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повноцінного відпочинку у відповідність з вимогами міжнародних стандартів. За 
цей час проведено ремонтно-будівельні та реконструкційні роботи в дитячих 
таборах “Морський”, “Хрустальний”, “Янтарний” збудовано нову сучасну 
школу, оновлено меблі дитячих таборів та оснащення їдалень.  

Однак, кількість дітей, які мали змогу відвідати заклад за бюджетними 
путівками скоротилася (2002 р. – 13,2 тис., 2003 р. – 10,6 тис., 2004 – 10,0 тис. 
дітей) Це пов’язано, в першу чергу, з проведенням реконструкції дитячих 
таборів.  

МДЦ “Артек” за останні 13 років не фінансувався із державного бюджету ні 
за однією із статей видатків окрім придбання путівок для дітей. Поточна 
дебіторська заборгованість станом на кінець 2004 року становить 7,0 млн. грн., 
кредиторська – 77,0 млн. грн. У 2004 році для здійснення реконструкційних 
робіт з державного бюджету України було виділено 26,0 млн. грн.  

За таких обставин склалася ситуація, коли колектив закладу без державної 
підтримки не в змозі вирішити нагальні питання діяльності закладу. Необхідно 
створити умови для подальшого ефективного розвитку МДЦ “Артек”, як 
єдиного рекреаційного комплексу дитячого оздоровлення та відпочинку, що 
відповідає сучасним вимогам.  

З метою здійснення державної підтримки та сприяння діяльності МДЦ 
“Артек” спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади 
створено робочу групу, якою розробляється проект програми розвитку МДЦ 
“Артек” на 2005-2015 роки. Згаданий документ буде направлено на опрацювання 
до міністерств і відомств та подано на розгляд КМУ у квітні п.р.  

З метою проведення комплексної реконструкції матеріально-технічної бази 
закладу та будівництва нових об’єктів, що відповідатимуть сучасним вимогам 
необхідно розробити та затвердити у встановленому порядку генеральний план 
реконструкції МДЦ “Артек”, його фінансово-економічне обґрунтування та 
визначити джерела фінансування.  

Враховуючи великий досвід МДЦ "Артек" у проведенні міжнародних 
заходів потрібно ширше використовувати базу та можливості МДЦ “Артек” для 
співпраці з міжнародними організаціями з питань оздоровлення та відпочинку 
дітей.  

З нагоди 80-ої річниці від дня заснування МДЦ “Артек” вважаємо за 
доцільне розробити проект Указу Президента України про відзначення цієї дати 
та порушити клопотання перед Президентом України щодо надання 
Міжнародному дитячому центру “Артек” статусу національного закладу. 
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В міжнародному дитячому центрі розроблено і успішно реалізуються понад 
двадцять проектів і програм національного та міжнародного значення. Програми 
“Артеку” сприяють реалізації державних програм з організації дитячого 
відпочинку та оздоровлення, розвитку і підтримці талановитих дітей, реабілітації 
соціально знедолених дітей та дітей-інвалідів. 

Всесвітньо визнаними брендами стали артеківські проекти: Міжнародний 
дитячий кінофестиваль “Артек”, Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої та 
юнацької творчості “Наша земля – Україна”, Міжнародний фестиваль дитячої 
творчості “Змінимо світ на краще”, Міжнародний фестиваль мистецтв 
“Артеківські зорі” тощо, до участі в яких залучаються діти з багатьох країн світу.  

Міжнародний дитячий центр “Артек” набув світової популярності, 
підтримує славу унікального центру дитячого відпочинку та оздоровлення, 
сприяє підвищенню міжнародного авторитету України, формуванню її 
позитивного іміджу у світовій спільноті. Високу оцінку своєї діяльності отримав 
“Артек” на засіданні Виконавчої ради ЮНЕСКО, що відбулося у жовтні 2004 
року у Франції. 

МДЦ “Артек” – був і залишається цілісним господарсько-майновим 
комплексом, що має земельну ділянку площею 208 га, довжина берегової лінії 
становить 7 км. Половина земельної ділянки є парковою зоною. На території 
центру розташовані об'єкти державного природно-заповідного фонду. 

“Артек” – заклад цілорічної дії, що може прийняти на відпочинок та 
оздоровлення близько 27 тисяч дітей. 

На балансі МДЦ “Артек” перебуває 357 одиниць будівель та споруд. Однак, 
матеріально-технічна база закладу застаріла морально та фізично. Будівлі та 
споруди, частина з яких має до 90% зносу, побудовані ще в 19-20 століттях, не 
відповідають вимогам часу. Також застаріла матеріально-технічна база, що 
забезпечує реалізацію педагогічних програм.  

Інженерні комунікації, що включають 43 км магістральних та теплових 
мереж мають 58% зношення. Потребують капітального ремонту та реконструкції 
очисні споруди. Оскільки частина будівель знаходиться у зсувній зоні, необхідно 
проведення протизсувних робіт.  

Потребує додаткових капіталовкладень автогосподарство МДЦ “Артек”, що 
налічує близько 300 транспортних одиниць; морський порт та рятувальна 
станція, застаріле обладнання яких ускладнює повноцінну роботу. Формений 
одяг застарів фізично і морально і не відповідає сучасним вимогам.  

