність роботи психоло$

га з учнями молодшого шкільного віку зумовлюється певним комп$

лексом професійно важливих якостей. Запропоновано перелік із 48

таких якостей, об’єднаних нами у 12 груп за критерієм семантичної

спільності: 1) теоретична обізнаність; 2) комунікативні якості; 3) якос$

ті, що характеризують толерантність; 4) якості, що допомагають зро$

зуміти внутрішній світ іншої людини; 5) динамічність поведінки;

6) якості, що характеризують творчий потенціал; 7) спостережливість;

8) психологічна інтуїція; 9) сензитивність; 10) позитивне уявлення

про образ «Я»; 11) потреба в самоактуалізації; 12) оптимізм. 

У межах даного комплексу виділено блок якостей, що є визна$

чальними для успішної роботи психолога у початковій школі на

ранніх етапах професійної діяльності. В умовах традиційного нав$

чання професійні якості у майбутніх психологів формуються знач$

ною мірою стихійно. Про це свідчить наявність на кожному курсі

значного відсотку студентів, у яких професійні якості, котрі є ви$

значальними для роботи з молодшими школярами, перебувають на

низькому рівні.

Встановлено, що надзвичайно важливою для розвитку професійно

важливих якостей майбутніх фахівців є орієнтація процесу підго$

товки на максимальне наближення навчання до вимог діяльності.

Це пов’язано, насамперед, з тим, що ключовим моментом форму$

вання професійно важливих якостей є набуття ними ознак опера$

тивності. З огляду на вищесказане створено тренінгову програму
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розвитку в майбутніх психологів професійно$важливих якостей,

які є необхідними для роботи в початковій школі.

Обробка результатів такого дослідження показала наявність на

кожному курсі значного відсотку студентів, розвиток професійно

важливих якостей яких не досягає середнього рівня. Це дозволило

зробити висновок про те, що особливістю формування професійно

важливих якостей у майбутніх психологів в умовах традиційного

навчання є його стихійність. На даному етапі професійного станов$

лення за відсутності спеціальних скеровуючих впливів ще важко

говорити про формування їх завершального комплексу.

Вищенаведене дає підстави вважати необхідним створення та

застосування у період вузівської підготовки спеціальної програми

психологічного впливу на розвиток професійно важливих якостей

у майбутніх психологів.
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САМОСТАВЛЕННЯ, 
ЯК КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Іваннікова А. В.
ст. викладач кафедри психології, 

Інституту соціальних технологій

Одним з найважливіших показників соціального буття людини

є її ставлення до себе. Будь$який прояв людини як соціального суб’єк$

та супроводжується включенням в даний процес його самоставлення.

Самоставлення є для психології традиційним об’єктом досліджен$

ня і не зникає з її поля зору з часів У. Джеймса (виняток становлять

лише 20–40$і роки XX століття). За цей час накопичені багатющі

теоретичні і експериментальні дані вивчення самоставлення як

об’єкта психологічного аналізу, розкриті механізми його формування,

особливості функціонування і будови. До категорій, що найчастіше

вживаються, розкривають суть ставлення людини до себе, можна
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віднести чотири: «загальна» або «глобальна самооцінка», «самопо$

вага», «самоставлення» і «емоційно$ціннісне ставлення до себе» [1]. 

Найбільш сталим в психології є термін «глобальна самооцінка»

(self$esteem). Слово «самооцінка» походить від латинського «aesti$

mare», що означає оцінювання, яке людина робить відносно чиєї$

небудь значущості. У німецькій мові слово «Selbswertgefuhl» позначає

«відчуття цінності», яке є у людини відносно самої себе. Глобальна

самооцінка стала предметом психологічного аналізу завдяки вида$

ним в кінці XIX століття працям У. Джеймса (1890). У низці джерел

цей термін принципово різниться з терміном «самопізнання». Так,

західні психологи в самопізнанні традиційно виявляють причину

і сенс власної поведінки людини, його ставлення до інших людей,

тоді як самооцінка підкреслює позитивний або негативний модус

сприйняття себе, своїх можливостей, якостей, місця серед інших

людей. Для позначення самопізнання як когнітивного блоку само$

свідомості особи (когнітивна самооцінка, інтелектуальна, когнітив$

ний рівень «образу Я») західні психологи найчастіше використовують

таке поняття як «self$evaluation» [2]. У вітчизняній психології під

глобальною самооцінкою переважно розуміється особливе афек$

тивне утворення особи, яке є результатом інтеграції самопізнання і

емоційно$ціннісного самоставлення або загальне відчуття «за» або

«проти» себе як сукупність позитивних і негативних моментів са$

моставлення. Необхідно відзначити, що у вітчизняній психології

поняття єдиної, цілісної самооцінки не одержало свого розвитку:

більшість досліджень присвячена приватним самооцінкам, які бу$

дучи чинниками саморегуляції особи, не дозволяють судити про

суть ставлення людини до себе як такому. 

Самоставлення як смислова освіта має для суб’єкта непорушну

значущість. Всяка його зміна пов’язана з внутрішньоособовими

конфліктами, супроводжується переживанням загрози руйнування

самоідентичності. Тому воно активно захищається, підтримується

суб’єктом. На базову потребу захисту афективного компоненту са$

мосвідомості указує практично кожен його дослідник. Здійснений

у середині XX століття перегляд теорії психологічних захистів пока$

зав, що описані З. Фрейдом захисту розкривають базові механізми

збереження позитивного ставлення особи до себе, її відчуття влас$

ної гідності. 

Захист самоставлення найчастіше супроводжується такими про$

цесами, які спотворюють сприйняття суб’єктом власного досвіду,

знаходять свій дозвіл в афектах неадекватності, аддиктивній або
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асоціальній поведінці. Разом з тим, вона ж охороняє особу від само$

руйнування, втрати самоідентичності. Дослідження психологічної

природи захисту самоставлення, виявлення чинників, які обумов$

люють її стиль, виявлення особових ресурсів, що дозволяють подо$

лати захисні способи поведінки, збудувати зріле ставлення людини

до себе, є необхідною умовою дослідження закономірностей ста$

новлення зрілої особи.

Отже, самоставлення є тією психічною освітою, яка активно за$

хищається суб’єктом. У загальному процесі захисту самоставлення

можна виділити механізми збереження його позитивного емоцій$

ного тону і підтримки наявного ставлення до «Я».
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ВПЛИВ МОТИВІВ ЦІНІСННИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
НА УЧБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

Кіліна М. А.
VI курс, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія» 

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Яблонська Т. М., к.мед.наук.,доц.

Мотивація не тільки детермінує діяльність людини, а й пронизує

більшість сфер психічної активності, в тому числі й пізнавальну. Це

стосується усіх пізнавальних процесів: сприймання, мислення, уя$

ви та пам’яті.

Вплив мотивів на сприймання виявляється і в так званому фено$

мені сензитизації, або принципі резонансу. Йдеться про підвищену

сприйнятливість до об’єкта актуальної мотивації: об’єкти, в яких

відображені актуальні потреби людини, мають, як правило, ниж$

чий поріг пізнання, ніж ті, які не входять до системи її потреб або

мають для неї в даний момент меншу значущість. Особистість не$

наче резонує, налаштовується на сприймання того, що для неї ак$

туально значуще.

У психологічній літературі прийнято виділяти дві групи мотивів

пізнавальної діяльності: внутрішні і зовнішні мотиви. Кажучи про

зовнішню мотивацію, мають на увазі, що пізнавальне завдання вирі$
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шується заради досягнення мети, не пов’язаної з пізнанням об’єкту

(мотивація престижу, благополуччя, уникання невдачі і т. ін.). На$

приклад, учень вирішує задачу заради того, щоб отримати схвалення.

Але те ж саме завдання може вирішуватися і на основі внутрішніх

мотивів. Наприклад, щоб розібратися в даному завданні або знайти

оригінальні шляхи його вирішення. Найважливішим показником

успішності школярів є академічна успішність. У ряді досліджень

розвитку дітей шкільну успішність вважають проявом індивідуаль$

них особливостей пізнавального і соціального розвитку. Зазвичай її

оцінюють по підсумковим балам за рік і за даними тестування.

Формальним показником шкільної успішності є відмітка, яку педа$

гог виставляє дітям.

Оцінка відображає не тільки знання, що є у учня, а також уміння

і здібності учня поповнювати запас знань, тобто навченість. Крім

того, чинниками шкільної успішності є рівень сформованості на$

вчально$пізнавальної діяльності, загальний розвиток інтелектуаль$

ної сфери, емоційна зрілість і особистісні якості.

Впродовж багатьох років дослідники, кажучи про навчальну

діяльність і її успішність, перш за все мали на увазі провідну роль

інтелектуального рівня особистості. Але деякі експериментальні

дослідження примушують по$новому поглянути на проблему спів$

відношення мотиваційного і інтелектуального чинників.

Висока позитивна мотивація може заповнювати нестачу спеціаль$

них здібностей або недостатній запас знань, умінь і навичок, граю$

чи роль компенсаторного чинника.

Метою мого дослідження стало комплексне вивчення особливос$

тей навчальної мотивації і її впливу на успішність навчання в під$

літковому віці.

Експериментальна гіпотеза базувалась на припущенні: учні, що

мають більш високий рівень навчальної мотивації, та у структурі

мотивів яких переважають навчально$пізнавальні мотиви, будуть

мати більш високі показники академічної успішності та популяр$

ності у колективі.

Цінності — джерело мотивації діяльності. Вони багато в чому

визначають трудові дії учнів, їх успішність, а значить, і результати

навчання. Цінності людей значною мірою визначають цінності ор$

ганізації й у цілому її культуру. 
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
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Науковий керівник: Гітун Н. І., к. філос. н., доцент, 
завідувач кафедри соціальної роботи

Молодь традиційно розглядається в соціології як велика соціаль$

но$демографічна група, яка перебуває на стадії становлення соціаль$

ної і психофізіологічної зрілості та адаптації до виконання соціаль$

них ролей дорослих. Важливість дослідження і вивчення проблем

соціології молоді є очевидною, оскільки процес становлення су$

спільства на принципово інших засадах передбачає і перебудову

уявлення про роль молоді в цьому суспільстві.

Соціологічне вивчення молоді пов’язується з тим становищем, яке

вона займає в системі відтворення і розвитку суспільства, тобто функ$

ціонування і розвиток молоді як великої суспільної групи відображає

становлення суб’єкта суспільного виробництва і суспільного життя.

Аналіз соціологічних досліджень свідчить, що в сучасних умовах

молодь — це найвразливіша економічно та найбільш безправна со$

ціально, позбавлена правово$соціальних цінностей група, яка живе

в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного диском$

форту. Як наслідок такого становища — з’являються все нові й нові

факти зростання в молодіжному середовищі злочинності, нарко$

манії, токсикоманії, алкоголізму, проституції. [3, с. 296–300].

Для українського суспільства останнім часом характерне поши$

рення і загострення низки болючих і першочергових для вирішен$

ня молодіжних проблем, серед яких найголовнішими є:

— низький рівень життя, безробіття і значна економічна та со$

ціальна залежність від батьків;

— шлюбно$сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімей$

них конфліктів);

— низька народжуваність — вже протягом трьох з половиною

десятиліть в Україні зберігається рівень народжуваності, який не

забезпечує навіть відтворення поколінь;

— матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшен$

ня житлових умов;

— поганий стан здоров’я і зростання рівня соціальних відхилень

(злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція);
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— втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму [4].

Вирішення цих проблем потребує передусім визнання суспільст$

вом молоді як головного суб’єкта так і об’єкта новітньої історії, усві$

домлення того, що саме молодь являється чи не найважливішим

чинником динамічних змін. 

В основу розробки і втілення у соціальну практику ефективної

державної молодіжної політики, що повинна бути зорієнтована на

створення нової системи професійної підготовки молоді з ураху$

ванням тенденцій сучасного соціально$економічного буття, потреб

ринку праці, подолання відчуження молоді від політичних та су$

спільних процесів, має бути покладена сучасна концепція станов$

лення, розвитку та функціонування молоді як потужної соціальної

сили. Головними структурними ланками такої політики повинні стати

заходи щодо вдосконалення системи освіти молоді, формування та

реалізації її соціальних та економічних інтересів, участь у політичній

діяльності, реалізації духовних запитів і потреб. Процеси, що сьогодні

відбуваються, викликають тривогу у молоді. Її соціальні очікування

прямо пов’язані із соціально$економічним становищем [2, с. 84].

Сучасне молоде покоління не є чимось цілісним із спільністю

політичних та ідеологічних установок. У молодіжному середовищі

існує кілька яскраво виражених соціальних груп, які орієнтовані на

різні суспільні ідеали й цінності і неоднаково ставляться до проб$

лем політичної, економічної й духовної відбудови суспільства, його

суверенізації і національного відродження. Ці групи молоді знач$

ною мірою повторюють розклад політичних сил і громадських рухів

у суспільстві, в різних регіонах. Ринкові механізми дедалі більше

витісняють молодь із сфери основного виробництва на допоміжні,

обслуговуючі позиції [2, с. 35].

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників

розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості — од$

нією з провідних у соціології. Для того, щоб формування молоді

відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити

її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її труднощі та проблеми. Вив$

чаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим конс$

татуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності мо$

лодих людей. Потрібен глибокий системний аналіз буття молоді,

чим і покликана займатися соціологія молоді.
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МОЛОДІЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
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Науковий керівник: Гітун Н. І., к.філос.н., доцент, 

На сучасному етапі становлення Української держави за умови

складного політичного і соціально$економічного її стану особливо

відчутний негативний вплив на молодь таких суспільних явищ, як

посилення аморальності, злочинності, зубожіння та інше, що приз$

водить до агресивності, жорстокості, нігілізму підлітків. Аналіз цих

деструктивних процесів у сучасному суспільстві доводить, що є не$

безпека виростити бездуховне покоління, не «обтяжене» інтелігент$

ністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних та за$

гальнолюдських цінностей, не прагне до здорового способу життя.

Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого

покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поко$

лінь з суспільством. В рамках молодіжного руху молода людина не

лише проходить соціалізацію, здобуває необхідний досвід, але і са$

мореалізується. Ці рухи є осередком формування локальних мо$

лодіжних культур та стилів життя, що пізніше, зазнавши певних

модифікацій, поширять свій вплив на культуру та спосіб життя су$

спільства в цілому. 

Молодіжні рухи виникають у процесі соціально$економічного

та соціально$політичного розвитку суспільства і їх зміст та форма

діяльності значною мірою відбивають соціокультурну, історичну,

демографічну, політичну та інші специфіки кожної окремої країни,
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кожної окремої ситуації. Окрім організуючої ролі в процесі взаємо$

дії молоді зі старшими поколіннями, молодіжні рухи є і практични$

ми засобами, що відкривають канали комунікації всередині одного

покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси перед

суспільством в цілому. Вони є не просто найбільш ефективним за$

собом привернути увагу «дорослого» суспільства до потреб молоді —

вони є інструментом пристосування суспільства до цих потреб. 

Актуальним на сучасному етапі є вивчення процесу формування

та становлення молодіжного руху в країнах перехідного періоду,

зокрема в Україні. Досвід України щодо діяльності молодіжних

рухів можна використовувати як базовий для дослідження соціаль$

них процесів у посттоталітарних країнах загалом, оскільки вона за

більшістю визначальних показників справді тримається посередині

відносно всіх інших подібних суспільств. 

Одним із визначальних чинників суспільних змін є становлення

і розвиток молодіжного руху в його організованих та неформальних

видах. Розглянемо основні характеристики неформальних молодіж$

них груп. Одноосібно реалізувати свої потреби є значно важче чи

навіть просто неможливо, тому виникає потреба досягти цього в пев$

ній групі або молодіжному об’єднанні. Очевидно, що в цьому ви$

падку, молодь об’єднується у групи. Група молоді — це люди, які

взаємодіють один з одним таким чином, що кожний впливає на ін$

ших і сам знаходиться під їхнім впливом.

Ознаки групи:

– наявність між членами певних відносин;

– сформованість внутрішньої організації (роз приділення

обов’язків, статусів);

– усвідомлення кожним своєї приналежності до групи;

– груповий тиск, спонукання кожного індивіда до поведінки у від$

повідності до прийнятих норм [1, c. 49].

Розрізняють формальні і неформальні групи. Формальні групи

формуються під керівництвом для вирішення певного завдання.

Неформальна група, як правило виникає сама (спонтанно), не має

чіткого статусу в суспільстві. Якщо формальна організація ство$

рюється за наперед розробленому та продуманому плану, то нефор$

мальна є спонтанною реакцією на незадоволення певного роду

інтересів. Оскільки під поняттям «неформальний молодіжний рух»

розуміють систему молодіжних субкультур і широкої неорганізова$

ної молодіжної активності в їх взаємозв’язку між собою та су$

спільством [1, с. 56].
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В українському суспільстві триває процес соціальної диферен$

ціації та виокремлення політико$економічних та культурних інте$

ресів конкретних соціальних верств та соціально$демографічних

груп населення. Відповідно, паралельно з цим процесом відбуваєть$

ся активне формування і трансформація молодіжного руху України

в його організованій та неформальній формі. Тож Україна є одним

з найпоказовіших суспільств для дослідження молодіжних об’єд$

нань як суспільного феномену.
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В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Козуб В. В.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Клименко В. В., д.психол.н., професор

Причини виникнення конфліктних форм поведінки свідчать, що

в конфлікти з оточуючими вступають, перш за все, люди з негнуч$

ким, ригідним характером, ті, хто неадекватно сприймає інші аль$

тернативні форми поведінки, що є протилежним до їхніх принци$

пів і ціннісних критеріїв. Як правило, такі люди інертні, повільно

звикають до нової обстановки, нетовариські, вкрай егоцентричні

і безкомпромісні.

Водночас, протилежною властивістю є емпатія. Встановлено, що

емпатійні люди, які вміють приймати думку інших, привітливі, оп$

тимістичні, сердечні, емоційні менше вступають в конфлікти.

Ще однією причиною конфліктних форм поведінки може бути

стійке прагнення до визнання та поваги оточуючих, прагнення зай$

мати більш престижне і впливовіше місце в групі. Така людина вва$

жає себе головною у всьому, зазвичай не рахується з іншими.
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Сприятливим підґрунтям для виникнення конфліктної поведін$

ки є неузгодженість між загальним уявленням людини про те, якою

вона повинна бути (ідеальний образ) та її реальною самооцінкою.

Низький рівень особистісної адаптованості та надмірна проник$

ливість у процесі взаємодії з оточуючою дійсністю безпосередньо

пов’язані з низькою самооцінкою, з метою компенсації якої і ство$

рюється над ідеальний образ.

В науковій літературі Я$концепція визначається як сукупність

уявлень людини про те, яка вона у всіх своїх власних проявах, мож$

ливих і дійсних, сутніх і другорядних. Основні структурні компо$

ненти Я$концепції детально розроблені Р. Бернсом, а саме: «реаль$

не Я» (самоустановки на уявлення особистості про те, якою вона

дійсно є в самосприйнятті себе й у теперішньому часі); «ідеальне Я»

(самоустановки та уявлення особистості про власний бажаний об$

раз в майбутньому); «дзеркальне Я» (самоустановки та уявлення

особистості щодо сприйняття її оточуючими) . Саме порушення

у розвитку самоустановки на прийняття іншими особистості приз$

водить до актуалізації «Я$ідеального» і, як наслідок, неадекватність

самооцінки, яка нівелює реальний образ Я.

Об’єктивна і адекватна самооцінка, як зазначає Н. І. Повякель,

є важливою умовою не тільки успішних і конструктивних взаємос$

тосунків, але і працездатності, душевної рівноваги і сприятливої

психологічної атмосфери. Водночас, недостатня адаптивність і про$

никливість у спілкуванні безпосередньо пов’язані з заниженою са$

мооцінкою, для компенсації якої і створюється «зверхдосконалий

ідеальний образ». Прагнення жити відповідно до нереального ідеалу

чи надмірні домагання до оточуючих, які спроектовуються «ідеаль$

ним Я» призводять до порушень в інтерперсональній взаємодії.

Аналогічно, завищена самооцінка проектує конфліктність особис$

тості, і як один можливий із наслідків, ігнорування людиною роз$

риву між «ідеальним Я» і власними негараздами, які призводять до

порушень поведінки індивіда.
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РОЗВИТОК КОГНІТИВНО!МОТИВАЦІЙНОГО АСПЕКТУ
ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ШКОЛЯРАМИ

Коцюруба О. В.
студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»

Вінницький соціально"економічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Волобуєва О. Ф., д.психол.н., проф. 

Розвиток демократичної держави передбачає своєчасне та ефек$

тивне вирішення актуальних проблем, серед яких чи не найго$

ловнішою проблемою є забезпечення виробництва, сфери послуг,

освіти, інших напрямків народного господарства кваліфікованими

фахівцями. При цьому вагомою постає проблема вибору май$

бутньої професії підлітками загальноосвітніх шкіл.