Лікувальний комплекс МДЦ “Артек” знаходиться в будинку, знос якого 
складає 80%.  

У дуже складному становищі перебуває соціально-побутова сфера 
“Артеку”. Частина співробітників проживають в будинках, що перебувають у 
стані аварійності та ветхості. Відсутність коштів на будівництво житла, 
капітальний ремонт житлового фону та гуртожитків створює труднощі для 
вирішення нагальних проблем співробітників закладу.  

Відповідно до вимог часу з січня 2003 року в МДЦ “Артек” ведуться роботи 
по реконструкції дитячого центру, мета якої – привести умови оздоровлення, 
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ПЕРЕДМОВА 
 

В історії людства питанням молоді завжди приділялась значна увага. 
Сьогодні в Україні проблеми молоді є болючими і не повною мірою 
вирішеними, як вимагає цього Основний закон держави. 

Вплив світових культурно-інтеграційних процесів спричинив певні зміни 
світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, загалом способу 
життя молоді. Ці зміни проявляються майже в усіх сферах життя. Вони 
справляють як позитивний, так і негативний вплив, викликають суперечливі 
наслідки. В сучасному суспільстві можна побачити тенденцію до падіння 
цінності людського життя, нехтування традиційними моральними цінностями, 
знецінення сім’ї, нації, почуття гідності, честі, патріотизму, дружби та 
терпимості до іншої думки. 

Сучасна молодіжна політика зорієнтована, передусім, на забезпечення 
рівності прав та обов’язків, соціальної перспективи молоді, її соціальний захист, 
розв’язання соціально-економічних проблем, створення для юнаків та дівчат 
необхідних стартових можливостей для влаштування їх у життя, адаптації в 
ньому; підтримка і стимулювання основних суспільно-корисних ініціатив 
молоді, її організацій, рухів; активної участі молоді, молодіжних організацій і 
об’єднань у здійсненні державних і громадських справ, розв’язанні своїх 
проблем. 

Відсутність гідних ідеалів або їх непереконливість в очах сучасної молодої 
людини поглиблює проблему формування гуманістичних орієнтацій, серед яких 
– вибір морального ідеалу, формування гуманістичної спрямованості 
особистості, почуття громадянства. Особливе місце у цьому процесі займає 
студентська молодь, яка є основою майбутнього середнього класу суспільства, 
кваліфікованими фахівцями та інтелігентними людьми, успішним майбутнім 
нації. 

Процес освіти для студентів повинен стати як причетність його до всього 
проблемного, що є в суспільстві. А діяльність освітніх закладів повинна бути 
інтегрованою з діяльністю інших суспільних інституцій в цьому напрямку. 
Одним з основних завдань ВНЗ вбачаємо у формуванні мотивації на ефективний 
соціально-психологічний і фізичний розвиток, вихованні національної 
самосвідомості. 

Вища освіта є завершальним етапом конституйованих форм навчання. 
Такою самою вона має виступати і в контексті реалізації культуротворчої 
функції, формуванні культурно-національної людини, яка повинна орієнтуватися 
в специфіці українського культурного поля, в історії, традиціях, установлених 
способах поведінки українства. Молода людина зобов’язана знати основи 
інтелектуальних, наукових, в цілому духовних досягнень нашого народу в 
контексті цивілізаційного поступу. Таким чином, буде формуватися не просто 
представник українського народу, а носій певної культури, транслятор 
українського з усіма його достоїнствами і проблемними рисами. 

За останні роки характер та спрямованість діяльності спортивно-оздоровчих 
клубів дещо змінилися. Якщо раніше переважав суто оздоровчий, 
відновлювальний або змагальний аспект, то тепер програми стали складнішими. 
Значна увага приділяється жінкам з дітьми: жінки приходять, щоб займатися 
фізичними вправами, а діти розважаються, танцюють тощо. 

Особливою популярністю користуються клуби, у яких працюють пер-
сональні інструктори: з жінками, які мають зайву вагу; з літніми людьми, які не 
мають досвіду занять фізичними вправами; з тими, хто прагне серйозно 
займатися аеробікою та бодібілдінгом. Персональна опіка коштує членам клубів 
до 25 доларів за годину. 
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Міжнародний дитячий центр “Артек” заснований у 1925 році. У 1995 році 
“Артек” став Державним підприємством України і перебував у сфері управління 
Міністерства України у справах молоді і спорту, а з 1997 року – Міністерства у 
справах сім’ї та молоді. З 2000 року відповідно до Указу Президента України 
Міжнародний дитячий центр “Артек” знаходиться у сфері управління 
Державного управління справами Президента України. Міжнародний дитячий 
центр “Артек” посідає особливе місце серед дитячих оздоровчих закладів. За 80-
річну історію “Артеку” розроблена система організації відпочинку та 
оздоровлення дітей, що не має аналогів у світі. Розпочавши свою діяльність як 
лікувально-оздоровчий заклад, “Артек” пройшов довгий та складний шлях; 
виконуючи різноманітні завдання, що ставилися перед ним державними та 
суспільними структурами, приймаючи дітей різних соціальних груп, з 
різноманітними інтересами та завданнями, “Артек” напрацював величезний 
досвід. Форми, методи, засоби, підходи до роботи, вміння працювати з дітьми 
найрізноманітніших категорій, застосовуються багатьма педагогічними 
школами, оздоровчими закладами, таборами відпочинку не тільки в Україні, а і 
за кордоном. 

На сьогодні МДЦ “Артек” – багатогалузевий оздоровчий комплекс, що є 
поліфункціональним, культурно-освітнім оздоровчим центром і має унікальний 
досвід у забезпеченні відпочинку, оздоровлення, медичного обслуговування 
дітей, організації дозвілля, наданні додаткової освіти, проведенні видовищних 
заходів та реалізації освітніх програм. 
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Муніципальні спортивні клуби, як правило, некомерційні (нон-профіт) 
організації. Приватні клуби – типові комерційні організації. 

Муніципальні та приватні клуби різняться між собою за багатьма 
параметрами: цільовою скерованістю, економічними механізмами, ефективністю 
роботи (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основні розбіжності між муніципальними та приватними клубами 

спортивно-оздоровчої спрямованості 
 

Муніципальні Приватні 

Утримуються на кошти платників податків Утримуються на внески клієнтів 

Обслуговують різноманітний контингент 
відвідувачів Обслуговують цільові ринки 

Ціни низькі Ціни високі 

Якість послуг нижча Якість послуг вища 

Належать держустановам, школам, 
лікарням та ін. Належать приватним власникам 

Некомерційні Орієнтовані на прибуток (як правило, 10-
20%) 

Будівництво фінансується за рахунок 
податків населення 

Будівництво фінансується власником або за 
допомогою займу 

На маркетинг витрачається не більше 3 % 
бюджету 

На маркетинг витрачається 10 % та більше 
бюджету 

Не бояться невдач, тому то утримуються 
державою 

Повинні давати прибуток, інакше володар 
припинить цей бізнес 

 
Кожний клуб, відповідно до своєї функціонально-цільової скерованості, 

обирає навчально-тренувальні програми. Аналізуючи програми зарубіжних 
спортивних клубів, слід зазначити, що вони орієнтовані на мотиви населення до 
занять різними видами спорту та фізичної підготовки. Для з’ясування мотивів за 
кордоном на замовлення клубів систематично проводяться соціологічні 
опитування  

Зарубіжні спортивно-оздоровчі клуби поряд з основними надають різно-
манітні види додаткових послуг. Наприклад, клуби США надають такі додаткові 
послуги: роздягальні з камерами зберігання (72,9% клубів); тестування рівня 
фізичної підготовки (59,7%); сауни, бані (47,6%); фізіотерапія (31 %); пральні 
(30,5%); комп’ютерне складання програм фізпідготовки (29,1%); магазини 
спортивних товарів (39,8%). 
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Секція I. 
 
 
 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ  
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Стрімке розширення інформаційно-технологічної сфери суспільства, 

впровадження засобів інформатизації у всі сфери життєдіяльності веде до 
усвідомлення того, що діяльність з інформатизації потребує поєднання завдань 
і цілей науково-технічного прогресу із гуманістичними цінностями. 

Сьогодні актуальним є підхід до інформатизації, який виходить за межі суто 
технічного і технологічного розвитку, акцентуючи увагу на соціально-
культурному контексті з орієнтацією на розвиток людини, молоді зокрема. 

Амбівалентністю процесу інформатизації є, поряд із безсумнівними 
перевагами і широкими можливостями для розвитку і життєдіяльності молоді і 
суспільства взагалі, такі явища як “синдром інформаційної втоми” молодої 
людини, викликаний перенасиченням інформацією, “інформаційна експансія”, 
яка супроводжується зрушенням культурного ландшафту, його 
стереотипізацією, і, як наслідок, зниженням культурної різноманітності [1]. 

Не менш важливим фактором впливу на молодь є бібліотечна діяльність та 
інформатизація суспільства, що існують для людини, а не поза людиною, 
всупереч їй або проти неї. Отже, у бібліотечній діяльності (і освіті) зберігається 
погляд на видатні технічні і технологічні пропозиції прогресу (Інтернет, 
створення електронних бібліотек, прогнози щодо перспектив розвитку 
бібліотечної професії відповідно до ролі електронних технологій у майбутньому 
бібліотеки), як на збільшення сутнісних можливостей бібліотеки, і залишається 
незмінним ставлення до юного читача як до центральної фігури бібліотечної 
справи [2]. 

Інформація стає “предметом масового споживання”: забезпечується доступ 
молодого покоління до джерел інформації, відбувається вплив на масову 
свідомість всіх форм масової комунікації і сучасної культури, що, відповідно, 
потребує впливу у контексті формування гуманістичного світосприйняття 
молоді і забезпечення її інформаційної безпеки [3]. 

Проблеми взаємовпливу трьох макросистем: особистість – культура – 
молода еліта суспільства у нових інформаційно-технологічних умовах 
потребують пошуку шляхів розв’язання суперечностей, що виникли на основі 
парадигми гуманізації освіти. 

Від мови, що звучить в інформаційному просторі нашої державі, від 
мовного стилю людей, що заволодівають умами української молоді, залежить 
успішний розвиток нашої країни, а особливо інтелектуальний розвиток молодих 
людей. Так впливають інформаційні звернення з телевізорів, радіоприймачів, що 
несуть розповідь про “нашу житуху” і “жизнь звезд” на сторінках молодіжної 
преси. 