Підготовка молоді до свідомого вибору майбутньої професії від$

бувається під впливом певних чинників, що й забезпечують цей ви$

бір. З огляду на останнє, постає необхідність їх впливу на професійне

самовизначення учнівської молоді та вивчення мотивів, що лежать

в основі цього процесу Висвітлення питань життєвих і професійних

планів молоді, її професійних намірів знайшли своє відображення

в дослідженнях Р. Чередніченко та В. Шубкіна. Взаємозв’язок про$

фесійного самовизначення із загальним процесом самовизначення

особистості розглянуто у працях К. Абульханової$Славської, Р. Ніко$

ва, В. Сафіна. Питання мотивації особистості до здійснення профе$

сійного вибору та здатності до певної діяльності висвітлені в наукових

дослідженнях В. Бодрова, А. Голомшток, Є. Клімова, І. Назімова,

К. Платонова та інших. При цьому когнітивно$мотиваційний ком$

понент досліджуваного явища, що розкриває вплив когнітивного

стилю та мотивів учнівської молоді на процес прийняття рішення

щодо вибору майбутньої професії потребує додаткового вивчення.

Експериментальне дослідження когнітивно$мотиваційного ас$

пекту у підлітків та юнаків було проведено на базі Муровано$Кури$

ловецької СЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 та СЗОШ № 13 м. Вінниці (8,

9, 10, 11 класи) серед учнів 14–16 років. Загальна кількість досліджу$

ваних склала 93 особи. Нами були використанні такі емпіричні ме$

тоди: Методика «Закриті фігури Л. Л. Терстоуна», Методика виді$

лення основних мотивів вибору професії Павлютенкова», Тест

«Індивідуальні стилі мислення» А. Алексєєва, Л. Громова, «Опиту$

вальник Д. Кейрсі».

В результаті експериментального вивчення нами встановлено,

у полезалежних підлітків (n=50) превалюють мотиви престижу
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(8,37%), матеріальної вигоди (5,16%) та такі, що пов’язані зі зміс$

том майбутньої професії (). В той час, як поленезалежні однолітки

більш спрямовані на вибір професії через пізнавальні мотиви (5),

матеріальної вигоди, хоча за цим видом мотивів вони поступають$

ся полезалежним підліткам та соціального визнання (5,65%).

Старшокласники (n=50), з вираженим полезалежним стилем

мислення, за усіма групами мотивів поступаються поленезалежним

юнакам. Полезалежні юнаки та юнки мотивовані утилітарними (5%),

творчими (5,63%), матеріальними мотивами та мотивами престижу

(3,44%). На нашу думку, високий рівень прагматичних мотивів ви$

бору професії є виявом ціннісних та моральних переконань сучас$

ної молоді.
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3. Ярошенко В. В. Мотивація вибору професії та особливості її розвитку

в учнів загальноосвітньої школи [Текст] / В. В. Ярошенко. — М. : Просве$

щение, 2004. 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ
ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ПІДЛІТКІВ 

СЕРЕД ОДНОЛІТКІВ

Кривошей Ю. А.
V курс,  група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, тел. (093) 745 15 90
Науковий керівник: Кокун О. М., док. псих. наук, професор.

Звернутися до даної теми спонукала та обставина, що тривожність

в підлітковому віці може стати особистісною особливістю. У тепе$

рішній час проблема тривожності набуває все більшого значення, що

пов’язано зі змінами соціальної сфери, напруженим ритмом життя

і іншими чинниками, оскільки перебуваючи довгий час у тривожному

стані, а значить емоційна напруга зростає і призводить до стресу

після чого настає стан виснаження тобто дистресу. Виходячи з кола

проблем сучасного шкільного психолога, однією з найбільш актуаль$

них на сьогоднішній день постає проблема тривожності підлітків,

як такої вікової категорії, яка є «перехідною», кризовою, не стійкою.
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Тривожність, як комплексний емоційний стан складається з фун$

даментальних емоцій, так стверджує К. Ізард. І кожна із цих емоцій

робить свою спонукальну силу на загальний стан особистості. Три$

вожність — це суб’єктивний прояв неблагополуччя особистості, її

дезадаптації. Це є рисою особистості, готовністю її до страху. По$

шуки власного «Я» на соціальному, особистісному, екзистенційно$

му рівні є природною еволюцією підлітковості, тією фундаменталь$

ною потребою, яка обумовлює поведінку підлітка і, в цілому, його

світосприйняття. Майже всі почуття та емоції підлітка пережива$

ються на тлі прагнення незвичного й нового, проте усвідомлена перс$

пектива 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 (звич$

ного, надійного, сталого). Тривожність виступає результативною

функцією двох головних факторів: потреби реалізації внутрішнього

наміру та суб’єктивно оцінки імовірності його об’єктивації 

Провівши дослідження ми виявили 28,5% хлопців та 45,5% дівчат

мають середній рівень тривожності з тенденцією до високого. У дів$

чат рівень тривожності вище ніж у хлопців даного віку. Підвищена

тривожність у дівчат — вроджена. З біологічної точки зору дослідни$

ки виявили, що в мозку жінки нижче рівень вмісту хімічної речови$

ни — ферменту COMT — контролюючого тривогу, що призводить

до підвищеного неспокою і напруженості. Це свідчить проте, що

імовірно, що особи жіночої статі більш схильні до тривоги і сприй$

мають досить широке коло ситуацій як загрозливі їх престижу, са$

мооцінці, самоповазі. Середній рівень з тенденцією до низького ма$

ють 42,8% хлопців та 36,4% дівчат. Низький рівень тривожності 7,3%

мають хлопці та 4,5% дівчат. Можна сказати про ці дані, що вини

є оптимальними для певного вікового періоду, оскільки цей вік є пе$

рехідним, або ж його ще називають переломним періодом, що дають

змогу надалі більш устаткуватися в емоційному та психічному плані.

Також, було доведено та виявлено, що діти з високим рівнем

тривожності мають негативний статус серед однолітків, який тягне

за собою велику кількість неприємних відчуттів, таких як відчу$

женість, зневажливість, самотність. Тобто, дитина — підліток у пев$

ному випадку схильна до переживання стану тривожності. І цей

рівень починає активізовуватися до високого рівня внаслідок пев$

них обставин, ситуацій. Що надалі детермінує певні психічні прояви,

а той розлади психічного стану та поведінкових паттернів. Виходячи
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з отриманих даних високий рівень загальної тривожності підлітка,

дійсно детермінує дисгармонійний вплив на статусне положення

учня в класі. 

Отже, роблячи висновки, ми можемо сказати, що своєчасна діаг$

ностика стресових факторів та причин емоційної напруженості і три$

вожності у підлітків дає можливість розробити нам рекомендації для

батьків, щодо створення сприятливого емоційного клімату в сім’ї для

ефективної психокорекції щодо високої тривожності у підлітків.

ПРОЯВ ГАНДИКАПІЗМУ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Крисько В. Л.
6 курс, группа СР"61, спецiальнiсть «Соцiальна робота»

Хмельницький iнститут соцiальних технологiй
Науковий керiвник: Чайковський М. Є., к. пед. н., доцент

Сьогодні в Україні проживає понад два з половиною мільйони

інвалідів (а це більше 5,7% від усього населення). Щорічно до цих

«лав» потрапляє ще майже чверть мільйона наших громадян. При$

чини різні — від народження до травматизму на виробництві, ДТП,

психічні чи фізичні захворювання тощо. Усі вони потребують особ$

ливої, постійної, а не одноразової уваги, піклування і підтримки зі

сторони суспільства. З кожним роком інвалідність молодшає, зде$

більшого це працездатні люди середнього віку. Саме тому допомога

інвалідам — дорослим або дітям ґрунтуються на засадах поваги і ро$

зуміння, сприйняття унікальності кожної людини. 

Поняття гандикапу і гандикапізму в сучасній науці практично не

досліджено, що потребує його подальшого вивчення й обґрунтуван$

ня, оскільки воно не дістало однозначного трактування в працях як

вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Ми ж розглядаємо це поняття,

з власне, психологічної точки зору, пояснюючи його як стан, при

якому поєднання фізичних, розумових, психологічних та соціаль$

них якостей ускладнює процес пристосування людини, не надаючи

їй змогу досягнути оптимального рівня розвитку й функціонуван$

ня. Таким чином, поняття «гандикап», з погляду психології — це

психологічний комплекс: індивідуальне, внутрішнє сприйняття са$

мого себе людиною з особливими потребами.

Р. Корсіні та А. Ауэрбах поняття «гандикапізм» тлумачать, як за$

бобони стосовно інвалідів й осіб з певними відхиленнями від нор$

ми, тобто воно стає, таким чином, різновидом расових і гендерних
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забобонів, що існують у нашому суспільстві як у відкритих, інди$

відуальних й інституціональних, так й у прихованих формах [1]. 

На нашу думку, гандикапізм нерозривно пов’язаний зі стигма$

тизацією. Стигматизамція — таврування, нанесення стигми. Термін

«стигматизація» може означати навішування (присвоєння) соціаль$

них ярликів. [2].

У цьому контексті особливо актуальною є проблема ставлення

здорових людей до інвалідів, що переважно є негативним. Це зу$

мовлюється поширенням явища гандикапізму як соціальної проб$

леми та загостренням гандикапності як риси індивідуальної. Це,

в свою чергу, робить самих інвалідів пасивними, байдужими до

власного суспільного статусу, змушеними шукати шляхи пристосу$

вання до життєвих ситуацій. А ці знайдені шляхи викликають про$

тест у суспільстві, що сприймає інвалідів як тягар.

Вираженість гандикапних реакції залежить також від того, чи

євада вродженою або набутою. У цьому контексті слід зазначити,

що вроджена інвалідність викликає більший ступіть неприйняття,

ніж набута. Це пов’язано з дією механізмів ідентифікації та емпатії.

Гандикапність залежить також від вікових особливостей. Прослід$

ковуючи появу цієї риси в онтогенезі, слід зазначити, що дитина не

народжується з її проявами. Гандикапність формується під впливом

виховання, референтної групи, суспільства загалом, засобів масової

інформації.

Варто проаналізувати також гендерний аспект явища гандикап$

ності. Ми припускаємо, що в жінок, порівняно з чоловіками, дана

риса виявляється менш яскраво. Це пов’язано з вищим рівнем ем$

патії, здатності жінки краще зрозуміти й усвідомлювати почуття

оточуючих її людей, можливості співчувати та співпереживати їм.

Вивчення проблеми негативного ставлення до людей з особливи$

ми потребами на ранніх етапах дослідження висвітило те, що члени

суспільства займають позицію байдужих до осіб з особливими пот$

ребами та сприймають, їх як «відчудженних» або «відкинутих»

суспільством.

Дослідження даної проблеми серед студентів Хмельницького інс$

титуту соціальних технологій Університету «Україна» показало, що

в загальному в студентському середовищі існує тенденція поблаж$

ливого ставлення до людей з особливими потребами, усвідомлення

та розуміння їхніх проблем, та бажання чимось їм допомогти. Зако$

номірно виявилося: 85% відповіли, що у них в групі є люди з особ$

ливими потребами, що свідчить про високу влюченність людей
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з особливими потребами в освітній процес, і як наслідок ефективний

процес їхньої соціалізації. Відповідь на питання, про наявність у вас

друзів, дало негативний результат, тому що лише 15% студентів ма$

ють друзів з особливими потребами, що свідчить, про небажання

мати в близькому оточенні людей з особливими потребами. Біль$

шість студентів відповіли, що відносяться до них добре, і сприйма$

ють їх як «нормальних», але попереднє питання показало, що на

підсвідомому рівні, це не так. 55% студентів вважають, що людям

з особливими потребами властиві позитивні якості та вміння. 

Звісно усі студенти відмітили те, що бачили як проявляється не$

гативне ставлення до людей з особливими потребами у формі бай$

дужості, дискримінації, знущання, і в деяких випадках до нанесен$

ня тілесних травм та ушкодження. Проте 45% студентів вважають, що

до людей з особливими потребами так ставляться тому, що в психіці

існує установка: за такими людьми постійно потрібно доглядати, що

вони не зможуть реалізувати себе у житті, і від них можна чекати

всього. Проте існує у студентів думка, що останнім часом людей

з особливими потребами, стало дуже багато, що свідчить про вдос$

коналення медицини, та таких людей перестали «переховувати»,

що свідчить про їхню появу у суспільстві.

Отже, людина повинна більш прихильно оцінювати іншу осо$

бистість, яка набула інвалідності через травму на виробництві, ав$

томобільну аварію тощо, та зовсім інакше буде сприймати людину,

котра народилась інвалідом. Це відбувається тому, що в першому

випадку людина ідентифікує себе з інвалідом, розуміючи, що і вона

могла б опинитись на його місці, і відчуває до нього співпережи$

вання та співчуття. Гандикапні реакції тоді проявляються рідко. В ін$

шому випадку людина не знаходить з інвалідом нічого спільного та

відчуває до нього негативні емоції.
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СУЧАСНА МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА 

Крупко Т. Л.
Vкурс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій
Науковий керівник: Іваннікова Г.В., ст. викладач кафедри Психології

Актуальність даного дослідження полягало у тому, що молодіжні

субкультури стали невід’ємною частиною нашого повсякденного

життя. Сучасні молодіжні субкультури вражають своєю численніс$

тю та різноманітністю. На сьогоднішній день неформальних течій

надзвичайно багато, їх кількість невпинно зростає з кожним днем,

так само як і кількість їх учасників, з кожним днем до них приєдну$

ються десятки або навіть сотні нових людей [1; 2].

Метою нашого дослідження було виявити психологічні особли$

вості молодіжних субкультур. Ми поставили у своїй роботі певне

припущення, яке полягало у тому, що більшість людей, які вступа$

ють до молодіжних субкультур походять з неблагополучних сімей.

Це люди, які намагаються заручити підтримкою інших, нехтуючи

власними потребами, люди з заниженою самооцінкою, що страж$

дають від «комплексу неповноцінності». 

У нашому дослідженні приймали участь різні сучасні молодіжні

субкультури, такі як: готи, емо, панки, металісти, рокери, треш

культура, скінхеди, клабери, хіпі та репери.

Аналізуючи отримані результати дослідження, можна говорити

про батьківську сім’ю, як про один з найважливіших факторів, що

впливає на приєднання сучасної молоді до тієї чи іншої субкульту$

ри. Близько у половини опитаних сім’я була неповною, або ж не бу$

ло батьків взагалі. Для визначення пріоритетних цінностей в житті,

перед учасниками анкетування ставилися питання стосовно вибо$

ру між дружбою і коханням, між приналежність до субкультури та

коханою людиною, між найважливішими сферами їхнього життя

(сім’я, друзі, кохання). Обираючи між приналежністю до субкуль$

тури та коханою людиною 64% досліджуваних відповіли, що якби

вони закохалися у представника іншої субкультури, вони б не нава$

жилися змінити власні погляди заради кохання та приєднатися до

іншої субкультури, до якої належить кохана людина. 36% досліджу$

ваних, навпаки, запевняли, що заради кохання, знехтували б при$

належністю до певної субкультури.

Більшість досліджуваних, наголошує на тому, що кожна людина

незалежно від своїх особистісних характеристик гідна того, щоб коха$
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ти та бути коханою. Те, що кохання являється однією з основних

цінностей сучасної молоді продемонстровано і у їхньому виборі се$

ред найважливіших стосунків. Хоча більшість досліджуваних, оби$

раючи між грошима та друзями, впевнено наполягали на тому, що

безумовно друзі є важливішими за гроші, так відповіли 70%, дружні

стосунки як найважливіші у своєму житті обрали лише 17%

досліджуваних. 

Отже, дані результати емпіричного дослідження доводять, що май$

же половина з тих, хто являється членами сучасних молодіжних суб$

культур походить з неблагополучних сімей. Це сім’ї, в яких відсутні

або мати, або батько, або обидва з батьків. А також, частково підтвер$

дилася гіпотеза, стосовно того, що більшість представників мо$

лодіжних субкультур страждають від «комплексу неповноцінності».

Це люди, яким легко нав’язати власну точку зору, люди, яким важко

протистояти оточуючому суспільству, люди, які невпевнені в собі.
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СПЕЦИФІКА УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ 
ПРО ШЛЮБ І ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ
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Люди вступають до шлюбу щоб бути щасливими. У багатьох це

не виходить. Відповідаючи на запитання про причину свого одру$

ження молодь найчастіше вказує на кохання. Сучасна молодь вияв$

ляє схильність та готовність протиставляти кохання та шлюб. Ми$

нулі епохи залишили нам у спадок настанову на збереження міцної

сімї як осередок здорового суспільства, але не вказали, як нині це

можливо.

Шлюб — це союз двох людей, який є базовим утворенням у сис$

темі сімейних стосунків. Проблема задоволеністю шлюбом є од$

нією з найважливіших тем дослідження. Люди, які задоволені та

щасливі у шлюбі, мають більш високий рівень задоволення життям

взагалі, ніж самотні або ті, хто не відчувають задоволеності від сво$

го подружнього життя.
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Серед основних факторів виділяють: мотивацію створення шлюбу,

готовність молодих людей до сімейного життя, подружню суміс$

ність, подружню адаптацію та розподіл ролей у сім’ї.

Створюючи сімейні стосунки, молода людина вже, як правило,

має свою власну картину світу, основою якої є система ціннісних

орієнтацій. Духовна сумісність проявляється у збіганні, уподібнен$

ні цінностей, оцінок, настанов, що, в свою чергу, є однією з голов$

них умов нормального розвитку і успішного функціонування сім’ї.

Можна припустити, що подружжя, в яких схожі ціннісні орієнта$

ції мають схожі картини світу, а отже і вищий рівень задоволеності

подружнім життям.

У подружніх пар зі стажем сімейного життя 1–3,5 років спос$

терігається збігання провідних цінностей — цілей подружжя: і у чо$

ловіків, і у жінок домінують цінності «цікава робота», «активна

життєва діяльність», «щасливе сімейне життя», «хороші та вірні

друзі». Цінності, які подружжя не приймають як пріоритетні, такі:

«здоров’я», що можливо, пов’язане з віком; щастя інших, життєва

мудрість, краса природи та мистецтва. Задоволеність шлюбом в чо$

ловіків вища, ніж у жінок.

Отже, незбігання ціннісних орієнтацій та способів досягнення

цілей може призвести до виникнення незадоволеністю подружнім

життям та життям взагалі. Задоволеність подружніми стосунками

може бути пов’язана не лише з узгодженістю ціннісних орієнтацій

подружжя, але й, наприклад, коли нагромаджуються невирішені

проблеми, не з’ясовані конфлікти, образи, претензії, внаслідок чо$

го виникає незадоволеність шлюбом.

Успіх в сімейних взаємовідносинах починається з чіткого розу$

міння того, що чоловік і жінка не схожі між собою. Слід зазначити:

шлюб — справа спільна, у кожного партнера є своя роль. Для того,

щоб подружні взаємини складалися вдало, знадобиться вміння по$

ступатися. Ідеальних чи нормативних якостей щодо вступу в шлюб

немає. Сприятливі якості, які підвищують ймовірність успішного

шлюбу: старанність; доброзичливість і співчутливість; уміння ко$

ристуватися грошима.

На думку студентів Хмельницького інституту соціальних техно$

логій чоловіку при вступі у шлюб повинні бути притаманні нас$

тупні якості: вміння брати на себе відповідальність; впевненість

в собі; вміння підтримувати рівність у спілкуванні. Якості, яки$

ми повинна володіти жінка при вступі у шлюб є такими: здатність

до емоційної підтримки; здатність приймати та брати до уваги
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поради; відсутність тенденцій до суперництва; відсутність зайвої

романтичності. 

Передшлюбний період є дуже важливим для розуміння специфі$

ки психології сімейних відносин. Подружжя не є кровними родича$

ми, вони стають родичами «за вибором». Дошлюбні фактори ризи$

ку, які впливають на передшлюбні взаємини молоді студентами

визначені наступні:

— ранній вік тих, хто одружується (неофіційно в Україні вважа$

ється такий вік до 20 років в чоловіків, до 18 років в жінок), оскільки

він продукує перцептивні помилки і перекручування;

— пізній вік (для Заходу таким віком є: для чоловіків 40–45 ро$

ків, для жінок 30–35; для України: для чоловіків 30–32 роки, для

жінок 25–27);

— те, що дружина старша за чоловіка;

— те, що дружина за освітою вища за чоловіка;

— нестійкість взаємин до шлюбу;

— надто короткий чи надто тривалий період знайомства;

— негативне ставлення батьків до шлюбу;

— дошлюбна вагітність.

Позитивні фактори, які впливають на підвищення успішних і гар$

монійних взаємин у шлюбі виділено наступні: вища освіта в чолові$

ка; оптимальна тривалість передшлюбних взаємин (від 1 до 3 років);

подібні риси характеру (окрім домінування і суперництва); згода

батьків та їх позитивне ставлення до майбутнього союзу.

Серед факторів, що заважають становленню гармонійних сімей$

них взаємин, в процесі дослідженні було виділено: міф про вічну лю$

бов; міф про чарівну силу любові; міф про злу долю і про злу волю;

міф про сталість подружнього щастя; міф про те, що члени сім’ї до$

сконало знають один одного; міф про необхідність самопожертви

в ім’я партнера; міф про те, що подружжя — це одне тіло і одна душа.