тис. спортивно-оздоровчих клубів, у яких 25,9 мли. чоловік займаються понад 
ста різними видами спорту. У США налічується більш ніж 15 тис. клубів, у 
Фінляндії – близько 600. 

За кордоном не вживаються терміни “фізична культура” або “масовий 
спорт”. Зазвичай для визначення названого виду спортивної діяльності 
використовують терміни “спорт для всіх” або “рекреаційний спорт”. 

Спортивно-оздоровчу діяльність у зарубіжних країнах проводять різні 
фахівці та різноманітні організації, їх об’єднує одна спільна основа – 
організаційною ланкою менеджменту всіх перелічених видій діяльності є клуб: 
оздоровчий або спортивно-оздоровчий. 

Відомий американський фахівець спортивно-оздоровчої індустрії М.Уолф 
виділяє такі види клубів: 

− комерційні оздоровчі центри та атлетичні клуби; 
− приватні спортивно-оздоровчі клуби; 
− оздоровчі центри – клуби в готелях, великих житлових будинках, 

парках; 
− клуби, які належать різним асоціаціям; 
− спортивно-оздоровчі клуби - центри корпорацій, фірм, компаній; 
− центри – клуби серцево-судинної реабілітації; 
− спортивно-медичні центри – клуби; 
− любительські та професійні клуби з видів спорту. 
Узагальнення зарубіжного досвіду свідчить, що залежно від контингенту 

членів розрізняють такі типи оздоровчих клубів та клубів з видів спорту: дитячі; 
студентські; на підприємствах та фірмах; за місцем проживання; у парках. При 
великих поліклініках та на курортах працюють лікувально-оздоровчі клуби. 
Існують також спортивні клуби з видів спорту, спортивні клуби для жінок, для 
сімей та ін. 

Залежно від обраного виду спорту або тренувальних програм, яким 
віддається перевага, виділяють клуби аеробіки, бігу, бодібілдінгу, тенісу, 
плавання, гольфу та ін. 

В останні роки в зарубіжних країнах набувають популярності багатоцільові 
клуби. Наприклад, у США кожний четвертий клуб є багатоцільовим. Такі клуби 
призначені для задоволення найширшого спектра спортивно-оздоровчих 
інтересів клієнтів та надання послуг. Клуби мають, як правило, різні спортивні 
споруди: зали для спортивних ігор, тренажерні зали, зали для дітей, плавальні 
басейни, доріжки для бігу та ін. 

З економічної точки зору, зарубіжні фахівці розрізняють муніципальні та 
приватні спортивні клуби. 

Муніципальні спортивні клуби фінансуються з національного, провінційних 
або муніципальних бюджетів. Приватні клуби фінансуються приватним 
капіталом, а зміст їх діяльності повністю залежить від власника клубу. 

Розрізняють також комерційні та некомерційні спортивні клуби. У цьому 
разі критерієм класифікації клубів с можливість отримання прибутку. 
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− початківцям слід пропонувати заняття у спрощеній формі, щоб вже 
перші кроки принесли успіх; 

− повинен бути хтось (інструктор, приятель, родич), хто залучить 
початківця до занять; 

− шлях до систематичних оздоровчих занять – це майже завжди шлях 
двох. 

Окрім суто теоретичних принципів, є такі практичні: 
− доступність цін за послуги;. 
− товариство однодумців під час сумісного дозвілля, свят, забав; 
− увага кожному з боку інструктора; 
− обладнання залів сучасними тренажерами; 
− участь молоді в організації власного дозвілля та розробці програм; 
− колективні заняття. 
На відміну від громадських клубів, приватні клуби в Німеччині називають 

“студіями”, їх налічується понад 5 тисяч, у тому числі 550 – жіночих. Одним із 
прикладів приватного клубу є фітнес-студія. Як правило, це добротно обладнане 
приміщення, у якому, крім спеціальних тренажерів, пропонують і інші види 
послуг: індивідуальні тренажери, обладнання, пристосування до різних рівнів 
підготовки тих, хто займається, цільові програми для вдосконалення різних 
частин тіла, персональні заняття, документально оформлені індивідуальні плани 
тренувань. 

Студії приваблюють клієнтів тим, що прагнуть задовольнити індивідуальні 
запити та пропонують послуги відповідно до рівня фізичного стану клієнта. У 
своїй роботі вони часто відступають від загальноприйнятих у спортивній 
педагогіці методик та настанов. 

Відвідує фітнес-клуби в Німеччині переважно молодь. Вік 60% членів 
студій – від 19 до 30 років. Одначе терміни перебування в них значно менші, ніж 
у громадських клубах. У середньому 40% учасників студій вибувають з них 
упродовж року. 

  
 
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
 

А.І. Тарташник  
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 

соціально-гуманітарний факультет, група ЗЛ-31 
Науковий керівник: І.А. Веретко, ст. викладач кафедри фізичної реабілітації 

 
Досвід Німеччини, Італії, СІНА, Канади, Скандинавських та інших 

розвинених у спортивному відношенні країн світу свідчить, що спортивні клуби 
є основною організаційною формою менеджменту. У зарубіжних країнах функ-
ціонують численні клуби оздоровчої спрямованості. Так, у Німеччині діє 85,5 
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Мовний стиль молодого покоління – сукупність ідейно-художніх 
особливостей, визначальних рис торговців інформацією. 