Таким чином, для щастя в сімейному житті, гармонії сімейних

взаємин необхідно дотримуватись вищезазначених рекомендацій

для покращення взаємостосунків в молодій сім’ї і між подружжям.
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ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ

Курбатова А. О.
асистент кафедри психології

Інституту соціальних технологій

Психологи зазначають, що до особистості можна віднести як вра$

ження, яке людина справляє на оточення, так i систему внутрiшнiх

процесів, що визначають поведiнку людини та її спосіб реагування

на навколишню дiйснiсть. Особистість це складна психологiчна ре$

альнiсть, що є надзвичайно складним об’єктом дослiдження, зу$

мовлена соцiокультурними впливами, але залежить i вiд генетичних

чинникiв, вона функцiонує на свiдомому i несвiдомому рiвнi, вона

змінюється i розвивається, проте характеризується усталеними тен$

денцiями, якi дозволяють вирiзняти особистiсть упродовж тривало$

го часу, ідентифікувати її стиль, дії, сутність [4]. Особистiсть — це

глибока суттєва характеристика людини; — це сутнiсть, що визна$

чає стабiльнi форми поведінки [1]; є результатом розвитку, є залежною

вiд бiологiчної спадковостi й соцiальних умов; — це також i певне

поєднання психологічних особливостей з характерними особли$

востями поведінки (особистості). Процеси особистостi: мотивоут$

ворення; визначення мети, прийняття рiшень; внутрiшня узгод$

женiсть особистостi. 

Психологiчнi утворення особистостi: суб’єктнiсть (суб’єктнi утво$

рення, або внутрiшнiй свiт), характер (способи досягнення мети),

здiбностi, особистi цiнностi (ознака зрiлостi особистостi, мiра її

соцiальностi), особистiсний вибiр, моральнiсть особистостi, самос$

тійнiсть (опора на власнi iнтелектуальнi та духовнi сили), вiдповi$

дальнiсть, особисте слово, кодекс честi, гiднiсть особистостi, цiлi

й перспективи особистостi, особистий час, особиста поведiнка

(особливий притаманний особистостi спосiб соцiальних дiй) [5].

Олпорт дав власне визначення особистості: особистiсть — це внут$

рiшня динамiчна органiзація психофiзiологiчних систем, яка фор$

мує патерни поведiнки, мислення та емоцiй, характернi для певної

людини. Він чiтко акцентував суттєвi для нього аспекти розумiння

особистості: поведiнка особистостi постiйно змінюється («дина$

мічна органiзацiя»); має мiсце певна базова структура, що об’єднує

та органiзовує рiзнi елементи особистостi («динамiчна органiза$

цiя»); при розглядi та вивченнi особистостi суттєвими є не тiльки

аспекти мислення, а й тiлесні аспекти особистостi («психофiзичнi

системи»); поняття особистостi включає «визначальнi тенденції»,
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тобто наявнiсть струкгур, що виявляють iстинну природу особистостi

та в певних ситуацiях дають iмпульс вчинкам; унiкальнiсть особис$

тостi має домiнуюче (першочергове) значення (характернi поведiн$

ку та мислення); особистiсть виявляє себе у всiх проявах людини,

у всiх аспектах поведiнки, яку можна спостерiгати: поняття особис$

тостi охоплює визначальнi тенденції для всіх видiв людської активнос$

тi («...поведiнку та мислення») [3]. Аналiзуючи це концептуальне

визначення особистостi, слiд зазначити, що автор провiв також до$

сить складне i принципове розмежувания таких понять, як «темпе$

рамент» та «характер», якi часто вважають синонiмами особистостi.

З позицій Л. І. Божович особистiстю можна вважати тільки ту лю$

дину, що досягла такого рiвня психiчного розвитку, який робить її

здатною керувати власною поведiнкою та діяльнiстю, а також пев$

ною мiрою i власним психiчним розвитком. Особистість визначаєть$

ся тим: що вона знає; що вона цінить, що і як вона створює; з ким

і як вона спiлкується; які потреби і як вона їх задовольняє [1, 2]. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Луценко Т. М.
асистент кафедри психології, 

Інституту соціальних технологій

Обираючи професію, особистість здійснює не тільки вибір роду

занять, а й складний акт самовизначення, оскільки це обертається

необхідністю визначити своє місце на життєвому шляху. Вибір про$

фесії — одне із найвідповідальніших рішень, які приймає людина

в житті. Від цього залежить і продуктивність праці, і соціальна ак$

тивність людини, і життєва доля. Кажуть що вибір професії — це
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друге народження людини. Від того, наскільки вірно людина обере

свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві вона буде зай$

мати. Для того, щоб уникнути помилок у виборі професії, необхідно

мати уявлення про свої здібності, можливості, інтереси, схильності.

Цінність праці не тільки в якості виробництва, але й у сприянні

розвитку особистості. Проблема вибору і труднощі, пов’язані

з прийняттям рішень досить часто виходять на перший план на

вирішальний етап професійного самовизначення. Це — вибір на$

вчального закладу, напрямку спеціалізації, перехід на іншу посаду,

зміна професій. Професійне самовизначення неодмінно включає

також необхідність конкретизації цілей, узгодження індивідуальних

планів особистості з зовнішньою ситуацією, потребує врахування

конкретних обставин а, також своїх переваг і обмежень в процесі

реалізації своїх інтересів і цінностей.

Як бачимо, перед молодою людиною, для якої проблема про$

фесійного самовизначення стає актуальною, постає досить складне

завдання, яке не завжди і не кожному вдається вирішити швидко,

остаточно і безпомилково.

Сучасний ринок праці ставить до людини, яка шукає роботу,

жорсткі і досить високі вимоги щодо її компетентності, активності,

професіоналізму, рівня ефективності праці. Реаліями сьогодення є

конкуренція між претендентами, безробіття та відсутність гаранто$

ваного працевлаштування. Усі ці чинники підвищують роль осо$

бистості у сучасних умовах щодо вирішення питання своєї зайня$

тості, а у зв’язку з цим і рівня відповідальності щодо адекватності

свого професійного самовизначення, як основи конкурентоспро$

можності індивіда на ринку праці. 

Окрім того, зайнятість виступає не тільки економіко — соціаль$

ною категорією, а в значній мірі категорією психологічною, соціаль$

ною. Оскільки через психіку людини відображається життя суспільст$

ва у всіх його проявах. Людина — це носій суспільних проблем

і цінностей, що втілюються в її мотиваційну спрямованість на тру$

дову діяльність. Якщо трудова діяльність за своїми характеристика$

ми співпадає з мотиваційними, емоційними, когнітивними та ко$

мунікативними особливостями людини, тоді процес трудової

діяльності дає задоволення, в меншій мірі втомлює та не викликає

негативних емоцій і тим самим, позитивно впливає на продуктив$

ність праці і її ефективність. 

Рекомендації, щодо ефективного професійного самовизначення

майбутніх фахівців соціальної сфери:
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1. Визначити кілька професій, які подобаються, до яких є потяг,

існують принципові можливості успішного їх освоєння та працев$

лаштування.

2. Шукати якнайбільше інформації про ці професії, знайомити$

ся з людьми, які їх представляють.

3. Вислухати думки батьків, учителів, друзів, проаналізувати їх.

4. Скласти список суттєвих можливостей (наприклад, можливість

спілкуватися з людьми, поїздки за кордон, висока платня тощо) і про$

аналізувати його у співвідношенні своєї мети, очікувань, мрій.

5. Визначити фізичні та психологічні якості, необхідні для кож$

ної з професій.

6. Прислухатися до своїх відчуттів, інтуїції.

7. «Приміряти» кожну з професій. Порівняти, зважити всі «плю$

си» і «мінуси».

8. Зробити вибір.

9. Впевнено йти до мети.

ПІДРОСТАЮЧА ОСОБИСТІСТЬ 
ЯК СУБ’ЄКТ СТИЛЮ ЖИТТЯ

Луцька В. В.
Студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел.: (096) 199 44 71
Науковий керівник: Томчук М. І., д.психол.н., професор 

Найважливішим завданням освітньої політики України є фор$

мування та розвиток всебічно розвиненої, морально зрілої та со$

ціально активної особистості. Його вирішення неможливе без ура$

хування закономірностей взаємодії молодої людини з оточуючим

світом, особливо в умовах сучасних соціальних змін, прагматизації

життя, трансформації ціннісних орієнтацій, тенденції до спрощен$

ня життєвих цілей та планів молоді. Означені умови становлення

особистості молодої людини актуалізують необхідність вивчення

сутності, специфіки та особливостей становлення стилю життя та

його взаємозв’язку із ціннісною сферою особистості юнаків як спо$

собу життєздійснення та реалізації смислу їх життя.

Підростаюча особистість в підлітковому і юнацькому віці відзна$

чається «творчою самодіяльністю» (С. Л. Рубінштейн), прагненням

до відповідальності (М. В. Савчин), зорієнтованістю на здобуття

статусу самостійної дорослої людини, здісненням усвідомлюваних

студентської молоді Секція 9



життєво важливих виборів власного життєвого шляху, активним

прагненням до самовизначення та самореалізації. 

Слід зазначити що, життя особистості в єдності об’єктивних умов

і суб’єктивних прагнень людини розкривається у проблемі життєвого

шляху, з точки ж зору її активного, творчого суб’єктного розгляду

воно виступає як процес творення життя особистістю, тобто тво$

рення себе, свого власного життя, виявляючи особистість, її світо$

гляд, систему ставлень людини до себе та навколишнього світу. 

Життєтворчість передбачає певний рівень сформованості осо$

бистості, такий етап її розвитку, на якому можливий усвідомлений,

самостійний і відповідальний вибір, прийняття рішень, цілеспря$

мованість досягнення головної мети, реалізації життєвих планів,

самоствердження, свідома самореалізація. Тобто, такий рівень роз$

витку, самовизначення особистості, коли вона виступає як суб’єкт,

суб’єкт свого життя, власного життєвого шляху, і, врешті, (як його

форми і способу) як суб’єкт стилю життя. 

Таким чином, поняття суб’єкт стилю життя відображає активну,

спонукальну, діяльну сторону життя людини в процесі її дорослі$

шання. Воно фіксує ту сторону життєдіяльності підростаючої особис$

тості, яка є результатом її волевиявлення, передбачає певний рівень

свободи при виборі способу своєї життєдіяльності. Розуміння осо$

бистості підліткового і юнацького віку як суб’єкта стилю життя під$

креслює активний спосіб її існування, творчий характер ставлення

особистості до свого життєвого шляху, коли індивідуальне життя як

об’єктивний процес має бути втіленням сутнісних сил особистості

та предметом довільної особистісної активності.

Це процес і результат свідомого вибору юнаків і дівчат тієї чи

іншої можливості з$посеред їх сукупності, процес індивідуального

роного творення умов і способів життєдіяльності, а зрештою, і спо$

сіб власного самоствердження і самоздійснення. 

Література
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України ; [ред. рада: В. М. Доній [та ін.] ; за ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрма$

кова, В. О. Тихоновича. — К., 1996. — 791 с. 

2. Стиль жизни личности: Теоретические и методологические пробле$

мы / Под ред. Л. В. Сохань, В. А. Тихонович. — К., 1982. — С. 75–95.

3. Собчик Л. Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и прак$
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
У ПІДЛІТКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА ПОДОЛАННЯ

Максименко К. С.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія», 

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Клименко В. В., д.психол.н., професор

На сьогоднішній день проблема девіантної поведінки є досить ак$

туальною, найбільше девіація виявляється в періоди перетворень су$

спільних систем, коли руйнуються старі норми, цінності, стереотипи

і люди втрачають орієнтири. Зміни соціальних цінностей, які відбува$

ються в період реформування політичного та соціально$економічного

життя країни, які відображаються на всьому населенню України.

Соціальна значущість роботи полягає в наступному: різке погір$

шення матеріального рівня життя істотно позначається на здоров’ї

населення. Серед підлітків набули широкого поширення наркома$

нія і токсикоманія.

Проблеми виховання підлітків, які мають певний ступінь соціаль$

ної незахищеності і соціальної дезадаптації на сьогодні стоять дуже

гостро. Це пов’язано з тим, що дезадаптовані діти, які складають

так звану групу ризику, часто належать до малозабезпечених, не$

повних чи «проблемних» сімей. Недоліки сімейного виховання по$

роджують проблеми при навчанні в школі, конфлікти з педагогами

і як наслідок, соціальну дезадаптацію підлітка.

Девіантна поведінка підлітків є однією з найбільш складних

проблем на стику соціальної та клінічної психіатрії, педагогіки, пси$

хології, юриспруденції. Особливо актуальна ця проблема в зв’язку

з ростом в Україні граничних психічних розладів серед дітей та під$

літків та розладами поведінки.

Девіантна поведінка — це досить поширене соціальне явище,

оскільки існують правила, завжди знайдуться і їх порушники. Окрім

того, суспільство розвивається і потребує нових норм задля свого

функціонування як системи. Ці нові норми неминуче породжують

нові типи девіацій. Звідси необхідність формування толерантного

підходу до девіантності і розуміння її об’єктивності. 

В нашому дослідження метою роботи є визначення особливос$

тей діяльності психолога з попередження та подолання девіантної

поведінки в підлітковому віці.
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Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновки того, що

психологічними причинами виникнення девіантної поведінки під$

літків відносяться: внутрішні фактори: психологічні бар’єри, духовні

проблеми, порушення ціннісно$мотиваційної сфери, емоційні про$

блеми, низький рівень адаптивних можливостей, негативний життє$

вий досвід та відсутність позитивного життєвого досвіду, особливості

локусу контролю та рівень самоповаги. А також, зовнішні фактори,

які розглядаються як зовнішні умови, які впливають на особистість,

але відображаються в психіці та поведінки дитини, тому відносять$

ся до психологічних. Вони включають: порушення взаємовідносин

з оточенням; недостатня соціальна захищеність та невиконання ви$

ховних функцій сім’ї (сімейна занедбаність), що призводить до по$

рушення адаптації підлітка.

ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мачульська М. В.
V курс , група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій, тел. (093) 745 15 90
Науковий керівник: Клименко В. В., д.психол.н., професор

Проблеми прояву страху у дітей дошкільного віку, актуальна тим,

що в данний час збільшилась кількість дітей, що відрізняються під$

вищеним станом страху. На сьогодньошній день дитячі страхи це

досить розповсюджене неблагополуччя у вихованні дитини. Прояви

дитячих страхів вельми різноманітні. Страхи у дітей виникають

найчастіше самі різні: який щось сильний шум, раптова поява див$

ної людини або просто незнайомця, звук, що спускається в туалеті

води, пилососа і так далі. Деяким дітям властиві нічні кошмари, коли

дитина прокидається з плачем і кличе мати, вимагає, щоб дорослі

спали разом з ним. Інші відмовляються залишатися одні в кімнаті,

лякаються темряви, незрозумілих тіней і незвичного світла, боять$

ся залишатися на одинці, побоюються докторів і зубних лікарів,

тварин, бродяг, покарання, школи. Крім того, є діти, які бояться

навіть мухи, клоуна в цирку, побоюються виходити на сходи без

батьків, іноді виникають побоювання за батьків, діти тривожаться,

що з їх мамою і татом що щось трапиться. Деякі діти відмовляють$

ся кататися з гірки, долати перешкоди, плавати в басейні, тікають

від собаки, не залишаються одні, і т.п. Можна перерахувати ще ба$

гато найшкідливіших речей, у яких вони бачать щось страшне.
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У більшості випадків дитячі страхи — це абсолютно нормальний

етап розвитку кожної дитини. Але в деяких ситуаціях дитячі страхи

можуть сигналізувати про будь психологічної проблеми дитини.

Наша мета полягала у тому, щоб виявити особливості корекційної

роботи по подоланню страхів у дітей 4–5 років.

Роблячи висновки, ми можемо стверджувати, що страх відіграє

важливу роль у житті дитини. З одного боку, страх може вберегти

від необдуманих і ризикованих вчинків, а з іншого — позитивні

і стійкі страхи перешкоджають розвитку особистості дитини, скову$

ють творчу енергію, сприяють формуванню невпевненості і підви$

щеної тривожності. 

Страхи неминуче супроводжують розвиток дитини і поява різних

емоційних порушень, психологічних проблем пов’язано з рядом не$

сприятливих подій, що відбулися в дитинстві. Профілактика страхів

полягає, перш за все, у вихованні таких якостей, як оптимізм, впев$

неність у собі, самостійність. 

Корекція страхів у дітей може здійснюватися за допомогою різ$

них методів: ігротерапії, казкотерапії, арттерапії, лялькотерапії, псі$

хоелеваціі, індивідуально$групових занять та поліпшення дитячо$

батьківських відносин.

ВПЛИВ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ НА АДАПТАЦІЮ 
У ПІСЛЯ ТРУДОВИЙ ПЕРІОД

Мельник Л. Д.
V курс, група ПЛ"51, Спеціальність «Психологія»,

Інститут соціальних технологій 
Науковий керівник: Малхазов О. Р., д.психол.н., професор

Проблема психологічної адаптації особистості в пенсійному віці

на даний час є однією з найактуальніших не тільки для психоло$

гічної науки, але й для суспільства в цілому. Це обумовлено тим, що

психологічний комфорт і стійкість великої групи людей похилого

віку, яка збільшується в останні десятиліття, служать важливими

показниками суспільного устрою і чинником соціальної стабіль$

ності. З припиненням трудової діяльності у старіючих людей пору$

шується життєвий стереотип, пристосованість до нових умов, пере$

будовується весь спосіб життя. Тому вивчення психологічних
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проблем похилого віку, і зокрема адаптації, становить одну з про$

відних проблем.

Період старіння є одним із закономірних етапів життєвого шля$

ху людини і її онтогенезу. В даний час цей віковий період привертає

до себе все більшу увагу дослідників у зв’язку з істотним підвищенням

середнього віку життя людини і, як наслідок, істотним постарінням

населення в багатьох країнах. За останні десятиліття у ряді країн

світу значно збільшилася тривалість життя, багато людей досягають

віку 90 і більше років.

Негативні наслідки даного процесу складаються не тільки в то$

му, що знижується часка працездатного і супільно — активного на$

селення. Видається, що найбільш значний негативний ефект має

той факт, що люди, які досягають похилого віку виявляються часто

не тільки соціально$економічно, а й психологічно не підготовлени$

ми до свого нового вікового статусу.

Мета нашого дослідження полягала у виділенні особистісних

профілів і їх зв’язків зі ступенем психологічної адаптації людини

у після трудовий період. В якості гіпотези дослідження було вису$

нуто припущення про те, що літні люди характеризуються різним

ступенем адаптації до життя у після трудовий період.

Значимість дослідження визначається тенденцією збільшення

частки літніх людей в сучасному суспільстві і, відповідно, підви$

щення їх ролі в життєдіяльності суспільства.

Літні люди являють собою особливу групу, яка вкрай неоднорідна

за психологічними характеристиками. Порівняльний аналіз різних

типологій старіння показав, що спільним детермінантом вибору

людини стратегії старіння є його ставлення до цього процесу, яке

складається не тільки в пізні періоди онтогенезу, коли старість стає

доконаним фактом, але і на більш ранніх етапах життєвого шляху.

В період настання пізньої дорослості людина стикається з необ$

хідністю вирішення абсолютно нових для неї проблем, пов’язаних

зі зміною її соціального стану, з рольовою безпосередністю, з власни$

ми віковими змінами. Існує необхідність зміни колишнього способу

життя, перебудови існуючого динамічного стереотипу поведінки,

прийняття нової соціальної ролі, зміни сприйняття себе. Період

пізньої дорослості є підсумком усього життєвого шляху людини.

Пізня дорослість характеризується досягненням нової, завершеної

форми его — ідентичності і цілісності.

Період старіння включає в себе різні типи змін позитивних і не$

гативних, спрямованих на досягнення нового рівня особистості,
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триваючого становлення людини. Однак, рішення, прийняті на по$

чатку життя, виступають в якості будівельних блоків, з яких склада$

ються всі рішення дорослої людини. 

ПРОФІЛАКТИКА ПСИХІЧНОГО ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ
У СТУДЕНТІВ ВНЗ

Мірошниченко Л. Г.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»,

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Кокун О. М., д.психол.н., професор

Сьогодні, у час постійних психічних перевантажень і стресових

ситуацій неабиякої ролі набуває здатність людини до подолання

психічного перенапруження та саморегуляції негативних психічних

станів. Особливо це важливо для молоді, зокрема студентів вищих

навчальних закладів, у житті яких відбулися істотні зміни порівняно

з попередніми етапами навчання та особистісного зростання. Адже

студенти по$різному реагують на власні труднощі, і тут важливою

стає здатність молодої людини до психологічної саморегуляції. 

Перехід від несамостійного та залежного дитинства до самостій$

ної і відповідальної дорослості позначається на всіх аспектах життя

і супроводжується внутрішніми та зовнішніми суперечностями.

Вплив психічного перенапруження та негативних психічних ста$

нів на діяльність людини можуть призводити до зниження її про$

дуктивності і негативно позначатися на процесах спілкування та

міжособистісної взаємодії. У багатьох студентів може спостерігатися

зниження самооцінки та виявлятися високий рівень тривожності.

У декого спостерігаються вияви конфліктності, протистояння

у стосунках з іншими, вербальної і навіть фізичної агресії. Трапля$

ються і порушення процесів емоційної саморегуляції, підвищують$

ся збудливість, неврівноваженість.

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб дослідити чинники

виникнення психічного перенапруження у студентів вищих навчаль$

них закладів та можливостей подолання цього стану психофізіоло$

гічними засобами. Ми можемо висунути припущення того, що су$

часні психофізіологічні методи є ефективними для профілактики

психічного перенапруження у студентів вищих навчальних закладів.

Профілактика психічного перенапруження та психологічна са$

морегуляція дають змогу не лише гармонізувати взаємостосунки

особистості у студентському віці із зовнішнім та внутрішнім світом,
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а й вдатися до певних дій для власних змін у негативних психічних

станах. Саме в процесі навчання та соціалізації у молодої людини

виникають психічне перенапруження та негативні психічні стани,

для подолання яких формується система психофізіологічної само$

регуляції особистості. Щоб допомогти студентові у формуванні цієї

системи, потрібно дати йому інструмент, за допомогою якого він

зможе цього досягти. Таким інструментом є методи психофізіоло$

гічної саморегуляції, особливості використання яких і покликана

дослідити наша робота.

Отже, проблема профілактики психічного перенапруження

у студентів вищих навчальних закладів за допомогою використання

методів саморегуляції та вивчення особливостей їх застосування

потребують теоретичного дослідження та практичного підтверд$

ження, оскільки це може допомогти студентській молоді легше

адаптуватися до нових умов життя і навчального процесу. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТІВ 

Могилевець А. М.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»

Інститут «Соціальних технологій» (093) 719 61 24
Науковий керівник: Малхазов О. Р., д.психол.н., професор

Пізнавальні процеси є складовою частиною будь$якої людської ді$

яльності і забезпечують ту або іншу її ефективність і дозволяють лю$

дині визначати наперед мету, плани і зміст майбутньої діяльності,

подумки «програвати» або моделювати хід цієї діяльності, свої дії

і поведінку, передбачати результати своїх дій і управляти ними по

мірі виконання. Від рівня розвитку пізнавальних процесів студента

залежить складність і ефективність його навчання. Людина народ$

жується з достатньо розвинутими задатками до пізнавальної діяль$

ності, проте пізнавальні процеси новонароджений здійснює спо$

чатку несвідомо, інстинктивно. Йому ще належить розвинути свої

пізнавальні можливості, навчитися управляти ними. Тому рівень

розвитку пізнавальних можливостей людини залежить не тільки від

отриманих при народженні задатків (хоча вони відіграють значну

роль в розвитку пізнавальних здібностей), але в більшій мірі від ха$

рактеру виховання людини в сім’ї, в школі, від власної її діяльності

по саморозвитку своїх інтелектуальних здібностей.
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Пізнавальні процеси здійснюються у вигляді окремих пізнаваль$

них дій, кожна з яких є цілісним психічним актом, що складається

нероздільно зі всіх видів психічних процесів — складних утворень,

в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторо$

ни свідомості.

Пізнавальна активність студентів є умовою, метою та кінцевим

результатом ефективної навчально$пізнавальної діяльності студентів.

Мета нашого дослідження полягала у тому, щоб виявити психо$

логічні особливості розвитку пізнавальних процесів у студентів. То$

му, що навчально$пізнавальна діяльність — це процес, у якому осо$

бистість оволодіває загальнолюдськими знаннями, які поступово

ускладнюючись дозволяють у своєму русі розвивати особистість не

тільки в духовному й інтелектуальному плані, а й професійно.

Пізнавальна діяльність є процесом відображення в мозку людини

предметів та явищ дійсності і складається із серії пізнавальних про$

цесів — психічних процесів, за допомогою яких людина пізнає світ:

відчуттів, сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення і мовлення.

Пізнавальна активність, процес розвитку якої охоплює весь

процес навчання студента, нерозривно пов’язана із пізнавальними

здібностями особистості, і її розвиток передбачає водночас розви$

ток (або поштовх до нього) пізнавальних здібностей, і саме тому ці

поняття треба розглядати комплексно. Отже, саме для пізнавальної

активності характерне свідоме спрямування зусиль на засвоєння та

оволодіння знаннями, уміннями й навичками; виявлення самостій$

ності й творчого підходу у навчально$пізнавальній діяльності; напру$

жена розумова діяльність особистості, що відбивається у її практич$

ній діяльності. Пізнавальна активність формується, а пізнавальні

здібності розвиваються у процесі виконання таких завдань, які ви$

магають застосування отриманих знань для оволодіння уміннями

та навичками, показу студентам значення цих знань у житті та прак$

тичній діяльності.

В ході дослідження ми виявили, що однією з найбільш ефектив$

них форм навчання і розвитку пізнавальних здібностей студентів

є самостійна робота студентів, яка робить їх активними учасника$

ми навчального процесу, сприяє розвитку їхнього мислення, спос$

тережливості, озброює умінням застосовувати теоретичні знання

в умовах практичної діяльності, розвиває їх творчі сили.

Значні дидактичні можливості для підвищення рівня пізнавальної

активності мають нові інформаційні технології, які сприяють поси$

ленню інтересу до навчання, розвитку мислення, інтелектуальних
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здібностей студентів, індивідуалізації та диференціації навчання,

підвищення наочності навчання, розвитку самостійності, спрощення

та збільшенню швидкості доступу до навчальної та наукової інфор$

мації через мережу Internet.

СТРАТЕГІЇ КОПІНГ ПОВЕДІНКИ 
У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Мороз М. С.
студент магістр, група ПС"61, спеціальність «Психологія»

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. (093) 611 31 87
Науковий керівник: Волобуєва О. Ф., д.психол.н., професор.

Встановлено, що психічне і фізичне самопочуття підлітка зале$

жить від вибору копінг$стратегій у момент зіткнення з психотравму$

ючою ситуацією. Поняття стратегії означає здібність до самостійної

побудови свого життя, до осмисленого її регулювання відповідно

до вибраного напряму.

Дж. Амірхан на основі факторного аналізу багатьох копінг$від$

повідей на стрес розробив «Індикатор копінг$стратегій». Він виді$

лив 3 групи копінг$стратегій: дозволу проблем, пошуку соціальної

підтримки і уникнення (Amirkhan J., 1990). 

1. Стратегія дозволу проблем — це активна поведінкова страте$

гія, при якій людина прагне використовувати особові ресурси, що

все є у нього, для пошуку можливих способів ефективного дозволу

проблеми.

2. Стратегія пошуку соціальної підтримки — це активна поведін$

кова стратегія, при якій людина для ефективного дозволу проблеми

звертається за допомогою і підтримкою до його довкілля: сім’ї, дру$

зям, значимим іншим.

3. Стратегія уникнення — це поведінкова стратегія, при якій лю$

дина прагне уникнути контакту з дійсністю, що оточує його, піти від

вирішення проблем.

За статистикою, теоретичного дослідження стратегій подолання

стресу, використовуваних підлітками показало, що емоційно$орієн$

товані поведінкові стратегії служать безпосередньому емоційному

вирішенню, зняття негативних відчуттів, а стратегії, орієнтовані на

проблему, направлені на зміну реальної ситуації. Було встановлено,

що підлітки з високою тривожністю частіше використовують емо$

ційні копінг$стратегії (уникнення, звинувачення і тому подібне),

які пов’язані із зниженням самооцінки, погіршенням адаптації до
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захворювань, а високий рівень психологічної зрілості людей, від$

чуття власної значущості, висока самооцінка зумовлюють викорис$

тання когнітивних копінг$стратегій. 

На формування життєвої стратегії неабиякою мірою впливає

життєва позиція людини, сукупність життєвих цілей і завдань. Як$

що ці завдання гранично примітивні, життєвий світогляд людини

вузький, немає життєвих перспектив, необхідність в стратегії сама

по собі відпадає. Якщо позиція суперечлива, нестійка, стратегію

побудувати важко.

Уникнення проблемних ситуацій в житті, небажання «усклад$

нювати» собі життя чимось виходить за рамки повсякденного роз$

порядку рівносильні відмові від стратегії і організації свого життя.

Стратегія допомагає побачити можливості подальшого розширення

життєвих перспектив, зберегти і виявити послідовність в реалізації

життєвої лінії. У визначенні принципів вирішення життєвих зав$

дань і полягає суть стратегії. Уміння приймати рішення і повинно

відрізняти стратега в повсякденному житті.

Стратегія життя в широкому її розумінні — це принципова, та$

ка, що реалізовується в різних життєвих умовах, обставинах здібність

особи до з’єднання своєї індивідуальності з умовами життя, до її

відтворення і розвитку. Для кожної особи характерний свій, непов$

торний спосіб життя, спосіб її структуризації, організація, з одного

боку, і оцінювання, осмислення — з іншою.

Література

1. Анцыферова Л. И. Личность в трудних жизненных условиях: пере$

осмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита //

Психологический журнал. — №1. — 1994. — С. 3–19.

2. Василюк Ф. Е. Психологии переживания. — М. : Знание, 1984. — 388 с.

3. Поливанова К. Н. Психологическое содержание подросткового воз$

раста // Вопросы психологии. — 1996. — № 1. — С. 6–14.

студентської молоді Секція 9



ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ
ДО НАВЧАННЯ В ІНОЗЕМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Новікова Н. І.
cтудент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»

Вінницький соціально"економічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Яцюк М. В., к.психол.н.

В умовах світових інтеграційних процесів кожен народ усвідомлює

себе невід’ємною частиною загальнокультурного світу. Посилення

культурної цілісності світу, взаємозалежності його регіонів створю$

ють і нові, раніше невідомі проблеми. Внаслідок більш частих, ніж

раніше, міжкультурних контактів люди стикаються з низкою різнома$

нітних проблем адаптації, які пов’язані як з очевидними, так і з при$

хованими особливостями культур, відмінностями між ними.

Наше дослідження торкається проблеми психологічної адаптації

молоді при зміні соціокультурної ситуації. Актуальними є питання

про те, як відбувається включення особистості в різноманітні ситу$

ації нового соціокультурного оточення, як людина перетворює, пе$

реосмислює для себе дійсність, як долає перешкоди, що стоять на

шляху реалізації її звичної поведінки, які конфлікти переживають$

ся особистістю в процесі адаптації.

Мета дослідження — виявлення психологічних особливостей адап$

тації студентської молоді до нових умов життя і навчальної діяль$

ності за кордоном.

Методи, що використовувалися в дослідженні: теоретичні: аналіз

соціально$психологічної літератури з проблеми вивчення; емпірич$

ні: проективний метод депривації структурних ланок самосвідомості

(B. C. Мухіна); експрес діагностика міжетнічної акультурації; метод

включеного спостереження; методика «Я, Ми, Вони» (модифікація

тесту Д. Катца); опитувальник (І. А. Шолохов); методи математико$

статистичного аналізу. Дослідження проводилося на базі Вінниць$

кого соціально$економічного інституту Університету «Україна» та

Delaware County Community College у Сполучених Штатах Америки.

Адаптація в інонаціональному середовищі, на думку Т. К. Фомі$

ної [3], виступає як інтеріоризація особистістю цінностей культури

іншого народу в якості установок діяльності (при збереженні в пов$

ному обсязі власної етнокультурної ідентифікації). При цьому по$

винна дотримуватися певна соціальна міра адаптації, яка не дозво$

ляла б розвиватися асиміляційним процесам. Системоутворюючим

фактором адаптації особистості в інонаціональному середовищі
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можна назвати процес навчання. Навчання є інваріантом тривалої

адаптації особистості в інонаціональному середовищі і виключає

можливість протиставлення теоретичного і практичного досвіду [2].

Коли людина їде за кордон вчитися, то, як правило, мотивація

і цілі вже визначені, і її зусилля свідомо спрямовані на вивчення куль$

тури країни перебування тоді, як поза процесом навчання адап$

тація, на наш погляд, проходить спонтанно під впливом зовнішніх

неорганізованих факторів.

Експериментальне вивчення особливостей соціально$психологічної

адаптації молоді до іншомовного середовища показало етапність

проходження адаптації особистості до іншої ментальності, до іншої

етнічної ідентичності. Особистісні прояви в період адаптації носять

універсальний характер — в цей час виявляються типові поведінкові

зміни і оцінки.

В ході дослідження нами виявлені відмінності реагування студент$

ської молоді, що перебувають у іншомовному середовищі, на ситуацію

фрустрації та у студентів, що навчаються у рідній країні. У рідному

мовному середовищі студенти переважно виявляють реакції агресії

на ситуації фрустрації. Студенти, що навчаються у іншомовному

середовищі демонструють толерантну поведінку як до своїх, так і до

іноземців. Слід відзначити, що й агресивні реакції на ситуацію

фрустрації в студентів за кордоном помітно знижуються як до своїх,

так і до іноземців. На території іноземної держави, де молодь вчиться,

помітно виражене посилення сепарації і зниження готовності до

інтеграції. Ці показники говорять про прояв феномена етнічного

капсулювання (В. С. Мухіна) [1], що пов’язаний з психологічними

наслідками адаптації до іншої культури в початковий період пере$

бування за кордоном.
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СИСТЕМА ЖИТТЄВИХ СМИСЛІВ 
НАРКОЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Орищук О. В.
VІ курс, група ПС"12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел. (097) 560 26 30
Науковий керівник: Чорноусенко Н. С., к.психол.н., доцент.

Феномен наявності у людини смислу життя — найбільш ваго$

мий прояв її смисложиттєвих орієнтацій. Процес пошуку й знаход$

ження сенсу життя неможливий без установлення певного відношен$

ня людини до самої себе. Особистість, що пізнала світ наркотичних

ілюзій, у силу ефекту контрасту й порівняння двох світів, уже не

здатна повернутися в реальний константний світ.

Згідно висновкам, зробленим К. Г. Сурновим [5] породжені нар$

козалежністю установки особистості впливають на процеси смис$

лоутворення не тільки усередині наркозалежності, але й усередині

діяльностей, підпорядкованих іншим мотивам або цінностям. За

спостереженнями Р. Р. Гарифулліна [4], має місце феномен селекції

смислоутворюючих цінностей наркозалежної особистості, що є од$

нією з головних перешкод на шляху психологічної реабілітації.

Цінності, що відповідають смисловим установкам наркозалежної

особистості, приймаються в якості замінюючих наркотичний засіб,

цінності, що не відповідають смисловим установкам — відкидають$

ся. При цьому в число тих, що відкидаються попадає переважна

більшість соціально схвалюваних цінностей.

Дослідження проводилось на базі лікувально$профілактичної

Програми ЗПТ (Замісної Підтримуючої Терапії препаратами метадон

та бупренорфін) для залежних від вживання опіатів та їх похідних.

Програма ЗПТ працює при лікувальній установі Вінницький Облас$

ний Наркологічний Диспансер «СОЦІОТЕРАПІЯ» при підтримці

Громадської організації «Центр ресоціалізації хімічно$узалежнених

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»».

Учасниками Програми є повнолітні громадяни, які стоять на дис$

пансерному обліку і мають клінічний діагноз «опійна залежність»,

до прийняття в програму мали кілька невдалих спроб лікування в ін$

ших реабілітаційних або медичних закладах. Загальна кількість дослі$

джуваних становила 48 осіб.

Методика дослідження системи життєвих смислів проводилась

нами відповідно до запропонованої інструкції. На підставі отриманих

даних в разі детального вивчення смислової структури досліджува$
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ного будується графічний профіль представленості системи життє$

вих смислів. 

В ході проведеного нами дослідження було отримано результати

про співвідношення восьми основних смисложиттєвих категорій

в системі життєвих цінностей у наркозалежних особистостей, які

ми представляємо в узагальненому виді (дивись табл. 1).

Таблиця 1 — Представленість категорій життєвих смислів у % виразі досліджува,
ної вибірки наркозалежних особистостей (N=48)

Висновок. З наведеної інформації бачимо, що в даній вибірці до$

сліджуваних значно переважають сімейні (66,7%) та комунікативні

(47%) категорії життєвих смислів. Найменш важливими респонденти

вважають когнітивні життєві смисли (40%). Також значною мірою

відкидаються, за даними дослідження, альтруїстичні цінності (20%).

Звертає на себе увагу неоднозначний розподіл в категорії гедоніс$

тичні життєві смисли. Відсоткова представленість в обох крайніх

варіантах вибору досить висока, тому можемо зробити припущення

про можливі різко протилежні варіанти ставлення цієї групи випро$

буваних до вибору гедоністичного стилю життя. 

Загалом отримані дані цього випробування підтверджують існу$

ючі уявлення про життєві смисли наркозалежних особистостей. 
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1. Агафонов А. Ю. Смысл как единица анализа психического — кафед$

ра педагогики и психологии СамГУ [электронный ресурс].

2. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности. // Вестник

МГУ, серия 14, психология, 1981. — № 2 [электронный ресурс].

студентської молоді Секція 9

Категорії

життєвих смислів

Частота рангових виборів у %

Такі, що мають високе значення

в системі життєвих смислів

Такі, що представлені слабко

в системі життєвих смислів

Альтруїстичні 4,5% 20%

Екзистенціальні 12% 13,3%

Гедоністичні 20% 28,5%

Самореалізації 0,4% 13,3%

Статусні 0,4% 20%

Комунікативні 47% 2,2%

Сімейні 66,7% 0,4%

Когнітивні 11,3% 40%
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САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Потоцька І. С.
Старший викладач кафедри психології

Вінницького соціально"економічного інституту 
ВМУРоЛ Університету «Україна», к. тел. (098) 477 19 45

Найбільш канонічне визначення самоактуалізації подано у роботі

А. Маслоу, який запозичивши цей термін у свого вчителя К. Гольд$

штейна, став використовувати його в більш широкому сенсі [2].

Характеризуючи пікові переживання, А. Маслоу вказує на те,

що кожна людина час від часу їх переживає, демонструючи якості,

які властиві самоактуалізованим особистостям. У зв’язку з цим, на

думку Т. Д. Дубовицької, самоактуалізація — це психологічний фе$

номен, прояв якого залежить від життєвого контексту в якому зна$

ходиться і який переживає людина. На підставі вище означених ас$

пектів, які засвідчують ситуативний характер самоактуалізації,

авторкою розроблена психодіагностична методика, що дозволяє

виявити рівень самоактуалізації особистості в різних життєвих кон$

текстах (ситуаціях) [1].

Емпіричне дослідження ситуативної самоактуалізації проводи$

лось на базі Вінницького державного педагогічного університету

ім. Михайла Коцюбинського серед студентів 1–6 курсів гуманітар$

ного напрямку навчання. Вибірка становила 132 особи.  Узагальне$

ну картину відсоткового розподілу рівнів прояву ситуативної само$

актуалізації майбутніх вчителів подано у табл. 1.

Застосування однофакторного дисперсійного аналізу уможли$

вило виявити вплив окремного фактору (курсу навчання), на зміну

досліджуваної випадкової величини (ситуативну самоактуалізацію)

(табл. 2).

Важливими виявилися наступні результати однофакторного

дисперсійного аналізу: було доведено існування тісних зв’язків між
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курсом навчання майбутніх вчителів і реалізацією власних потенцій$

них можливостей. У майбутніх вчителів в процесі професійної підго$

товки зростає рівень самоактуалізації в ситуації успіху (F$кр. = 2,769;

Р = 0,030) та в ситуації невдачі (F$кр.= 5,081; Р= 0,001). В обох ви$

падках величина значущості їхньої різниці між середніми Sig = 0,03

та 0,001 за критерієм Фішера не перевищує 0,05. 

Таблиця 1 — Особливості прояву ситуативної самоактуалізації у майбутніх вчителів

Таблиця 2 — Однофакторний дисперсійний аналіз даних, отриманих за методикою
діагностики ситуативної самоактуалізації особистості Т. Д. Дубовицької

Конкретизуючи отримані дані робимо наступний висновок: рівень

ситуативної самоактуалізації студентів зростає з курсом навчання

майбутніх вчителів. Це ймовірно зумовлено двома причинами: по$

перше, з курсом із накопиченням знань і досвіду зростає здатність

майбутнього вчителя до об’єктивної оцінки власних можливостей
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Питання
Який

Я завжди?

Який Я в си$

туації успіху?

Який Я в си$

туації невдачі?

Середнє значення (балах) 38,65 36,22 34,28

Середньоквадратичне відхилення 

(у балах)
10,03 16,84 15,78

Низький рівень (%) 5,4 16,8 18,3

Середній рівень (%) 83,1 60,3 69,4

Високий рівень (%) 11,5 22,9 12,3

Показники
Різновид дис$

персії

Сума квад$

ратів

відхилень

Кількість

ступенів

вільності

Середній квад$

рат (оцінка

дисперсії)

F$кри$

терій
Знч.

Який

Я в си$

туації

успіху

Факторна (між

вибірками)
2980,728 4 745,182 2,769 ,030

Залишкова

(у вибірці)
34175,900 127 269,102

Загальна 37156,629 131

Який

Я в си$

туації

невдачі

Факторна (між

вибірками)
4504,116 4 1126,029 5,081 ,001

Залишкова

(у вибірці)
28144,513 127 221,610

Загальна 32648,629 131



та ефективності. По$друге, становлення майбутнього вчителя, яке

полягає у кінцевому результаті в повноцінному оволодінні професією,

крім засвоєння певних когнітивних схем, прийняття професійних

норм і цінностей, особливостей комунікації і стилю спілкування із

соціальним оточенням, закономірно супроводжується зміною уяв$

лень людини про себе, про свої здібності та можливості. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЗАГАЛЬНОООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Пузіков Д. О.
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і педагогіки, 
Інститут соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ

Оптимальне здійснення, ефективність інноваційного розвитку

загальноосвітнього навчального закладу залежать від забезпечення

комплексного оцінювання зазначеного процесу. Оцінювання інно$

ваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу є найваж$

ливішою складовою контролю за інноваційними перетвореннями

школи. Ця складова дає змогу обґрунтовано і оперативно реагувати

на потреби учнів і педагогів, розв’язувати проблеми, які виникають

у ході впровадження педагогічних інновацій, регулювати іннова$

ційну освітню діяльність навчального закладу.