90% усіх молодіжних програм – музичні, програми іншої тематики, якщо й 
передаються, то вони як правило насичені музикою.  

Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про 
світ, насамперед про свій народ. 

Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, 
розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного. справжнього 
патріотизму [4]. 

“Відхиленнями” в розвитку літературної мови є молодіжний сленг – такі 
молодіжні жаргонні слова та вирази, яких немає в жодному словнику і які 
характерні для людей певних професій. 

Інтернет в освітньому процесі – електронна пошти, чати, форуми, 
конференції. У такий спосіб досягається головна мета сучасного освітнього 
процесу – виховання критично мислячої особистості, здатної до безперервного 
підвищення свого культурного, освітнього і професійного рівня, високого рівня 
адаптованості до нових умов життя суспільства.  

З метою насичення електронного україномовного простору освітньою 
інформацією створено Інтернет-портал “Діти України” www.children.edu-ua.net. 
Створенню порталу “Діти України” передував аналіз і зіставлення засобів 
створення порталів, а також засобів інформаційного наповнення сайтів і 
порталів. 

Нормативна база (індекс розділу 6.2, 9.1) – нормативні документи (Закони 
України, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента тощо), які 
стосуються соціального захисту дітей, питань освіти, забезпечення якісною 
інформацією, політики держави щодо виконання Національної програми “Діти 
України” тощо [5]. 

Президією АПН України було прийнято рішення про реалізацію завдань 
Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 
роки шляхом розвитку засобів та інформаційних ресурсів цього порталу – в його 
межах створюється розділ “Українська мова”. 

Різновиди інформаційного простору забезпечують якісне, широке, вільне та 
доступне користування інформацією, тобто поповнення багажу знань про цікаві 
дії реального і навіть віртуального життя. 

Негативні сторони ЗМІ та їх вплив на молоде покоління в сукупності, як 
нації, дозволяє інформацію закритого типу (порнографія, створення небезпечних 
вірусів, бактеріальної зброї, розповсюдження насильства та інше). 

Література: 
1. Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Підходи до створення та підтримки 

порталів // Проблеми програмування: Матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з 
програмування УкрПРОГ 2006, 23–25 трав. 2006 р. / НАН України, Інститут 
програмних систем. – К., 2006. – №2–3. – С. 569–579.  

2. Чачко А.С. Библиотековедение в человеческом измерении: Монография. – М., – К., 
2000. – 168 с.  
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Науковий керівник: Н.М. Михальська, вкладач кафедри правознавство 
 

Кожна нація, кожен народ має свої особливості: спільні та відмінні. Група 
людей, котрі мають спільні інтереси, єдину думку, формує суспільство.  

Поглянемо на українське суспільство, як на історичний феномен у світовій 
історії. Адже воно пережило стільки навал ворогів і зазіхань на територіальну 
цілісність, що, звичайно, не кожен зміг би витерпіти.  

Впродовж багатьох століть існування наша держава зазнала змін у планах 
політичних, економічних, відносинах з іншими державами . Змінився і людський 
характер, бо посилився фактор природного добору за Дарвіном, який каже, що 
виживають сильніші і хитріші [1; 5]. 

Розглянемо такі основні проблеми сучасного суспільства: 
− низький рівень життя, безробіття; 
− шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних 

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 поліпшення 
житлових умов; 

− втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму; 
− однією з основних проблем суспільства є соціальна нерівність.  
Переважають дві верстви населення: заможне (мільйонери, мільярдери – ті, 

котрі забезпечили себе і майбутнє покоління на щасливе майбутнє, а також бідні, 
які живуть і віддають останнє за шматок хліба. За результатами соціологічного 
опитування станом на 2008 р. близько 40% проживають за межею бідності [3]: 

− відставання рівня освіти від рівня, досягнутого найбільш розвиненими 
країнами; прискорення падіння престижу загального і професійно-
технічної освіти; збільшення числа молоді, що починає трудову 

однакова схема керівництва, що передбачає три посади: голови, секретаря, 
скарбника. Голова клубу – харизматична особа, він лідер, вожак, а не чиновник. 
Від нього всі очікують нових ідей і здорового глузду в керівництві тими, хто 
працює в клубі на добровільних засадах, він не повинен відходити від цілей та 
завдань, що викладені у статуті, стимулювати всіх членів клубу до розширення 
контактів з клубними партнерами. Такий стиль роботи є гарантом того, що люди 
прагнуть стані членами клубу. 

Німецька модель 
Представляємо узагальнену модель оздоровчого клубу Німеччини, 

спроектовану на підставі низки публікацій. 
Спортивно-оздоровчими клубами в Німеччині вважаються клуби 

невисокого рангу з середніми прибутками, тобто клуби для занять широких 
верств населення. Разом з тим, це може бути добре обладнане приміщення 
сільського клубу або гольф-клубу для забезпечених або міського клубу 
менеджерів для занять спортом та проведення бенкетів. За останні 30 років 
клуби Німеччини значно змінилися у трьох напрямах: обслуговування осіб, що 
не прагнуть високих спортивних результатів; однакове обслуговування чоловіків 
та жінок; обслуговування представників усіх вікових груп. 

У 2005 р. 25,9 мли. чоловік були членами 85 519 клубів Німеччини. 
Членство у спортивних клубах безумовно переважало членство в інших 
добровільних організаціях країни. 