Лише теоретично обґрунтоване і методично забезпечене комп$

лексне оцінювання здатне об’єктивно зафіксувати кількісні та якісні

зрушення освітньої діяльності школи, які свідчитимуть про її перехід

від режиму функціонування до режиму інноваційного розвитку.
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Якісно здійснене оцінювання дасть змогу ґрунтовно визначати перс$

пективні напрями і стратегічні завдання інноваційної діяльності за$

гальноосвітнього навчального закладу, вирішення яких враховува$

тиметься в процесі планування його науково$методичної роботи,

під які передбачатиметься відповідне фінансування, матеріально$

технічне і кадрове забезпечення.

Оцінювання інноваційного розвитку школи має здійснюватися

на всіх його рівнях: рівні традиційної школи, експериментального

загальноосвітнього навчального закладу, школи$лабораторії, само$

розвивальної школи. Так, оцінювання стану функціонування тради$

ційної школи створює передумови для прогнозування і проектування

оптимальних шляхів інноваційних перетворень у загальноосвітньо$

му навчальному закладі, завдань його майбутньої експерименталь$

ної роботи. Оцінювання результатів діяльності експериментальної

школи дає змогу обґрунтувати ефективність експериментальної ро$

боти та вказати на перспективні напрями подальшої роботи закла$

ду, можливості транслювання досвіду успішних інноваційних пе$

ретворень. Оцінювання діяльності школи$лабораторії сприятиме

вивченню і систематизації її інноваційного досвіду, його поширен$

ню в інших загальноосвітніх навчальних закладах. Нарешті, оціню$

вання є необхідною складовою самоуправління інноваційним розвит$

ком у саморозвивальній школі. Такий загальноосвітній навчальний

заклад повинен самостійно забезпечувати як належну якість своєї

освітньої діяльності, так і прогнозувати і проектувати її розвиток,

необхідний для збереження і нарощування якості освітніх послуг

в умовах суспільного та інформаційного розвитку.

Організація і здійснення комплексного оцінювання інновацій$

ного розвитку сучасної школи вимагає визначення та обгрунтуван$

ня його критеріїв.

Критерій — це загальний показник, який покладено в основу

оцінювання певного об’єкта або явища. Критеріями інноваційного

розвитку загальноосвітнього навчального закладу є загальні показ$

ники освітньої діяльності (життєдіяльності) школи, які дають змо$

гу оцінювати наявність зазначеного розвитку та міру інноваційних

перетворень.

На основі обґрунтованої системи критеріїв стане можливим роз$

роблення комплексу показників та індикаторів інноваційного роз$

витку школи, які, в свою чергу, стануть змістовим підґрунтям

інструментарію технології комплексного оцінювання інноваційно$

го розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Таким чином,
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розроблення зазначеної технології вимагатиме розроблення та об$

грунтування не лише її організаційно$процесуальної, але й інстру$

ментальної складової, яка базуватиметься на системі критеріїв,

комплексі показників та індикаторів інноваційного розвитку загаль$

ноосвітнього навчального закладу.

Критерії оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього

навчального закладу, які мають розроблятися, можна буде поділити

щонайменше на п’ять групи: діагностичні, прогностичні, проекту$

вальні, критерії впровадження (моніторингові) і критерії функціо$

нування (пошуково$діагностичні).

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 
З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ІНФОРМУВАННЯ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ГРОМАДЯН 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Пузіков Д. О.
науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, 

старший викладач кафедри соціальної роботи і педагогіки, 
Інститут соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ

Люди з особливими потребами (інваліди) — це велика цільова

група клієнтів соціальних служб, яка потребує особливої уваги дер$

жави і суспільства.

Здійснення інформування громадян з особливими потребами про

актуальні зміни у вітчизняній системі соціального захисту, здійснен$

ня заходів соціальної освіти інвалідів є одним з важливих напрямів

соціальної і соціально$педагогічної роботи з цією важливою групою

клієнтів.

Сучасні соціальні служби застосовують достатньо різноманітні

шляхи інформування і соціальної освіти людей з особливими потре$

бами — від соціальної реклами в ЗМІ та друкованої продукції (по$

сібники, методичні рекомендації, брошури та буклети) до індивіду$

ального консультування окремого клієнта з інвалідністю.

Однак можна констатувати зменшення ефективність цих заходів

у нових суспільних умовах, які пов’язані, по$перше, з інформатиза$

цією нашого суспільства, розвитком інформаційно$комунікаційних

технологій (передовсім — мережі Інтернет), а по$друге, з суттєвим

зростанням частки людей з особливими потребами, які постійно
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користуються ресурсами мережі Інтернет, іншими інформаційно$

комунікаційними технологіями. Інформування і навчання клієнтів

через ЗМІ, друковану продукцію або безпосередньо в процесі ін$

дивідуальної чи групової соціальної роботи є витратнішим, вимагає

довшого проміжку часу. Єдиною суттєвою перевагою традиційних

форм та засобів інформування і соціальної освіти людей з особливими

потребами є більша гнучкість та індивідуальний характеру інфор$

маційно$освітніх повідомлень. Однак можна обґрунтувати, що

впровадження з цією метою електронних посібників може успішно

нівелювати цю перевагу.

Сучасний електронний посібник — це потужний засіб навчання

(складається з програмного забезпечення, текстів, аудіо та відеома$

теріалів тощо), який можна з успіхом застосовувати для інформу$

вання та соціальної освіти людей з особливими потребами про ак$

туальні проблеми, завдання та зміни в їхньому соціальному захисті.

На нашу думку, найефективнішим способом представлення

електронного посібника для людей з особливими потребами є ок$

ремий сайт (або розділ офіційного сайту). Такий формат і розміщен$

ня посібника в мережі Інтернету дадуть чотири величезні переваги:

по$перше, доступ до нього буде максимально полегшено (кожна

людина з особливими потребами$користувач Інтернету зможе одер$

жувати доступ до всіх ресурсів електронного посібника), а обсяг ін$

формації збільшено (будуть доступні: тексти нормативно$правових

актів, аудіо$ та відео$файли, електронна бібліотека, посилання на ма$

теріали розміщені на інших сайтах, адреси споріднених сайтів та ін.);

по$друге, формат сайту дає змогу надавати людям з особливими

потребами електронний варіант розміщених текстових і законодав$

чих матеріалів (наприклад, можливість кожному, зареєстрованому

на сайті користувачеві, скачати їх), використовувати додаткове

програмне забезпечення (наприклад, спеціальні квестові завдання,

презентації та ін.);

по$третє, ресурси сайту (наприклад, форум) дадуть змогу органі$

зовувати спілкування користувачів посібника, полегшать обмін до$

свідом і контактною інформацією;

по$четверте, постійно оновлювати і редагувати правову і мето$

дичну інформацію, вміщену в посібнику (шляхом поновлювання

матеріалів сайту), приводити її у відповідність до чинного законо$

давства, актуальних умов.

Можна додати і п’яту перевагу електронного методичного

посібника — економічність і екологічність. Його оприлюднення не
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вимагатиме таких витрат, як друкування паперового буклету, бро$

шури, посібника, а відсутність паперового носія зменшить наван$

таження на природу.

СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 
У ПРАЦІВНИКІВ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

Рибальченко Д. С. 
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»,

Інститут «Соціальних технологій», тел. (063) 340 48 31
Науковий керівник: Прокопович Є. М., к.психол.н., доцент

Актуальність даного дослідження є досить важливою, оскільки

синдром емоційного вигорання може виникати внаслідок довгот$

ривалої дії професійних стресів середньої інтенсивності. Синдром

емоційного вигорання — це процес поступової втрати емоційної,

когнітивної та фізичної енергії, що проявляється у симптомах

емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, особистої

відчуженості та зниженням задоволення від виконаної роботи.

Синдром вигорання включає в себе три основні складові: емоційну

виснаженість; деперсоналізацію; редукцію професійних досягнень.

Існує так звана «група ризику» працівників, які найбільш схильні

до вигорання — це ті, хто працює у сфері «людина$людина» і в си$

лу своєї професії змушені багато і інтенсивно спілкуватись з інши$

ми людьми. Фактори, які впливають на вигорання, це індивідуальні

особливості нервової системи і темпераменту. Швидше «вигора$

ють» працівники з слабкою нервовою системою і ті, хто має інтро$

вертований характер, індивідуальні особливості яких не поєдну$

ються з вимогами професій типу «людина$людина».

Розповсюдженість синдрому емоційного вигорання найбільш

часто зустрічається серед таких професій, як лікарі, викладачі, пси$

хологи, соціальні працівники тощо. Емоційне виснаження у анесте$

зіологів$реаніматологів зустрічається в 7 разів частіше, ніж у інших

фахівців, а за кількістю суїцидальних спроб анестезіологів$реаніма$

тологів обійшли лише психіатри.

Отже, процес вигорання виникає в результаті внутрішнього на$

копичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» і розви$

вається поступово. Спочатку у «вигораючого» починає зростати на$

пруга у спілкуванні. Далі емоційна перевтома переходить у фізичну,

людина не відчуває в собі сил для виконання навіть дріб’язкових

справ, доводиться докладати багато зусиль, щоб примусити себе
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приступити до роботи. Така втома може провокувати стан пригні$

ченості, апатію, спалахи роздратування, відчуття постійної напруги,

дискомфорту. Стає усе важче зосередитись на роботі, усе частіше

з голови вилітають важливі справи. Людина вже не завжди здатна

стримати викликане оточуючими роздратування, виникає потреба

усамітнитися, обмежити контакти. Якщо це не вдається, тоді спра$

цьовує певна захисна реакція організму, яка може проявитися у бай$

дужості до людей, цинізмі і навіть агресії.

ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Романко І. С.
V курс, група ПЛ 51, спеціальність «психологія»

Інститут «Соціальних технологій» 
Науковий керівник: Питлюк@Смеречинська О. Д., к.психол.н., доцент 

У кожної людини іноді виникає стан тривоги, хвилювання, яке

виникає з будь$якого приводу. Особистісна тривожність — це такий

стан тривоги, в якому людина перебуває завжди. Це дуже важкий

стан, що впливає на загальний стан людини, на його фізичні показ$

ники. Особистісна тривожність може викликати порушення в ро$

боті внутрішніх органів і систем: захворювання кровоносної систе$

ми, ендокринної, імунної. Особистісна тривожність є порушенням

адекватності прояви емоцій. Тривогою називають страх без явного

об’єкта цього страху. У стані тривоги у людини може початися

тремтіння, з’явитися відчуття безпорадності, небезпеки, непевності.

Знижується критична складова аналізу ситуації, виявляється збудже$

на або пригноблена міміка, невластива людині жестикуляція, під$

вищується тиск, розширюються зіниці. Особа може сильно бліднути.

Страхи і особистісна тривожність може виникнути у людей, які мають

неврози або інші психічні захворювання. Тривожний стан при наяв$

ності психічних захворювань буде лише одним симптомом хворо$

би, але при деяких станах вона буде мати статус провідного ознаки.

Ситуативно стійкі прояви тривожності прийнято називати осо$

бистісними і пов’язувати з наявністю у людини відповідної осо$

бистісної риси (так звана «особистісна тривожність»). Ця стійка ін$

дивідуальна характеристика, яка відображає схильність суб’єкта до

тривоги і передбачає наявність у нього тенденції сприймати достат$

ньо широке «коло» ситуацій як загрожуючі, відповідаючи на кожну

з них певною реакцією. Дуже висока особистісна тривожність прямо
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корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними і нев$

ротичними зривами і психосоматичними захворюваннями. Вели$

чина особистісної тривожності характеризує минулий досвід інди$

віда, тобто наскільки часто йому доводилося відчувати ситуативну

тривожність.

В психологічній сфері тривожність виявляється в зміні рівня до$

магань особистості, в зниженні самооцінки, рішучості, впевненості

в собі. Особистісна тривожність впливає на мотивацію. Крім того,

помічений зворотній зв’язок тривожності з такими особливостями

особистості, як: соціальна активність, принциповість, прагнення лі$

дерства, рішучість, незалежність, емоційна стійкість, впевненість,

працездатності, ступінь нейротизму та інтровертованості.

Причиною тривожності на психологічному рівні може бути неа$

декватне сприйняття суб’єктом самого себе. Так, в дослідженні

В. Пінчук показано, що тривожність обумовлена конфліктною по$

будовою самооцінки, коли одночасно актуалізуються дві проти$

лежні тенденції потреба оцінити себе високо, з однієї сторони, і по$

чуття невпевненості — з іншої.

Тривожність як стан і як рису, яка виникає в процесі адаптації до

середовища та виконання різних видів діяльності, вивчали О. Ко$

валенко, С. Рубінштейн. Які виявили ряд фундаментальних поло$

жень теоретичної концепції емоцій та їх ролі в психічній регуляції

діяльності. В системі регуляції діяльності людини та її відносин з ін$

шими людьми емоційні переживання носять часто неусвідомлюваний

характер і, створюючи той чи інший емоційний стан, впливають на

динамічні характеристики дій та їх продуктивність. Психологічний

зміст переживання тривожності становить неприємний по своїй за$

барвленості емоційний стан або внутрішні умови, які характеризують

суб’єктивне почуття напруги, неспокою, а з фізіологічної сторони —

активацією автономної нервової системи. Стан тривоги може «ко$

ливатись по інтенсивності і вимірюватись у часі як функція рівня

стресу, якого зазнає людина. Очікування небезпеки, що насувається,

співвідноситься з почуттям «невідомого: людина не усвідомлює, звід$

ки вона може загрожувати. На відміну від емоції страху, тривожність

не має конкретного джерела. Оптимальний рівень тривожності не$

обхідний для ефективної адаптації особистості до дійсності. Так,

слабко виражені прояви тривоги, як почуття переживання, невпев$

неність у правильності своєї поведінки є невід’ємною частиною

емоційного життя будь$якої людини. Надмірно високий рівень, як

і надмірно низький свідчить про дизадаптивну реакцію. Це вияв$
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ляється в загальній дезорганізованості поведінки і діяльності, і є

показником несприятливого особистісного розвитку. 

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИС!
ТОСТІ З РОЗЛУЧЕНОЇ СІМ’Ї

Самойленко В. Ю.
студент магістр, групи ПС"61, спеціальності «Психологія»

Вінницький соціально"економічний інститут, к. тел.(093) 645 48 07
Науковий керівник: Матеюк О. А., д.психол.н., професор

Конфлікти як і сама особистість є динамічними явищами. Тому

проблема конфліктів була і залишається актуальною темою. Проте

досліджень конфліктної поведінки особистості саме з розлученої

сім’ї є не досить вивченою темою.

Проблематикою конфліктів у сім’ї займалися такі вчені як:

І. Алексєєва, Т. В. Говорун, С. В. Дворняка, В. І. Зацепіна, Т. С. Ки$

риленко, С. В. Ковальова, О. С. Кочаряна, М. М. Обозова та інші.

Сім’я також не є виключенням для конфліктної поведінки. А нав$

паки сімейні конфлікти є однією з найпоширеніших форм конфлік$

тів. За оцінками фахівців, у 80–85% сімей відбуваються конфлікти,

а в інших 15–20% виникають сварки з різних приводів. Конфлікти

в сім’ї можуть створювати психотравматичну обстановку для само$

го подружжя, їхніх дітей та батьків, у результаті чого вони здобува$

ють ряд негативних властивостей особистості. У конфліктній ро$

дині закріплюється негативний досвід спілкування, губиться віра

в можливість існування дружніх і ніжних взаємин між людьми, на$

копичуються негативні емоції, з’являються психотравми. Психот$

равми частіше виявляються у вигляді переживань, що в силу вираз$

ності, чи тривалості повторення сильно впливають на особистість.

Виділяють такі психотравмуючі переживання, як стан повної сі$

мейної незадоволеності, «сімейна тривога», нервово$психічне на$

пруження і стан провини. Конфлікти в сім’ї часто можуть привести

до розірвання шлюбу. 

Розлучення часто відносять до числа одного з найсильніших

джерел стресу. Після розлучення більшість людей відчувають вели$

ку емоційну та душевну кризу, вийти з якої для деяких не просто.

Жінки при розлученні сильно переживають відчуття: «тебе більше

не люблять», «ти погана мати». Вони сприймають емоційні труд$

нощі розлучення більш інтенсивно, проте швидше приходять до

психологічної рівноваги. Чоловік на деякий час «забувається», але
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потім відчуває тривалу незадоволеність. У чоловіків більше можли$

востей «втечі від себе» (хобі, робота, менша залежність від оточен$

ня), але в результаті переживань неблагополуччя розтягуються на

тривалий час, тощо. Глибина переживань розлученого подружжя

залежить від несподіванки розлучення. Найбільша травма у того,

кому було запропоновано розлучитися. Саме факт розлучення мо$

же мати вплив на особистість, що буде відрізняти її конфліктну по$

ведінку, від тих осіб що перебувають в шлюбі. 

В силу своїх індивідуальних особливостей конфліктна поведінка

людей має різні прояви та особливості. К. Томас виділяє 5 типів пове$

дінки в конфліктних ситуаціях, а саме: суперництво, стиль ухилення,

стиль пристосування, стиль співробітництва та стиль компромісу. 

Отже, конфлікт та конфліктна поведінка в різних сферах суспіль$

ного життя це явища, що потребують постійного дослідження, так як

являються динамічними. Сім’я як мала соціальна група та соціальний

інститут теж є не застрахованою від конфліктів, а навпаки, сімейні

конфлікти є однією з найпоширеніших форм конфлікту. Невиріше$

ність таких конфліктних ситуацій може привести до розпаду сім’ї.

В свою чергу розлучення є одним з видів сильного стресу та відносним

відчуттям втрати близької людини, негативно впливає на особис$

тість, та формує в неї ряд негативних властивостей. Тому конфлікт$

на поведінка особистості з розлученої сім’ї може мати іншу форму

прояву в порівнянні з людьми що, перебувають в шлюбі. 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ І ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ 

АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНЕИ ПІДЛІТКІВ 

Собчук О. М.
VI курс, група ПС"61–12 спеціальність «Психологія»

ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (0521) 71 46 59
Науковий керівник: Васильєва Л. Л., к.мист.наук.доц.

За напрямами роботи усі профілактичні програми (Н. Сирота,

В. Ялтонський, І. Ханжиліна, Н. Відерман та ін.) поділяють на ког$

нітивні, афективні, афективно$інтерперсональні, поведінкові, аль$

тернативні, середовищні, суспільні, орієнтовані на сім’ю та інші.

Н. Сирота, В. Ялтонський пропонують систематизацію методич$

них підходів до проблеми розробки психологічних засобів профі$

лактики наркотичної залежності молоді на основі аспектів: засто$

совування інформації про наркотики, афективне навчання, вплив

соціальних факторів, формування життєвих навичок, включення

до альтернативної наркотикам діяльності, зміцнення здоров’я. 

Найбільш ефективною є первинна профілактика. Вона охоплює

велику частку молоді та має на меті здійснення системного компле$

ксного дослідження впливу умов і чинників природного середови$

ща, соціального оточення на здоров’я дітей і молоді, підвищення

резистентності організму до їх негативного впливу, збереження і

створення умов, які сприяють гармонійному розвитку особистості.

Аналіз факторів ризику свідчить про те, що прилучитись до нар$

котиків або виявити певні девіації у поведінці може кожна дитина.

Тому комплекс психосоціальних завдань, на які спрямовуються по$

ведінкові програми первинної профілактики наркоманії, сприяють

профілактиці девіантної поведінки усіх без винятку здорових під$

літків. У ході занять з формування психосоціальних навичок усува$

ється або мінімізується дія факторів ризику.

Досвід засвідчує, що найкращим місцем для опанування психоло$

гічними засобами профілактики наркозалежності старших підлітків

є передусім навчальний заклад, де створені умови систематичного

цілеспрямованого навчання протягом кількох років. Первинна про$

філактика наркотичної залежності повинна охоплювати усіх сту$

дентів, що дасть змогу здійснити певну психологічну імунізацію від

вживання наркотиків. Своєчасна психологічна профілактика доз$

воляє уникнути формування психологічної схильності особистості

до наркотичної залежності.
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На думку В. Рибалки, особистісний підхід являє собою методоло$

гічний інструментарій, котрий базується на синтезі видобутих педа$

гогічною і психологічною наукою закономірностей будови, функ$

ціонування та розвитку особистості. Особистісний підхід являє

собою сукупність концептуальних уявлень, принципів, психодіаг$

ностичних та психодидактичних засобів, які сприяють глибшому

і повному розумінню особистості дитини, що є основою для її гар$

монійного виховання і самовиховання .

Автором визначено особистісно$профілактичний підхід у запобі$

ганні наркотичній залежності та на його основі розроблено компле$

ксну особистісно орієнтовану програму психологічної профілактики

наркотичної залежності старших підлітків, а також визначені прин$

ципи її реалізації: системність, поліцентризм, багатоаспектність. 

Принципами особистісно$профілактичного підходу у профілакти$

ці наркотичної залежності старших підлітків, як вихідних положень

в її здійсненні визначено: єдність особистісних і соціальних аспектів

профілактики, рефлексивність, розвитку ресурсів психологічного

подолання проблем, формування поведінкових, когнітивних та емо$

ційних структур особистості, стресостійкість і самоефективність,

сприяння у вирішенні завдань дорослішання.

Особистісно$профілактичний підхід до запобігання наркотичної

залежності складається з трьох аспектів: розуміння особистості як

суб’єкта ефективної діяльності, зокрема і у сфері психологічної про$

філактики наркотичної залежності, підсилення її внутрішніх ресурсів

та творчої спроможності; вивчення виявів психологічної схильнос$

ті особистості і профілактичних можливостей у профілактичному

контексті; формування особистісної спроможності до психоло$

гічної профілактики.

Отже, сам розвиток особистості, особистісне зростання постає

як основний напрямок профілактики.
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ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ: 
СОЦІАЛЬНО! ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Солових О. І.
II курс, група ПЛ"21, спеціальність «Психологія», 

Інститут соціальних технологій 
Науковий керівник: Волнушкіна Г. В., Малхазов О. Р. 

Проблема творчості привертала до себе увагу ще у давні донаукові

часи. Не втратила вона своєї актуальності і в сьогоденні. Адже,

творчість є вищою ланкою життєдіяльності людини. Дослідженню

феномену творчості вже кілька десятків років присвячують свої ро$

боти як західні, так і вітчизняні психологи. Проте, враховуючи усі

тонкощі даного питання, його складну структуру, багатогранність

та непередбачуваність, слід засвідчити, що такого роду досліджен$

ня важко вписати у рамки точного психологічного експерименту. 

Однак, творчість — є досить поширеним, хоча і мало вивченим

предметом дослідження. На межі ХІХ–ХХ століть, як спеціальна

галузь досліджень, зародилася «наука про творчість» («Теорія твор$

чості»; «Психологія творчості»). Ситуація науково$технічної рево$

люції другої половини ХХ ст. створила умови, які відкрили новий

етап у розвитку досліджень феномену творчості: індивіду доводиться

самому шукати відповіді на нові питання, до яких не пристосовані

старі підходи; НТР породжує нові види мистецтва, робить їх дос$

тупнішими для широкого загалу. 

Вищезазначені фактори обумовлюють актуальність та значущість

тематики роботи на даному етапі історичного розвитку суспільства.

У даній роботі ми спробували дослідити соціально$психологічні

особливості творчої особистості.

Для досягнення поставленої мети, ми спробували вирішити нас$

тупні задачі:

— розглянути природу творчості;

— проаналізувати зміст творчого процесу;

— вивчити структуру творчої особистості;

— дослідити динаміку розвитку особистісних якостей, притаман$

них для художника, у студентів 1–4 курсів художнього інституту;

— розглянути емоційну сфери творчої особистості;

— вивчити характер взаємодії творчої особистості зі світом.

Художня діяльність завжди розглядалася як одна з вищих форм

діяльності (разом із науковою та філософською). Її найважливішою

особливістю, на відміну від наукової та філософської творчості,
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є чуттєво$образний, а не понятійний, характер: відчуття і образи

складають основний матеріал, з яким працює художник, а тому

і адресатом впливу мистецтва виступає не стільки розум, скільки

емоції і відчуття людини. 

Продукти творчості — це не тільки матеріальні продукти, але і нові

ідеї, рішення, які можуть і не знайти відразу свого матеріального вті$

лення. При характеристиці сутності творчості важливо враховувати

різноманітні фактори, ознаки,притаманні цьому процесу. Особли$

во цінним є аналіз процесу творчої діяльності, вивчення підготов$

ки до нього, виявлення форм, методів та засобів творчого розвитку.

У системній детермінації розвитку особистості можна виділити

три основні елементи: індивідуальні властивості, як посилання на

особливості розвитку особистості, соціально$історичні умови життя

як джерело розвитку людини та суспільна діяльність як основний вид

реалізації життєдіяльності особистості у системі суспільних відносин.

Творча особистість, як правило, визначає власну стратегію по$

ведінки, використовуючи весь свій арсенал творчих здібностей та

почуттів, творчий ресурс людини — це її життя. Власне у досвіді

власного життя та арсеналу своїх знань митець вільно орієнтується.

Цим і визначається творча свобода митця в проблемних ситуаціях

своєї фаховості. Генераторами нової поведінки творчої особистості

є нові обставини, нові комунікації, розгадані секрети успіхів інших

митців, подорожі та інше. Накопичення різних моделей поведінки,

моделей прийняття рішень, моделей виходу з проблемних ситуацій —

усвідомлюється творчою особистістю як соціальний досвід.

РОЛЬ ЛЯЛЬКИ У ЖИТТІ ДИТИНИ

Стасюк Д. С.
студент магістр, група ПС"61, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут, (093) 302 94 36
Науковий керівник: Яцюк М. В., к.псих.н., доцент

Актуальність дослідження дитячих прив’язаностей пов’язана з по$

шуком психологічних детермінант всебічного гармонійного розвитку

особистості дитини. Родинні взаємини з раннього віку впливають

на формування базових особистісних утворень, що мають свій вплив

у подальшому житті. Особливу увагу психологів викликає період

сепарації, коли дитина починає усвідомлювати себе окремо від ма$

тері. Цей життєвий етап сповнений гострих конфліктних пережи$

вань. Відсутність матері викликає відчуття дискомфорту, що супро$
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воджується переживанням страху, а присутність сторонніх людей

часто тривожить дитину. Якщо інстинктивні реакції немовляти

пробуджені, а материнська фігура недоступна, результатом є триво$

га розлуки, протестуюча поведінка, печаль і страждання. Дитина

знаходить будь$який м’який предмет (або будь$який інший), почи$

нає його використовувати, а потім він стає для неї тим об’єктом,

який називається перехідним. Необхідність специфічного предме$

та і поведінковий патерн, що з’явився в ранньому віці, при загрозі

депривації може виникнути знову в більш пізньому віці [2, с. 7].

Мова йде про так званий патерн переходу — важливий об’єкт, зна$

чущий для дитини, що дозволяє їй знизити рівень ситуативної три$

воги. Таким об’єктом зазвичай стають іграшки, які дитиною напов$

нюються певними смислами. 

Емоційне ставлення до іграшки визначає ступінь її впливу на

дитину. В іграшці дитина може знайти розраду й емоційну підтрим$

ку, іграшка може стати джерелом впевненості і творчої активності.

Вона може допомогти дитині подолати різні негативні переживання,

пов’язані із розлукою з батьками, змінами середовища і режиму дня,

самотністю чи стресом. Старі давно знайомі іграшки роблять світ

пізнаваним і передбачуваним, забезпечуючи дитині спокій і впев$

неність [1]. Дитина пізнає світ не самотньо, а разом з іграшкою.

Лялька виступає альтер$Его дитини. Так, досить часто дитина при$

писує ляльці власні почуття, переживання. 

Із дорослішанням дитини лялька поступово відступає у тло, її міс$

це займають реальні люди, з якими вона будує нові взаємини. У ви$

падку, коли лялька й у дорослому житті посідає важливе місце для

людини, то є сигналом інфантильних прив’язаностей, проявів розла$

дів, що ґрунтуються на порушеннях прив’язаності в дитинстві. «Світ

не лише будується з дитинства, а й руйнується з нього; тут прокла$

даються не тільки шляхи порятунку, але й шляхи загибелі» [2, с.15]. 

Дослідження феномену ляльки у розвитку особистості дитини

допомагає зрозуміти її функціональну сутність, що в свою чергу

розкриває закономірності розвитку особистості дитини. 

Література

1. Авдулова Т. П. Психология игры: современный подход: учеб. пособие
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ных исследований, 2008. — 240 с.
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ВПЛИВ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ 
НА РОЗВИТОК ПОЧУТТЕВОЇ СФЕРИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тимошенко Н. О.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія», 

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Клименко В. В., д.психол.н., професор

Почуття забарвлюють наше життя світлими й темними кольора$

ми, роблять нас здатними радіти і ненавидіти, страждати і співпере$

живати. Вони на відміну від емоцій не змінюється зі зміною ситуації.

Вони більш конкретні і водночас узагальнені. Почуття нерозривно

зв’язані з особистістю людини, конкретно$історичними та соціаль$

но$економічними умовами ії існування. 

Тому так важливо правильно розвивати почуттєву сфери дітей. Але

почуття дітей формують не тільки батьки, а весь оточуючий світ. В наш

час батьки дуже часто залишають дітей перед телевізором, або ком$

п’ютером. Навіть не замислюючись над тим, як впливає це на їх дітей. 

Адже почуття це форма відображення дійсності, у якій виявля$

ється ставлення людини до предметів і явищ, які вона пізнає і змі$

нює відповідно до своїх потреб. Це відноситься до всього: придив$

ляння картин, прослуховуючи казки. 

В обґрунтуванні актуальності обраної теми, головним є те, що фор$

мування та розвиток естетичних почуттів сприяє більш повершенно$

му відношенню людини до навколишнього світу, природі і суспільст$

ву, сприяє становленню гармонійно розвиненої особистості.

Розглядаючи ілюстрації до казок, дошкільники намагаються без$

посередньо втручатися у події: замальовують або видряпують зоб$

раження негативних дійових осіб, обставин, що загрожують герою.

Тобто трансформації зорового образу можуть бути змінені або вик$

ривлені дитиною в залежності від почуттів які викликала сприйня$

та інформація. Саме це припущення було взяти нами за гіпотезу.

В нашій роботі ми використовували ряд психологічних методів:

теоретичний аналіз сучасних літературних джерел; аналіз малюнків

дітей за методикою вільного малювання Роджерс Н.; «Вимірюван$

ня почуття гармонії і психічного стану» Клименко В. В.; «Вимірю$

вання сили мозку: правої і лівої півкулі» Клименко В.В.; Метод

бесіди та спостереження.

Взагалі малюнок для дитини є скоріше не мистецтвом, а промовою.

Малювання дозволяє дитині висловити все те, про що він не може
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сказати словами в силу своїх вікових обмежень. Кольори при цьо$

му виражають емоції, настрій і психологічний комфорт. Все, що

з’являється на папері — люди, тварини, предмети — це відображен$

ня його думок і ставлення до чогось. Тому, щоб підтвердити або

спростувати наше припущення, дітям був показаний мультик: «Том

і Джеррі», а після дано завдання намалювати те, що найбільше спо$

добалося, щоб дізнатися як змінюється зоровий образ сприйнятої

інформації. 

Під час малювання ми також могли спостерігати, які саме почуття

виникають у дітей в процесі малювання — найчастіше діти перей$

малися тим, що буде з героями мультику, сміялись, іноді співчували

або навпаки раділи. 

При дослідженні аналізу продуктів діяльності дітей нами було ви$

явлено, що трансформації зорового образу можуть бути змінені, ви$

кривлені або додані. Саме це ми бачимо в дитячих малюнках. Найчас$

тіше вони добавляли якихось персонажів, та предмети яких не було

у перегляному мультику, але у дітей вони викликають сильні почуття.

За даними проведеного експерименту, ми з’ясували, що худож$

ній образ створений засобами мультиплікаційної продукції впливає

на почуттєву сферу дітей, адже будь$яка сприйнята інформація ви$

кликає у дітей певне ставлення до неї. А згідно даних спостереження

та бесіди, ми дізналися що діти позитивно ставляться до головних

героїв мультиплікаційної продукції. Тому так важливо батькам де$

тально вибирати, що саме показувати своїм дітям. Отже, діти пізна$

ють світ через зорові образи і якщо на екрані демонструється на$

сильство, агресія то, швидше за все, дитина сприйме таку модель

поведінки й спробує ії реалізувати в житті. Тому слід дивитися на

героїв того або іншого мультика не просто з погляду «цікаво, чи ні»,

а з погляду «чого він навчить дитину».
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ 
ЯК ФАКТОР САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ 

В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Улянівська О. М.
Студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут 
університету «Україна», к. тел. (096) 979 07 87

Науковий керівник: Лящ О. П., к.психол.н., доцент

В осіб юнацького віку розвиток емоційного інтелекту і процес

самоактуалізації є досить актуальним, оскільки проблема компете$

нтності в розумінні й вираженні емоцій стоїть досить гостро, зараз

все більше штучно насаджується культ раціонального ставлення до

життя, а для особистісного саморозвитку та самоактуалізації не$

обхідна творча діяльність. Таким чином для успішності діяльності

з суб’єктивним переживанням її ефективності та задоволення потре$

би самоактуалізації — вершинного рівня психологічного розвитку,

необхідно розвивати емоційну компетентність та емоційний інтелект

в тому числі. 

Рівень самоактуалізації може бути досягнутий, коли задоволені

всі базові та метапотреби, коли відбувається «актуалізація» повного

потенціалу особистості. Для осіб юнацького віку самоактуалізацію

слід розглядати відповідно до майбутньої діяльності, тому можна

визначити: під самоактуалізацією розуміється особливий вид діяль$

ності людини, спрямований на самовдосконалення, розвиток своєї

соціальної й індивідуальної компетентності, максимально можливе

використання свого потенціалу на благо суспільства і самого себе.

Самоактуалізація в поєднанні з емоційним інтелектом, як пока$

зує теоретичний аналіз, сприяє творчій діяльності, в тому числі і са$

морозвитку, самовдосконаленню, та емоційному збагаченні осо$

бистості. Так, згідно з результатами, отриманими А. А. Тєлєгіним,

формування потреби осіб юнацького віку у самоактуалізації дозво$

ляє змінювати у них оцінку своїх можливостей, розвивати зацікав$

лене ставлення до людини і до світу, сприяє переходу потенційного

в актуальний, становленню «дружелюбного» типу міжособистісних

відносин, завдяки чому знімається неузгодженість між реальним

Я й ідеальним Я. Іншими словами, потреба юнаків у самореалізації,

виявленні своїх можливостей, що обумовлюють реалізацію акту$

альних потреб в самоактуалізації сприяє їх творчості та особистому
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самовдосконаленню, а за рахунок емоційного інтелекту покращен$

ня емоційної компетентності.

Емоційний інтелект за своєю структурою поділяється на міжо$

собистісний — спрямований на розуміння емоцій та емоційних

станів інших та на внутрішньо$особистісний — спрямований на ро$

зуміння власних емоцій, почуттів та емоційних станів.

Можна стверджувати, що міжособистісний емоційний інтелект

допомагає встановлювати та підтримувати міжособистісні взаємос$

тосунки, оскільки юнаки та юнки, які здатні розуміти емоції інших

будуть більш адекватно реагувати на ті чи інші емоційні прояви та

стани, що в свою чергу буде покращувати взаємопорозуміння у сто$

сунках; внутрішньо$особистісний емоційний інтелект дозволяє ро$

зуміти власні емоції та почуття, а тому сприяє кращій рефлексії та

розвитку адекватної самооцінки. Таким чином чим краще розвинений

емоційний інтелект, тим гармонійніше буде розвиватися особистість. 

Отже, особи юнацького віку з розвиненим рівнем емоційного

інтелекту здатні ефективно розуміти свої та чужі емоції і керувати

ними, мають хороші соціальні стосунки з іншими, схильні приймати

цінності, властиві іншій особистості, адекватно сприймати і реагува$

ти на емоційні прояви свої та оточуючих, що відповідають потребам

самоактуалізації. Високорозвинений внутрішньо$особистісний

емоційний інтелект сприяє природності емоційних проявів і позитив$

ному самоставлення, які, в свою чергу, дають можливість встанови$

ти глибокі й тісні взаємини у міжособистісних взаємостосунках.
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РЕГУЛЯЦІЯ СТАНІВ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ 
МЕТОДАМИ ІГРОВИХ ТА УЯВНИХ ДІЙ

Фастовець К. В.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»,

Інститут «Соціальних технологій»
Науковий керівник: Клименко В. В., д.психол.н., професор

На кожному віковому етапі дитина займає певне місце в системі

суспільних відносин, які визначають вимоги до її поведінки й діяль$

ності. Соціальна ситуація розвитку дитини, специфічна для кожного

віку, має своєрідні психологічні характеристики та має велике зна$

чення для психологічного благополуччя дитини. Так, психологічне

благополуччя школяра багато в чому визначається тим, наскільки

його навчальна діяльність відповідає вимогам школи. Неблагопо$

луччя адаптації дитини до школи проявляється, насамперед, у висо$

кій тривожності. Таким чином дане дослідження актуальне тим, що

спрямоване на пошук ефективних методів регуляції станів тривож$

ності в молодших школярів, адже психологічне благополуччя дити$

ни є одним із провідних факторів успішності навчальної діяльності. 

Метою даного дослідження виступає вивчення особливостей ста$

ну тривожності молодших школярів та її регуляція методами ігрових

та уявних дій задля покращення адаптації до школи.

Шкільна тривожність є однією з типових проблем, з якими стика$

ється шкільний психолог. Істотно, що, стаючи школярем і перехо$

дячи від одного етапу шкільного життя до іншого, дитина не просто

пристосовується до наявної ситуації школи. На основі сформованих

у неї особистісних якостей і потреб, що виникли в попередньому віці,

вона, так чи інакше, переломлює вплив школи і (свідомо та несвідо$

мо) займає по відношенню до неї внутрішню позицію. В психології

існує поняття «внутрішня позиція», під якою мається на увазі сукуп$

ність всіх відносин дитини до дійсності, що склалася в певну систему.

Внутрішню позицію школяра в самому широкому сенсі можна

визначити як систему потреб і прагнень дитини, пов’язаних зі шко$

лою, тобто таке відношення до школи, коли причетність до неї пе$

реживається дитиною як його власна потреба. Крім відношення до

навчального процесу в цілому, для дитини, що ходить у школу, важ$

ливе ставлення до вчителя, одноліткам і самого себе.

Отже, ми провели наше дослідження на базі спеціалізованої

школи № 73 м. Києва. У нашому дослідженні брали участь 60 дітей

молодшого шкільного віку. За результатами нашого дослідження
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була створена психокорекційна програма для регуляції стану три$

вожності дітей.

Так, дітям з високою оцінкою тривожності стало завданням сфор$

мувати почуття впевненості та успіху. Їм необхідно зміщати акцент

із зовнішньої вимогливості, категоричності, високої значимості в по$

становці завдань на змістовне осмислення діяльності й конкретне

планування задач.

Для дітей з низькою тривожністю, навпаки, необхідним стало про$

будження активності, підкреслення мотиваційних компонентів ді$

яльності, пробудження зацікавленості, висвітлення почуття відпо$

відальності у вирішенні тих чи інших завдань.

В результаті проведеного дослідження ми зробили висновки, що

робота з психопрофілактики й подолання тривожності у дітей по$

винна носити не вузькофункціональний, а загальний, особистісно

орієнтований характер, сфокусований на тих факторах середовища

й характеристиках розвитку, які в кожному віці можуть стати причи$

ною тривожності. Роботу варто здійснювати на рівні всіх структур$

них компонентів тривожності, з орієнтацією на її вікові та статеві

«піки» й індивідуальні «зони уразливості» для кожної дитини. У мо$

лодшому шкільному віці центральне місце відводиться роботі з ото$

чуючими дитину дорослими, надалі вона продовжує відігравати

суттєву роль, але основну увагу слід приділяти розвитку і зміцненню

«Я$концепції» дитини, її відношенню до себе, конструктивного вирі$

шення виникаючих у неї внутрішніх конфліктів. У профілактиці й по$

доланні тривожності дітей істотну роль грає забезпечення дитини

необхідним набором засобів і способів дій у значимих для неї ситу$

аціях, вироблення індивідуальної ефективної моделі поведінки.

ПЕЖИВАННЯ СПОРТИВНИХ УСПІХІВ ТА НЕВДАЧ:
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТЕЗАУРУС КАТЕГОРІЇ

Федченко Ю. В.
студент магістр, група ПС"61–12, спеціальність «Психологія»,

Вінницький соціально"економічний інститут Університету «Україна»
к. тел. (067) 995 09 83

Науковий керівник: Колосов А. Б., к.психол.н., доцент

Проблема вивчення переживань у спорті пов’язана з емоційним

насиченням цього специфічного виду діяльності, їх безпосереднім

впливом на ефективність спортивних дій та підсумкову змагальну

результативність. Переповненість спортивних подій сильними
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відчуттями, їх емоціогенність є істотними факторами впливу на

суб’єктів спортивної діяльності. Водночас бурхливі емоції, тривога,

надмірні хвилювання напередодні та під час змагань можуть мати

негативний ефект, виснажуючи функціональний та психологічний

ресурс атлета, зменшуючи його шанси на успіх. Практичний досвід

психологічної роботи опублікований в працях спортивних психоло$

гів вирізняється обмеженим емпіричним матеріалом щодо оцінюван$

ня компонентів психічної активності спортсменів в процесі змагань

та безпосередньо після їх завершення. Істотна частина наукових

досліджень побудована за планами «ex4post4facto» з використанням

контент$аналітичних досліджень автонаративів та психологічних

інтерв’ю спортсменів (Загайнов Р. М., 1999; Колосов А. Б., 2008), тре$

нерів (Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., 2006), спортивних суддів (Іщен$

ко І. А., 2012) на підставі яких з’являється можливість робити вис$

новок про відображення (усвідомлення) та переживання власного

спортивного досвіду суб’єктами спорту. Постає питання про зміст

внутрішньої активності спортсмена, який до певної міри є «закри$

тим» для дослідження, відтак породжує питання про відображення

особистістю актуального стану, поведінки, діяльності, змісту кате$

горії «переживання» та її близькістю з «почуттями», «емоціями»,

«відчуттями» тощо.