Оптимальна організаційна структура мережі спортивних клубів Німеччини 
характеризується такими параметрами: 

− необхідно мати один клуб у середньому на 1 тисячу мешканців; 
− кожен клуб повинен передбачати програми для людей обох статей та 

всіх вікових груп; 
− для кожного клубу є обов’язковими програми занять, які передбачають 

чи не передбачають участь у змаганнях; 
− членство у клубах платне (внески складаються з розрахунку оплати в 

середньому 1 години роботи кваліфікованого спеціаліста); 
− у кожному клубі бажано культивувати не менше 10 видів занять; 
− усі інші види, які дають змогу культивувати кліматичні та географічні 

умови, повинні бути передбачені в сусідньому клубі в радіусі 1 години 
їзди. 

Мережа клубів щороку організовує 10 млн. спортивних заходів та 
проводить 8,2 млрд. різноманітних курсів. Складова частина діяльності клубів – 
підготовка кадрів для роботи в ролі спортивних керівників на громадських 
засадах. У країні налічується 1,4 млн. чоловіків та жінок, що добровільно 
працюють головами, членами президій, суддями, скарбниками. Фахівці 
підрахували, що держава заощаджує щороку 3,6 млрд. марок за рахунок 
неоплачуваної праці. 

Спортивно-оздоровчі клуби у своїй діяльності дотримуються таких 
принципів: 

− не існує не бажаючих займатися, існує неефективна організація; 



 152

Нині, на жаль, не існує іншої координованої міжнародної політики, 
завданням якої було б планування та реалізація програм щодо глобального 
захисту здоров’я людини. Саме ефективність боротьби зі СНІДом сьогодні 
визначає не лише довгострокові соціально-економічні перспективи, а й рівень 
“людино-орієнтованості” світової політики як такої.  
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Американська модель 
У Лас-Вегасі розташований один з найкращих американських спортивно-

оздоровчих клубів “Грин Валлей Атлетик Клаб”. У 1989 р. фірма “Американ 
Невада Корпорейшн” пішла на ризик і створила у приміській зоні Лас-Вегаса 
спортивно-оздоровчий клуб, який розташований на 12000 м2 території. Клуб 
налічує 8 тис. членів. Керівництво клубом здійснює адміністрація, яку очолює 
директор. До складу адміністрації входять заступник директора, бухгалтер, 
менеджер з маркетингу та директор по роботі з персоналом, їй допомагають 20 
керівників секцій з аеробіки, фітнесу, тенісу, обслуговування членів клубу, яким, 
у свою чергу, підпорядковуються 175 інструкторів, 50 з яких є штатними. Окрім 
того, клуб мас підтримку комісії муніципальних представників, яка виконує 
виключно дорадчу функцію. Філософія клубу: “Ми хочемо створити у нашому 
клубі атмосферу, в якій кожний член, за будь-якої ситуації буде почувати себе 
комфортно”. 

Скандинавська модель 
Подаємо узагальнену модель “середньостатистичного” клубу Швеції, яку 

описав Бенгт Сивиліус – генеральний секретар Шведської Конфедерації спорту в 
1996р. У Швеції існує 45 тис. спортивних клубів, у яких займається кожний 
четвертий мешканець країни. Клуби утворюються навіть у невеликих населених 
пунктах і тільки на добровільних засадах. Для утворення клубу необхідні три 
умочи: написаний статут, сформований виконком, та визначена назва. Вищим 
органом управління клубу є щорічні загальні збори його членів. 

У шведському клубі вся робота будується на громадських засадах. Людей 
мотивують спільні інтереси, прагнення збагатити себе враженнями. 
Самовдосконалення є метою перебування в клубі, воно стимулює людей робити 
свій внесок у діяльність клубу. 

У Швеції працюють як моноклуби (футбольні, хокейні), так і мультиклуби 
(багатопрофільні, які складаються з декількох секцій). У кожному з них 
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діяльність із низьким рівнем освіти і не маючої бажання продовжувати 
навчання; 

− поганий стан здоров’я і зростання рівня соціальних відхилень 
(злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція). 

Паління, алкоголізм та наркоманія – одні з найбільших соціальних проблем 
суспільства. Це дуже шкідливі звички, що призводять до ряду важких 
захворювань людей, а також їхніх нащадків. Вони шкідливо впливають 
практично на всі органи і системи людини. Для звільнення від цих шкідливих 
звичок необхідно звернутися до наркологічної служби з метою збереження 
здоров’я та продовження тривалості життя [2]. 

З метою визначення соціальних проблем українського суспільства, що 
найбільше непокоять українську молодь, респондентам було запропоновано 
визначити своє ставлення до деяких з них, а також назвати проблеми, які молоді 
люди найчастіше обговорюють зі своїми друзями. 

До проблем, які найбільше турбують молодь, респонденти віднесли: 
безробіття (55%), загальне зниження рівня життя (37%), зростання злочинності 
(36%), зростання цін (45%), зубожіння населення (31%), наркоманію (25%), 
низький рівень заробітної плати (42%), СНІД (23%) [3]. 