Аналіз феномену особистісних «переживань» в роботах радянсь$

ких та вітчизняних психологів дозволяє розуміти його як відобра$

жене у свідомості ставлення до актуальних в конкретний момент

часу подій відповідно до мотивів і потреб суб’єкта, або відображення

суб’єктом змісту своєї свідомості. Водночас варто обумовити окре$

му термінологію, що фіксує та розгортає феноменологію спортивних

переживань, які окреслюють особливе категоріальне поле, задаючи

норми функціонуванням цього поняття, які необхідно враховувати

для його критичного вживання. Категоріальне поле психології

спортивних переживань відбиває особливий вимір життєдіяльності

суб’єкта спорту, що має власні правила, характеризується властивими

їй умовами діяльності, типами активності і специфічним внутрішнім

змістом. До переліку таких понять належать «актуальна ситуація

переживання» — психологічний простір розгортання значущих для

суб’єкта подій; «проблемність ситуації» — суб’єктивна міра важкості

(складності) спортивного завдання, що потребує застосування пев$

них ресурсів; «психологічний ресурс» — відображена властивість сві$

домості транслювати досвід взаємодії зі складною ситуацією у зма$

гальні умови. Теоретична та експериментальна розробка вказаних
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понять та функціональних зв’язків між ними може надати нового

змісту таким поширеним серед спортсменів переживанням як «кон$

куренція», «невпевненість», «відповідальність», «втрата спортивної

форми», «наближення головного старту», «змагальна нереалізова$

ність», «поразка», «досягнення високого спортивного результату», «за$

вершення спортивної кар’єри» тощо. Розуміння природи спортивних

переживань дає можливість «кларифікувати» (за Василюком Ф. Ю.)
внутрішню активність атлета, підвищити рівень її організованості,

зробити «крок» в напряму від «переживання4споглядання» до «пере4
живання4діяльності» — осмислення значущості конкретних почуттів

і відчуттів в досягненні спортивного результату.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ
УМОВ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

НА ПОБУДОВУ ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ МОЛОДДЮ

Цукур О. Г.
аспірантка Інституту соціальної та політичної психології

Науковий керівник: О. М. Кочубейник,
д.психол.наук, с. н. с. лабораторії соціальної психології особистості 

Особливості постановки життєвих завдань особистістю, в кон$

тексті сімейних взаємовідносин, можна розглянути відповідно до

видів взаємодії в межах таких областей: область позитивних емоцій

(прийняття, відсутність напруженості у відносинах), область негатив$

них емоцій (неприйняття, конфліктність, напруженість у відноси$

нах, відчуженість), гармонія (переживання благополуччя в різних

його аспектах) — дисгармонія міжособистісних відносин, чуттєвий

тон взаємовідносин (гедоністичні, астенічні, меланхолічні почуття)

та автономність особистого простору (суверенність внутрішнього

світу, світу речей, звичок, соціальних зв’язків). 
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На основі кореляційного аналізу r$Спірмена отримано наступні

результати. 

Було виявлено зв’язок на рівні статистичної достовірності між

напруженістю міжособистісних відносин зі значними членами сім’ї

та вірогідністю реалізації життєвих завдань особистістю (r = –0,335

ρ = 0,026). Під напруженістю у міжособистісних відносинах ро$

зуміється послаблення зв’язків між суб’єктами взаємодії та пережи$

вання відчуття дисгармонічності відносин. Цей стан може супро$

воджуватися відчуттям розгубленості, емоційної нестійкості, навіть

дистанціюванням від членів сім’ї. Отримані результати дають можли$

вість стверджувати, що чим напруженішими є відносини зі значу$

щими людьми, тим нижча вірогідність успішної реалізації постав$

леного завдання. Крім того, такий зв’язок отримано і щодо ясності

життєвих завдань (r = –0,361 ρ = 0,018). 

Говорячи про емоційну спрямованість взаємовідносин, виявлено

зв’язки між конфліктністю відносин та процесом життя особистості

(r = –0,514 ρ = 0,001). Процес життя людини передбачає сприйняття

нею свого буття як цікавого, емоційно насиченого, наповненого зміс$

том. Тож конфліктність взаємовідносин, що супроводжується непоро$

зумінням, протидією, нестриманістю, призводить до незадоволеності

людини своїм життям. Це стосується й відношення до того відрізку

життя, який вона вже пройшла, самореалізації (r = –0,395 ρ = 0,009).

Було виявлено зв’язок (на високому рівні статистичної значимості)

між почуттями, які складають чуттєвий тон міжособистісних відносин

та сприйняттям особистістю свого життя. Переживання почуття задо$

воленості (гедоністичних почуттів) міжособистісними стосунками

з членами сім’ї, сприяє позитивному налаштуванню на життя (r =

= 0,455 ρ = 0,002), постановці різноманітних життєвих цілей (r = 0,429

ρ = 0,004), здатності особистості приймати рішення та втілювати їх

у життя (r = 0,578 ρ = 0,001). Переживання астенічних чи меланхо$

лічних почуттів людиною, знижує її впевненість у можливість са$

мостійного управління подіями власного життя (r = –0,312 ρ = 0,042). 

Автономія особистого простору людини є важливою умовою для

успішної постановки нею життєвих завдань. Вона охоплює суверен$

ність території (відчуття безпеки, визначеність територіальних меж),

суверенність звичок (добровільне прийняття певної форми органі$

зації життя людини), суверенність соціальних зв’язків (виявляється

у можливості мати друзів та знайомих, яких можуть не схвалювати

батьки). Разом вони складають суверенність психологічного простору

особистості. Особистості з високим рівнем суверенності психоло$
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гічного простору сприймають своє життя більш цілісно, події життя

емоційно насиченіші (r = 0,473 ρ = 0,001), відмічається позитивне

ставлення до подій минулого та задоволеність самореалізацією (r =

= 0,406 ρ = 0,007), висока здатність приймати рішення та втілюва$

ти їх у життя (r = 0,353 ρ = 0,020). Виявлено статистично достовірні

зв’язки між переживанням почуття віддаленості при взаємодії зі

значимими особами, переживанням суб’єктивного відчуття самот$

ності та низьким рівнем задоволеності власною самореалізацією

(r = –0,355 ρ = 0,019). 

Як бачимо, реалізація життєвих завдань у сфері самовдоскона$

лення більше пов’язана з гармонійністю у взаємовідносинах з близь$

кими людьми та прийняттям особистістю цих стосунків, в той час

як досягнення кар’єрних успіхів передбачає певну автономію пси$

хологічного простору людини. 

ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ 
НА РОЗВИТОК КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ОСОБИСТОСТІ

Швець М. Ю.
V курс, група ПЛ"51, спеціальність «Психологія»,

Інститут «Соціальних технологій», тел. (093) 572 71 70
Науковий керівник: Купрєєва О. І., к.психол.н., доцент

Конфлікти неминучі в будь$якій соціальній структурі, так як во$

ни є необхідною умовою суспільного розвитку. Кожен прагне до$

сягти поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що по$

роджує суперництво і напруженість між людьми. До виникнення

конфлікту і його вирішення виявляють великий інтерес психологи

і ті, хто пов’язаний з проблемами взаємодії людей 

Поведінка, як вважає більшість психологів, є спільною функцією

окремої особистості та її оточення. Іншими словами, поведінка

індивіда в суспільстві визначається впливом ситуації, в якій він ви$

являється, а так само тими якостями, емоціями і схильностями, які

він виявляє в цій ситуації.

Нерідко конфлікт виявляється лише неминучим, а й прийнятним

«висновком» із означеної ситуації, майже єдиний засіб відновити по$

рушену рівновагу у відносинах людей, дозволити їм дійти згоди щодо

спільних справ, приватних і спільних інтересів, норм поведінки. Як$

що саме то потрібно вчитися розпізнавати об’єктивну і суб’єктивну

природу конфліктів, їх безпосередніх причин і мотиви, орієнтуватися
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у тому, у яких формах протікають конфлікти і яким шляхами вони

дозволяються опановувати мистецтвом управління ними.

У психології вивчається обумовленість до конфліктної пове$

дінки особистісними характеристиками. Особисті якості відіграють

важливу роль у визначенні ймовірності того, чи стануть певні осо$

би агресорами або жертвами. Знання ключових характеристик аг$

ресивності дають можливість говорити про схильності особистості

до конфліктної поведінки. 

Особливістю конфліктної поведінки юнаків є те, що воно зумов$

лено віковими завданнями і є невід’ємним атрибутом у світлі загаль$

ної суперечливості і конфліктності юнацького віку. В юнацькому

віці ровесники відіграють найважливішу роль у формуванні осо$

бистості, тому конфліктна поведінка може зявлятись, як ознака не

порозуміння у групі, саме за наявності специфічних якостей осо$

бистоті, які постіно стикаються під час спілкування в группі.

Мета нашої роботи полягала у том, щоб виявити вплив особис$

тісних якостей особистості на розвиток її конфліктної поведінки.

Ми зробили припущення, що в основі конфліктної поведінки осо$

бистості відіграють такі якості, як низький рівень самоставлення,

рівень агресивності, низький рівень емпатії, не розвинуті комуні$

кативні властивості та вікові особливості. 

Проаналізувавши результати дослідження, ми можемо зробити

висновки: стилі поведінки в конфліктних ситуаціях розподілилися

таким чином: суперництво, компроміс, уникання, співпраця, прис$

тосування. Ми отримали досить високі показники, щодо факторів

«Довірливість$підозрювальність», що може вказувати на певну нас$

торожену поведінку при конкуретних стилях відношення у группі.

Інший фактор «Стриманість — експресивність», який має також

досить високі показники, показує тенденцій у колективі к життєра$

дісності, імпульсивності, балакучості, безтурботності, рухливості.

«Підпорядкованість — домінанантність» свідчить про те, що в ко$

лективі присутні власні незалежні, самовпевнені люди, які схильні

важати, свій образ мислення законом для оточуючих. Схильні до

конфлікту. «Конформізм$нонконформізм» ці особи у колективі у сво$

їй більшості незалежні від думки групи, самі приймають рішення,

не потребують схвалення колективу. «Боязкість$сміливість» вказує,

що колективу людей більш властива сміливість, активність, го$

товність мати діло з новими обставинами. «Замкнутість$

відкритість» оцінка вказує на що більшість групи, спрямовані на

спілкування, охоче працюють с людьми.
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РОЛЬ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 
У САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Шинкарук О. В.
ІІІ курс, група СР"31, напрям підготовки «Соціальнаробота»

Луцький інститут, к. тел. (050) 317 72 29
Науковий керівник: Коширець В. В., викладач

Одним із найважливіших ресурсів розвитку людини і водночас

одним із найменш пізнаних з наукової точки зору феноменом є час.

Оскільки зміст і форми життєдіяльності людини опосередковані

просторово часовим континіумом, то й пізнання особистості, яке

пов’язане із самопізнанням і розвитком самосвідомостіформується,

розвивається, вдосконалюються у часі, має часову структуру, часові

параметри становлення, впорядкованості та регуляції. 

Ставлення людини до використання власного часу є найважли$

вішим показником її життєвих установок, прагнень, усвідомлюва$

них та неусвідомлюваних потреб. 

Часовий характер природи людського буття, самоорганізація

особистості, її взаємодія з реальним світом були розкриті у працях

П. Анохіна. Продуктивне використання часу, адекватна орієнтація

у часі, здатність по своєму структурувати час — це особистісні часові

здібності, які забезпечують своєчасність діяльності, її продуктивність,

оптимальність та на думку таких учених, як Д. Елькін, С. Рубінштейн,

Б. Цуканов, — є критеріями успішності діяльності особистості.

Як відзначає фахівець з тайм$менеджменту Д. Аллен, щоб навчи$

тися ефективно організовувати час, потрібно чітко уявляти, в чому

саме полягає професійна діяльність і якими є обов’язки (і щодо са$

мого себе, і стосовно інших людей). 

Рівень реалістичності майбутньої перспективи особистості —

основна умова її позитивного впливу на теперішню поведінку. Рівень

реалістичності буде визначати чи виконує майбутнє свою регуля$

тивну функцію у цілеспрямованій поведінці чи просто є спробою

втекти в ідеальний світ фантазій.

Майбутній фахівець є автором власних змін, перетворень і форм

розвитку. Він сам визначає місце подій, що відбуваються, їх значи$

мість і наступні самозміни. Параметри часової перспективи тісно

пов’язані з соціальною ситуацією життя, актуальною поведінкою,

психологічним здоров’ям, рівнем розвитку особистості та почуттям

особистого щастя. 
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У проведеному емпіричному дослідженні часової перспективи

приймали участь 30 студентів старших (IV–V) курсів вищих навчаль$

них закладів м. Луцька віком від 20 до 22 років.

У дослідженні були використанні такі психодіагностичні мето$

дики як «Оцінювання п’ятирічних інтервалів» О. Кроніка, методика

«Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості» Н. Молочніко$

ва, методика «Діагностики мотиваційної структури особистості»

В. Мільман.

Експериментальне дослідження ролі часової перспективи у са$

мореалізації студентів засвідчило, що ті студенти, які мають конк$

ретне уявлення про свою майбутню роботу, переживають натхнен$

ня і мають мотивацію професійної реалізації.

Володіння часовою компетентністю відобразилося у баченні

змісту професійної діяльності через 10 років (довгострокова перс$

пектива). Досліджувані спрогнозували успішність професійної ре$

алізації займаною керівною посадою, роботою, що відповідає об$

раній спеціальності, а також для значної кількості студентів велику

роль відіграє створення сім’ї в найближчому майбутньому.

Аналіз відповідей на запитання про професійний розвиток по$

казав, що студенти, які мають конкретне уявлення про свою май$

бутню роботу та її цілі, у відповідях були чіткими («підвищити

кваліфікацію», «здобути максимум практичних знань і навичок»,

«бути обізнаним у професійній літературі» тощо). 

Таким чином, сформованість часової перспективи майбутнього

фахівця може виступати центральною ознакою його професійної

реалізації і одночасно визначає логіку соціального та психологічного

розвитку особистості. Якщо людина свідомо бачить образ професій$

ної діяльності, то це свідчить про те, щовона актуалізує і організовує

власну професійну активність, яка виражається у якості міжосо$

бистісної взаємодії з іншими людьми (зацікавленість їх проблема$

ми і турботами, вміння слухати та цінувати інших тощо), а також

у професійній активізації особистісних резервів.

484

Секція 9 Психологічні проблеми самореалізації 



485

ЗМІСТ

Секція 2
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вірна Т. В.
Інформаційна глобалізація як складова формування єдиного
світового ринку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Гордійчук П. В.
Газета як вид документа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Горковлюк О. О., Черненко К. О.
Аналіз вимог до документів, що подаються для вчинення
нотаріальних дій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Грушицька О. Ю.
Вплив ЗМК на формування громадської думки  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Домбровський С. М.
Електронні книги в освітньому просторі України  . . . . . . . . . . . . . . . 13
Дуцник О. І.
Вплив наукових шкіл та вчень на розвиток науки про масову
комунікацію  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Калькова В. В.
Видавництво «А$БА$БА$ГА$ЛА$МА$ГА» в інформаційній 
політиці України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Клебанська Я. В.
Функціональні та художні особливості книжкової мініатюри  . . . . . 18
Курівчак У. В.
Сучасні проблеми розвитку та перспективи українського
книговидання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Мар’яш В.В.
Невербальне спілкування в ділових переговорах  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Мельничук М. П.
Інформаційне агентство «Рейтер» у світовому інформаційному
просторі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Олексюк А. А.
Основні аспекти формування електронного уряду в Україні  . . . . . . 26
Приведенець В. М.
Методи запобігання та ліквідації правопорушень 
у процесі соціальної комунікації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Приходько Н. В.
Особливості телебачення як засобу масової комунікації  . . . . . . . . . . 30
Прудка Є. С.
Телеканал «Інтер»: історія створення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Ройко В. О.
Характеристика преси сучасної України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Стрижньова Г. В.
Фамільний архів, як складова рукописного документа 
на прикладі архіву Скоропадських  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Строчек Ю. О.
Вивчення етнічних стереотипів у сучасній науці  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Таран А. В.
Електронний документообіг бібліотеки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ткаченко Н. О.
Комунікація як функція управління організацією  . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ткаченко О. О.
Комунікативна компетентність викладача  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Трохимчук К. П.
Удосконалення організаційної структури міської ради 
на управлінські процеси та якість обробки інформації 
(на прикладі мерії м. Луцька)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Трохлюк Я. Ю.
Сучасні проблеми та перспективи розвитку документознавства  . . . 46
Цьок І. М.
Характеристика рубрикаційного комплексу молодіжного 
журналу Волині «Твій стиль»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Секція 3
УКРАЇНОЗНАВСТВО — 

ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ В ХХІ СТОЛІТТІ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Абакумова А.
Тема землі в українській літературі першої половини ХХ ст. 
(на матеріалі повісті О. Кобилянської «Земля»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Бура Н.
Зародження теорії драми: український контекст  . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Дубинська А.
Образ людини на війні в українській літературі іі пол. ХХ ст.  . . . . . 53
Думініка К.
Аналіз літературної дискусії 1925–1928 років  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Кононець К.
Особливості неоромантичного образотворення та його відмінності 
від неокласичного  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

486



487

Кравченко Н.
Спроби класифікації творів Олекси Стороженка  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Пугач В.
Антитоталітарний дискурс романів Василя Барки «Рай» 
і «Жовтий князь»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Рего В.
Історіософські візії у поезії євгена Маланюка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Руденок А.
Чорнобильська тема у творчості Олеся Гончара («Звідки ж вона
взялась, звізда полин?»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Рудницька Н.
Світоглядні засади творчості Юрія Клена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Савченко Н.
Окремі аспекти еволюції жанру нарису в українській літературі 
І пол. ХХ ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Свиридюк В. В.
Краєзнавство як основа формування духовності  . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Семишкур М.
Міф як невід’ємна частина людської свідомості  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Сергійчук З. О.
Загальні питання методики викладання дисциплін  . . . . . . . . . . . . . . 71
Столярчук О.
Публіцистична діяльність Уласа Самчука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Черняєва В.
Особливості говірок південно$східного наріччя  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Секція 4
УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА І ВИДАВНИЧА

СПРАВА: ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бабак Є. М.
Телевізійна служба новин ТСН на каналі 1+1: об’єктивність,
актуальність, ефективність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Бабіна Г. О.
ТенденціЇ українського журнального ринку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Балко В. В.
Телевізійні програми «про життя» («інтер») та «Говорить Україна»
(«ТОВ ТРК» «Україна»), порівняльний аналіз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Барна Н. В.
Маркетингові комунікації книжкової справи в України  . . . . . . . . . . 82
Богатирьов М. С.
Образ Федька у творі Володимира Винниченка «Федько —
халамидник»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84



Богдан Д. О.
Основні завдання редактора у процесі редагування  . . . . . . . . . . . . . . 86
Борсук І. А.
Формування тематичного розподілу журнальної періодики  . . . . . . . 88
Бурмістрова Т. О.
Редакторський аналіз у видавничій практиці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Васюта О. М.
Проблеми розвитку сучасних молодіжних журнальних 
видань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Вусик Т. В.
Реклама в газетах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Гайдук О. В.
Журналістське розслідування на ТВі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Головченко Н. І.
Трилогія Люко Дашвар «Биті є»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Денисова Д. Ю.
Мова телебачення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Домрачев Р. І.
Літературне редагування художніх творів: особливості роботи
з авторським текстом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Каленська О. І.
Індивідуальний стиль творчої діяльності журналіста  . . . . . . . . . . . . 102
Коваленко І. А.
Розслідування у кримінальній журналістиці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Конішевська Ю. О.
Публіцистика Миколи Міхновського: національні пріоритети, 
засади українського державотворення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Кутьїна В. М.
Авторські блоги. Новаторство сучасної інтернет$журналістики 
на прикладі кореспондент.net  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Лебідь Г. М.
Проблеми та перспективи у формуванні тиражу 
газети «Вінниччина»  109  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Матюк Т. В.
Реклама як форма масової комунікації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Місюра О. Д.
Специфіка редагування наукової та науково$популярної 
літератури  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Пещанська М. Д.
Мовно$стилістичні особливості написання текстів 
у молодіжній газеті  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Полюхович Г. А.
Найстаріша українська газета США «Свобода»: зростання 
і вдосконалення від XIX до XXI ст.ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

488



489

Рассолова Н. І.
Комунікативний вплив на аудиторію в професії журналіста  . . . . . 118
Редчук І. В. 
Газета «Сільські вісті» в інформаційному просторі України  . . . . . . 120
Сергієнко В. В. 
Інтимна лірика у творчості івана Франка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Сидор Я. В.
Застосування інфографіки в друкованих ЗМі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Симоненко А.
Мікрорайон «Воздвиженка». Краса чи проблема? (приклади 
у фотографіях)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Скрипник В. О.
Особливості редагування суспільно$політичних видань 
в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Старих С. С.
Мова і стиль «Газети по$українськи»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Секція 5
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ 