Проблеми, що стосуються забезпечення здорового способу життя, турбують 
загалом кожного десятого респондента віком 15-22 роки: зловживання палінням 
(10%), недостатні можливості для занять фізичною культурою та спортом (9%), 
низький рівень поінформованості про здоровий спосіб життя (3%), алкоголізм 
(8%), стан довкілля, екологія (18%), низький рівень медичного обслуговування 
(18%). 

Сьогоднішня ситуація в нашій державі вимагає чекати кращого в усіх 
аспектах. Україна – молода, амбіційна держава з широкими перспективами. 
Суспільство в ній також прагне бути прогресивним. 

Держава має пам’ятати, що молодь є тією силою, що буде продовжувати її 
розбудову, сприяти її збагаченню. Саме тому, чим більше позитивного спочатку 
буде закладено в молоду особистість, тим більше знань та вмінь своїх вона 
покаже в майбутньому, тим більш прогресивною буде її позиція. І тому, 
починаючи з шкільного, студентського віку молодій особі мають надаватись 
можливості для прояву своїх здібностей.  

Література: 
1. Бебик Я М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — 

К.: У НДІПМ, 2004. 
2. Головатий М Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. — К.: Наук. 

думка,2005. 
3. Головатий М Ф., Цибульник В. С. Проблеми молодіжної політики // Філософ. і 

соціол. думка. — 2002. — № 4. 
4. Головенько В. А Український молодіжний рух у XX столітті (історико-політологіч-

ний аналіз основних періодів). — К.: АЛД, 1997. 
5. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв’язання. — К.: УНДІПМ, 1992-1997. — 

Вип. 1-6. 
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Болонський процес – процес структурного реформування національних 
систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних 
інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи, метою якого є 
створення до 2010 року європейського наукового та освітнього простору задля 
підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до 
працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку 
праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Офіційно 
він розпочався у 1999 р. з підписання Болонської декларації, а 19 травня 2005 р. 
із підписанням декларації на Бергенській конференції до Болонського процесу 
приєдналася і Україна.  

Основними цілями Болонського процесу до 2010 року були: 1) побудова 
європейської зони вищої освіти як ключового напряму розвитку мобільності 
студентів, викладачів, адміністрації ВНЗ з метою навчання, стажування та 
працевлаштування за кордоном; 2) формування і зміцнення інтелектуального, 
культурного, соціального і науково-технічного потенціалу Європи; підвищення 
престижності у світі європейської вищої школи; 3) забезпечення 
конкурентоспроможності європейських вузів з іншими системами освіти; 
досягнення більшої сумісності та порівнянності національних систем вищої 
освіти; підвищення якості освіти; 4) підвищення центральної ролі університетів 
в розвитку європейських культурних цінностей, в якій університети – носії 
європейської свідомості; 5) чітка уніфікація студентських документів, що 
підтверджують рівень та якість засвоєних знань, для співставлення вищої освіти 
у різних країнах, задля забезпечення зайнятості і міжнародної 
конкурентоздатності; 6) дворівнева система вищої освіти для забезпечення 
стандартизації ступенів і спеціалізації (бакалавр і магістр); 7) запровадження 
кредитної системи за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) 
для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння 
результатів навчання студентів, що спрощує розуміння і порівняння навчальних 
програм; 8) приведення вищої освіти у різних країнах до єдиних стандартів; 9) 
впровадження концепції безперервної освіти, що дозволить людині отримати на 
протязі життя кілька дипломів і вчених ступенів, а університету – покращити 
фінансово-матеріальне забезпечення; 10) партнерство студентських організацій і 
офіційних освітніх інститутів; 11) посилення ролі самостійної роботи студентів. 

24 квітня 2003р. рішенням колегії Міністерства освіти і науки був початий 
педагогічний експеримент з метою впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у ВНЗ України. Сутність педагогічного 

Вірус СНІДу не передається через повітря при розмові, кашлі і т. д. При 
використанні загального посуду та іншими речами побуту, санвузлом , ванною, 
басейном і т.д. заразитись СНІДом не можна. 

Симптоми ВІЛ/Сніду: 
− збільшення лімфовузлів; 
− лихоманка; 
− втрата 10% ваги тіла протягом двох місяців; 
− слабкість. 
Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти 

інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких як спільне 
використання голок та шприців або практикування небезпечених статевих 
відносин. 

Профілактика ВІЛ/Сніду: 
1. Статеві контакти – найбільш розповсюджений шлях передачі вірусу. 

Тому надійний спосіб запобігти зараження – уникати випадкових статевих 
контактів, використання презерватива. 

2. Внутрівенно вживання наркотиків не тільки шкідливо для здоров’я, 
але і значно підвищує можливість зараження вірусом. Як правило, ті хто вводять 
внутрішньовенні наркотики, використовують загальні голки і шприци без їхньої 
стерилізації. 

3. Використання будь-якого інструментарію (шприци, системи для 
переливання крові) як у медичних установах, так і в побуті при різний 
маніпуляціях (манікюр, педикюр, татуювання, гоління тощо) де може міститися 
кров людини, зараженого ВІЛ, потрібно їхня стерилізація. Вірус СНІДу не 
стійкий, гине при кип’ятінні миттєво, при 56 градусах протягом 10 хвилин. 
Можуть бути використані і спеціальні дезрозчини. Спирт не знищує ВІЛ. 