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА:
ПРАГМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ 
І ЛІНГВІСТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Авраменко О. М.
Дослідження власних імен в німецькій ономастиці  . . . . . . . . . . . . . 132
Герасочкіна Т. В.
Особливості відтворення текстів англомовної реклами 
при перекладі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Данько В. С.
Вплив англійської мови на мови світу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Делікатний В. В.
Зв’язок мови та менталітету націй  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Караван С. Ю.
Переклад лексичних відмінностей та фонетичних варіантів 
середньо$баварських діалектів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ковальчук В. С.
Прагматична достатність рекламного дискурсу для досягнення 
мети в первних умовах комунікації (на прикладі прийменників)  . . . 142
Літвінова С. О.
Лексико$семантичні особливості власних імен в англійській,
німецькій, українській мовах та варіанти їх перекладу  . . . . . . . . . . 144
Поклонська М. С.
Морфологічні труднощі перекладу у сучасній німецькій мові  . . . . 146



Пономаренко Я. О.
Німецькі прізвища на півдні України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Секція 7
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Авраменко А. О., Кучер Ю. В.
Сколіоз як біологічна трагедія людства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Амеліна Ю. І.
Використання фізичної реабілітації при вегето$судинної 
дисфункції у дітей та підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Афанасьєвський С. В.
Формування особистості юнаків засобами фізичної 
культури  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Бащак А. С.
Соціально$реабілітаційна робота щодо формування
здоров’язберігаючої поведінки серед підлітків та молоді  . . . . . . . . 155
Бідіний О. А.
Спонукальні чинники щодо тютюнопаління та його наслідки 
для організму жінки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Білошицький С. В., Семенов А. М
Тонічна активність м’язової системи як показник стану людини  . . . 159
Білошицька В. В.
Емоційні фактори змагальної діяльності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Білошицький С. В.
Залежність води від ХАДО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Білошицький С. В., Семенов А. М.
Вплив масажу на тонічну активність м’язової системи  . . . . . . . . . . 165
Білошицька В. В.
Фізична реабілітація при пошкодженнях менісків  . . . . . . . . . . . . . . 167
Бобко С.
Вікові особливості серцево$судинної системи та імунного 
захисту організму  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Бойко О. В.
Раціональне харчування як основна запорука здоров’я  . . . . . . . . . . 172
Борковська Н. Л.
Вплив фізичних вправ на опорно руховий апарат  . . . . . . . . . . . . . . 174
Бубир О. М.
Програма фізичної реабілітації хворих після ендопротезування
колінного суглоба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ваніян О. А.
Застосування засобів і методів фізичної реабілітації 
у комплексному лікуванні аліментарного ожиріння  . . . . . . . . . . . . 178

490



491

Васильченко В. С.
Рекомендовані пульсові режими для спортсменів, розроблені 
на основі моніторів серцевого ритму  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Васюта С. В.
Вікові особливості розвитку хребта людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Висоцький В. Г.
Моторні установки при захворюваннях опорно$рухового 
апарату  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Водолага Р. О.
Різновид оздоровчої фізичної культури в системі фізичного
виховання різних груп населення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Волкова І. В.
Озонотерапія як новий засіб лікування передракових станів 
слизової шлунку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Гаврищук Є. М.
Звукова гімнастика при бронхіальній астмі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Головань Ю. В. 
Використання засобів фізичної культури з метою зниження 
частоти прояву гострих респіраторних захворювань 
серед дітей дошкільного віку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Горобець А. В.
Використання фізіотерапевтичного лікування у фізичній 
реабілітації підлітків із затримкою статевого розвитку  . . . . . . . . . . 192
Гурковський О. М.
Вплив специфічних факторів навчального середовища 
в сучасних навчальних закладах нового типу на фізичний 
розвиток та здоров’я школярів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Гузенко С.
Особливості застосування лікувального масажу 
при вегетосудинній дистонії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Гузенко С.
Особливості застосування лікувальної фізичної культури 
при вегето$судинній дистонії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Демиденко Ю.
Використання іпотерапії в реабілітації дітей із ДЦП  . . . . . . . . . . . . 199
Дем’янко Ю. Є.
Фізична реабілітація пацієнтів із мозковим інсультом  . . . . . . . . . . 200
Динесенко І. І.
Реабілітація ора футболістів з вадами зору із застосуванням
рефлексотерапії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Довгаль В. І.
Обґрунтування експериментальної методики занять 
в умовах додаткового уроку фізичної культури для підлітків 
із затримкою психічного розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204



Дончак В. І.
Застосування фізичної реабілітації хворих з гострим порушенням
мозкового кровообігу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Драганюк Л. В.
Корекція мовленнєвого недорозвинення дітей з затримкою
психічного розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Журавель Н. В.
Значення рухової активності у процесі соціальної інтеграції 
школярів з порушеним слухом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Заруденко А. Р.
Вікові особливості серцево$судиної системи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Зелінський І. В.
Якість життя хворих з іХС та її динаміка в процесі фізичної
реабілітації реабілітації в домашніх умовах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Калугіна А. О.
Лікувальна гімнастика при сколіозі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ковалицький Г. В.
Використаня масажу при гіпертонії у людей похилого віку  . . . . . . 217
Козачок А. А.
Стан розвитку спорту в україні з погляду студентської молоді  . . . 219
Кондратенко Р. Б.
Фізична реабілітація при сколіозі I, III і IV ступеня  . . . . . . . . . . . . 220
Костюченко О. В.
Лікувальна фізична культура при цукровому діабеті  . . . . . . . . . . . . 222
Коваленко О.
Особливості процесу реабілітації після менінгіту  . . . . . . . . . . . . . . . 224
Кубрак Р. М.
Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної 
системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч  . . . . . . . 225
Кузьмін О. О.
Відправні положення складання програм фізичної реабілітації 
при захворюваннях периферичної нервової системи  . . . . . . . . . . . . 227
Кириленко В. О.
Методи реабілітації осіб з ДЦП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Кремзель Д. А.
Сучасні технології зміцнення здоров’я людини  . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Кричильська Н. В.
Переваги застосування методик дихальної гімнастики 
«Бодіфлекс» для покращення стану здоров’я студентів  . . . . . . . . . . 232
Ладижинський Е. В.
Стан рухової активності хворих після ішемічного інсульту 
в резидуальний період захворювання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Малетіна А. П.
Вплив плавання на фізіологічний стан організму людини  . . . . . . . 236

492



493

Микитенко Т. А.
Використання засобів фізичної реабілітації для збільшення 
амплітуди рухів у дітей з церебральним паралічем  . . . . . . . . . . . . . . 237
Міхєєнко О. В.
Використання фізичної реабілітації артериальної гіпертензії 
у жінок в постклімактеричному періоді  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Могильна В. В.
Корекція заїкання у дітей молодшого шкільного віку 
з розумовими вадами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Неліп І. С.
Статеві особливості вияву агресивності підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . 242
Одончук Ю. В.
Методика і техніка масажу при сколіозі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Оксенич М. С.
Реабілітаційний супровід підлітків зі сколіозами іі ступеня  . . . . . . 245
Опря Г. А.
Проблеми ожиріння ХХ ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Перерва Л. І.
Зміни якості життя дітей, страждаючих на дцп, в процесі 
фізичної реабілітації  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Петренко О. І.
Використання сучасних технологій на заняттях з фізичного
виховання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Піханова В. Ю.
Панкреатит як медико$соціальна проблема сучасності  . . . . . . . . . . 251
Попенко Т. Ю.
Оздоровче фізичне тренування як одна з форм покращення
функціонального стану організму  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Романець О. І.
Сутність та особливості основних видів масажу  . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Рибалко М. В.
Психологічні особливості харчової поведінки студентської 
молоді  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Савлук І. А.
Особливості реабiлiтацiї осiб з захворюваннями 
шлунково$кишкового тракту  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Савчук В. В., Радішевський В. М., Шикелюк А. П. 
Розвиток силових якостей у підлітків 12–14 років із затримкою
психічного розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Савченко Р. В.
Особливості застосування засобів фізичної реабілітації 
при грижі міжхребцевого диска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Самокиша О. П.
Значення сучасних технологій у зміцненні здоров’я  . . . . . . . . . . . . 264



Семенов А. М.
Особливості застосування масажу при порушеному 
функціональному стані людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Семенов А. М.
Особливості застосування лікувальної гімнастики 
при порушеному функціональному стані людини  . . . . . . . . . . . . . . 268
Сисоєва А. О.
Організація реабілітації дітей з вадами розумового розвитку 
в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Слімак М. І.
Особливості та корекція відхилень фізичного розвитку молоді 
з особливими потребами в умовах інтегрованого середовища  . . . . 272
Слободян О. Р.
Сучасні методи лікування вегето$судинної дистонії  . . . . . . . . . . . . 274
Соловей О. В.
Особливості застосування фізіотерапевтичних процедур 
при бронхіальній астмі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Собко М. В.
Комплексна програма реабілітації при гіпертонічній хворобі 
I–II ступеню  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Скрипова О. О.
Особливості фізичної реабілітації дітей з порушенням зору  . . . . . . 278
Стефогло М. І.
Проблема поліморбідності патології шлунково$кишкового тракту,
гепатобіліарної системи і хребта у сучасних хворих  . . . . . . . . . . . . . 280
Таранюк В. В.
Фізична реабілітація осіб похилого віку після травм 
опорно$рухового апарату  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Тимощук Т. С.
Заходи психопрофілактики професійного вигорання 
медичного персоналу в Хмельницькому перинатальному 
центрі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Тимків В. А.
Вплив ПТСР на громадян, які потерпають від повеней, 
стресові розлади у залізничників  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Тяжченко А. М.
Фізична культура у середньому і похилому віці  . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Улов Є. С.
Розвитик нерввової системи у дітей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Фартушня А. В.
Соціальна реабілітація дітей$інвалідів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Філімонова Н. М.
Застосування магнітотерапії в загальній системі реабілітаційних
і профілактичних заходів у хворих на ІХС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

494



495

Харченко Д. В.
Особливості реабілітації дітей, хворих на ДЦП  . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Царенко М. О.
Частота виявлення виразкової хвороби у хворих 
з патологією хребта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Царенко М. О.
Захворювання хребта як проблема сучасності  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Чайковський Д. Й.
Обґрунтування критеріїв диференціації фізичного виховання
школярів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Чередниченко О. В.
Вплив стану здоров’я на ефективність навчання студента  . . . . . . . 301
Чуль Н. В.
Спрямованiсть фiзкультурно$оздоровчих занять з пiдлiтками  . . . . 304
Чубінський О. В.
Порушення звуковимови у дітей молодшого шкільного віку 
при дизартрії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Чудновський М. М.
Особливості застосування лікувальної гімнастики після
меніскоектомії у спортсменів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Чудновський М. М.
Особливості застосування масажу після меніскоектомії 
у спортсменів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Шкурко М. О.
Загартування в фізкультурно$оздоровчій роботі з молодшими
школярами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Шутова Т. Г.
Комплексна програма фізичної реабілітації інвалідів 
з порушеннями мозкового кровообігу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Шейкін Г. О.
Визначення станів втоми і стомлення людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Юзва Д. А.
Корекція сколіозу за допомогою дихальної гімнастики Шрот  . . . . 316
Ярославцева К. С.
Особливості впливу масажу на організм людини  . . . . . . . . . . . . . . . 318

Секція 8
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

В УКРАЇНІ

Ахундова К. М.
Програмно$апаратний комплекс профорієнтаційний термінал  . . . 321 
Бабюк В.
Соціальна реабілітація наркоманів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 



Бацман Л. І.
Інноваційно$когнітивна складова громадянської культури 
молоді  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Баюс С. С.
Соціальна реклама в молодіжному середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Білоцький А. М.
Аналіз напрямків формування професійних компетенцій 
у майбутніх фахівців соціальної роботи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Булигіна Т. І.
Методи соціальної роботи з дітьми інвалідами  . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Біла А. А.
Робота соціального працівника з дітьми, які мають соматичні
захворювання та інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Білокур Т. М.
Причини та особливості динаміки комп’ютерної залежності 
у підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Висоцька Я. В.
Адаптація студентів з інвалідністю по зору до середовища 
вищого навчального закладу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Вівич О. О.
Шляхи оптимізації міжособистісного спілкування підлітків 
з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Волошин Д. О.
Мовна деградація як соціальна проблема  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Гольонко О. П
Девіантна поведінка підлітків як проблема соціальної роботи  . . . 342
Горобець Н. С.
Особливості використання казкотерапії в навчально$виховному
процесі освітнього закладу інтегрованого типу  . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Демченко А.
Технологія соціальної реабілітації дітей з ДЦП  . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Друзяк М. В.
Організація соціальної роботи з дітьми$інвалідами  . . . . . . . . . . . . . 348
Думенко Т. Г.
Підготовка молоді до сфери сімейного життя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Зінченко О. С.
Сучасні проблеми соціального забезпечення пенсіонерів 
в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Ісаєнко О. В.
Методи формування психологічної компетентності майбутніх
фахівців із соціальної роботи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Іскра М. М.
Проблеми взаємодії соціальних працівників з людьми 
похилого віку в соціальних службах України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

496



497

Касьяненко Н. О.
Обізнаність майбутніх фахівців з соціальної роботи 
щодо проблем людей з інвалідністю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Коба Н. В.
Оцінка ефективності соціальної опіки дітей$сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Крат В. О.
Теоретико$методологічні підходи до девіантного материнства 
як соціального явища  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Литвинчук Т. М.
Новітні соціально$педагогічні технології у профілактиці
тютюнопаління серед молоді та підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Лукашенко А. Г.
Соціально$педагогічні основи соціальної роботи 
з сучасними сім’ями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Олекшей О. Я.
Розвиток соціальної роботи в сфері охорони здоров’я  . . . . . . . . . . 365
Самозван В. А.
Теоретичні основи соціальної роботи з людьми похилого віку  . . . 367
Стоялова Т. Ю.
Соціальна робота з людьми похилого віку у стаціонарних 
закладах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
Талавера О. В.
Соціальне консультування людей похилого віку  . . . . . . . . . . . . . . . 370
Терновий Я. В.
Характерні риси релігійності українців  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Терновий Я. В.
Соціометричний статус особистості в малій соціальній групі 
як критерій успішної соціалізації молоді  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Тищенко О. В.
Напрями соціальної роботи з дітьми групи ризику та сім’ями, 
в яких вони виховуються  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Уманська Д. О.
Проблема соціальної адаптації молоді з особливими потребами 
до умов ВНЗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Хариш К. М.
Сучасні підходи до соціальної реабілітації девіантних сімей 
в умовах сільської місцевості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Харкевич Г. І.
Соціальне самовизначення молоді  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Шарамко М. П.
Формування професійних цінностей фахівців соціальної 
сфери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383



Секція 9
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Баланська О. Ю.
Проблема ставлення юнацтва до свого здоров’я як предмет 
наукового аналізу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Бойчук А. О.
Підготовка психологів до практичної роботи в інклюзивному
середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Бондар Н. Д.
Психологічні особливості професійної деформації особистості
військовослужбовців та шляхи її подолання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Бондарчук І. В.
Психологічні чинники особистісного самовизначення
старшокласників  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Борзова А. С.
Досвід дистанційного навчання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Буравська А. В.
Психологічні чинники емоційного вигорання педагога  . . . . . . . . 3945
Бурдюг В. В.
Особистісні чинники девіантної поведінки підлітків  . . . . . . . . . . . 395
Василюк Л. Г.
Особливості вибору стратегій самореалізації юнацької молоді  . . . 397
Валєєв Т. Р.
Психологічні особливості менеджера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Галузінська К. М.
Психологічні особливості батьківського ставлення у вихованні
підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Ганах Д. В.
Психологічні особливості адаптації до навчання студентів
І–V курсів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Григорук Є. А.
Вплив гендерного аспекту в прояві конфліктної ситуації  . . . . . . . . 404
Данилець Л. М.
Дослідження властивостей уваги крізь призму потокового стану
свідомості на прикладі чжунь Юань Цигун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Дем’яненко О. О.
Самоставлення як фактор розвитку професійної ідентичності  . . . 408
Довгань М. Б.
Психологічний аналіз ціннісної сфери студентів  . . . . . . . . . . . . . . . 409
Довгань Н. О. 
Аналіз результатів дослідження особливостей психологічної
готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми  . . . . . . . . 411

498



499

Жабенко А. О.
Психологічні особливості впливу мас$медіа на свідомість 
людини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Жмудь Л. П.
Дослідження проблеми особистісного зростання підлітків 
з особливими потребами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Зралко Н. П.
Дослідження професійно$важливих якостей особистості 
психолога початкової школи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Іваннікова А. В.
Самоставлення, як компонент психологічного благополуччя  . . . . 418
Кіліна М. А.
Вплив мотивів ціннісних орієнтацій на учбову діяльність 
учнів старших класів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Ковальчук І. І.
Молодь як феномен сучасного суспільства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Ковальчук А. О.
Молодіжні об’єднання як суспільний феномен  . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
Козуб В. В.
Психологічні особливості я$концепції та поведінки людини 
в конфліктних ситуаціях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Коцюруба О. В.
Розвиток когнітивно$мотиваційного аспекту вибору професії
школярами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Кривошей Ю. А.
Особливості взаємозв’язку рівня тривожності та соціального 
статусу підлітків серед однолітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Крисько В. Л.
Прояв гандикапізму в сучасному суспільстві  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Крупко Т. Л.
Сучасна молодіжна субкультура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Кузик Н. М.
Специфіка уявлень молоді про шлюб і подружнє життя  . . . . . . . . . 435
Курбатова А. О.
Особистість як психологічна реальність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Луценко Т. М.
Професійне самовизначення майбутніх фахівців соціальної 
сфери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Луцька В. В.
Підростаюча особистість як суб’єкт стилю життя  . . . . . . . . . . . . . . . 441
Максименко К. С.
Особливості девіантної поведінки у підлітків 
загальноосвітньої школи та психологічні шляхи її попередження 
та подолання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443



Мачульська М. В.
Подолання страхів у дітей дошкільного віку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Мельник Л. Д.
Вплив індивідуальних психологічних особливостей людей 
похилого віку на адаптацію у після трудовий період  . . . . . . . . . . . . 445
Мірошниченко Л. Г.
Профілактика психічного перенапруження у студентів ВНЗ  . . . . . 447
Могилевець А. М.
Психологічні особливості розвитку пізнавальних процесів 
у студентів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Мороз М. С.
Стратегії копінг поведінки у підлітковому віці  . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Новикова Н. І.
Психологічні особливості адаптації молоді до навчання 
в іноземному середовищі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Орищук О. В.
Система життєвих смислів наркозалежної особистості  . . . . . . . . . . 454
Потоцька І. С.
Самоактуалізація майбутніх вчителів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Пузіков Д. О.
Критерії оцінювання інноваційного розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Пузіков Д. О.
Електронні навчальні посібники з актуальних проблем 
соціального захисту як інноваційний засіб інформування 
та соціальної освіти громадян з особливими потребами  . . . . . . . . . 460
Рибальченко Д. С.
Синдром емоційного вигорання у працівників анестезіології  . . . . 462
Романко І. С.
Особистісна тривожність та її вплив на успішність 
студентів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Самойленко В. Ю.
Особливості конфліктної поведінки особистості 
з розлученої сім’ї  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Собчук О. М.
Аналіз підходів і принципів реалізації програм профілактики
адиктивної поведінки підлітків  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Солових О. І.
Феномен творчості: соціально$психологічний вимір  . . . . . . . . . . . . 469
Стасюк Д. С.
Роль ляльки у житті дитини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Тимошенко Н. О.
Вплив художнього образу на розвиток почуттєвої сфери дітей
дошкільного віку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

500



501

Улянівська О. М.
Емоційний інтелект як фактор самоактуалізації 
в осіб юнацького віку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Фастовець К. В.
Регуляція станів тривожності дітей методами ігрових 
та уявних дій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Федченко Ю. В.
Переживання спортивних успіхів та невдач: функціональний 
тезаурус категорії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Цукур О. Г.
Особливості впливу умов сімейного середовища на побудову
життєвих завдань молоддю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Швець М. Ю.
Вплив особистісних якостей на розвиток конфліктної поведінки
особистості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Шинкарук О. В.
Роль часової перспективи у самореалізації майбутнього 
фахівця  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483



МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА,

ДУХОВНІСТЬ

Тези доповідей

Х Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених

У трьох частинах

Частина ІІ

Матеріали подано в авторській редакції

Адреса редакції м. Київ, вул. Хорива, І�Г 
Відповідальний редактор Тел. 425�29�38

E�mail: nikulina�ndd@ukr.net 

Формат 60×84/16. Умовн. друк. арк. 29,18. Обл.вид арк. 27,74
Наклад 200 прим. Зам. № 

Верстання — Думанецька С. С.

Видавець і виготовлювач Університет  «Україна»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел/факс (044) 424�40�69, 424�56�26

Е�mail: ukraina.vdk@mail.ru
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 405 від 06.04.01