4. Перевірка донорської крові обов’язкова. Сорок два мільйони 
чоловіків, жінок і дітей інфіковані в даний час вірусом імунодефіциту людини, 
що викликає СНІД. Щодня заражається ще більш 6 тис. чоловік і якщо не 
вживати термінових заходів, до кінця десятиріччя число інфікованих досягне       
110 млн. 

Кожного дня  від СНІДу в Україні помирає в середньому 7 людей, але 
неурядова організація Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні вважає, що на 
тлі подальшого зростання епідемії ВІЛ/СНІД, темпи росту поширення СНІДу в 
Україні трохи знизилися. 

Епідемія ВІЛ/СНІД матиме серйозні наслідки для українського суспільства і 
загрожуватиме майбутньому розвитку країни. Дослідження прогнозує, що в 
середньостроковій перспективі ВІЛ/СНІД матиме значний вплив на економічне 
зростання та соціальний добробут. 

Загострення епідемії може призвести до зменшення кількості працюючих та 
зниження продуктивності праці, значного підвищення витрат на охорону 
здоров’я та зменшення державних і приватних заощаджень та інвестицій. 
Зусиллями державних і недержавних організацій уже багато зроблено для 
подолання епідемії ВІЛ/СНІДу. 
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дівчат і хлопців, які жодного разу не пробували алкоголю, не змінилося. Можна 
припустити, що ряди тих, хто часто вживає алкоголь, поповнюються молодими 
людьми, що раніше пробували його один чи кілька разів.  

Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми можемо сказати, 
що найбільш значимими чинниками, що визначають ставлення молодих людей 
до алкоголю, є неблагополуччя у відносинах з родиною і порушення нервово-
психологічної рівноваги, іншими словами – стрес. Їх доповнюють такі фактори, 
як позитивне ставлення до алкоголю оточення молодої людини, 
неінформованість про наслідки вживання алкоголю, неорганізованість життя, 
відсутність цілей, конформізм.  

 
 

ЕПІДЕМІЯ ВІЛ/СНІД В УКРАЇНІ 
 

Л.Б. Письменна 
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 

соціально-гуманітарний факультет, група ПС-21 
Науковий керівник: О.А. Новікова, ст. викладач кафедри психології 

 
Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу продовжує залишатись актуальною як в 

Україні, так і в цілому світі. Як не прикро, але Україна займає одне з перших 
місць в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. За неофіційними 
даними, сьогодні в Україні ВІЛ-інфікованими є понад 1% населення країни. 

Епідемія зміщується від груп високого ризику в бік загального населення і 
найбільше вражає молодь і жінок. Статистика свідчить, що в 2006 році кожен 
п’ятий серед усіх ВІЛ інфікованих – це молода людина віком від 18 до 24 років. 
Частка жінок серед нових зареєстрованих випадків зросла до 42%. 

ВІЛ-інфекція – захворювання, яке ослаблює імунітет людини - вражає 
переважно молодих людей віком від 18 до 27 років. Головними чинниками 
розповсюдження ВІЛ серед молоді є вживання ін'єкційних наркотиків і 
незахищені статеві стосунки. Здавалося б, усе так просто: не вживати наркотики, 
захищати свій секс презервативом і зберігати відданість одному статевому 
партнеру.  

СНІД – мало заразна хвороба. Внаслідок вивчення декількох тисяч хворих, 
зареєстрованих в світі, встановлено, що вірус СНІДу передається: 

− при статевому контакті з хворими або зараженими вірусом СНІДу, 
частіше при статевих збоченнях; 

− в результаті використовування для ін’єкції нестерильних шприців, в 
основному наркоманами;  

− шляхом введення крові або її препаратів , які вміщують вірус; 
− від вагітної жінки, зараженої СНІДом, новонародженій дитині. 

експерименту полягала у визначенні шляхів та механізмів: адаптації ідей 
Європейської кредитної трансферної системи (ECTS) до системи вищої освіти 
України; посилення ролі самостійної роботи студентів; поглиблення 
впровадження новітніх педагогічних технологій; забезпечення гнучкості 
програм навчання та можливості навчання студента за індивідуальними 
навчальними планами; мотивація учасників навчального процесу на досягнення 
високої якості підготовки фахівців; надання можливості студентові отримати 
професійні кваліфікації відповідно до його потреб та вимог ринку праці. 

Болонський процес відкрив нові можливості для українських студентів та 
університетів, але й рівним чином став джерелом нових і непередбачуваних 
проблем. Аналізуючи основні положення останнього знакового документу 
Болонського процесу – Льовенське комюніке, який було ухвалено на зустрічі 
представників країн-учасниць процесу (зокрема і України), що відбулася 28-29 
квітня 2009 р. у Бельгії, можливо стверджувати, що не всі принципи цього 
документу відповідають реальності з якою стикається Українська освіта.  

Проблеми української вищої освіти у контексті Болонського процесу: 
надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей; недостатнє 
визнання у суспільстві рівня “бакалавр” як кваліфікаційного рівня, його 
незатребуваність економікою; загрозлива тенденція до погіршення якості освіти; 
збільшення розриву зв’язків між сферою освіти і ринком праці (освіта 
розглядається не як спосіб розвитку особистості, а як один з факторів 
виробництва); плутанина у розумінні рівнів спеціаліста і магістра; нехтування 
передовими науковими дослідженнями у закладах освіти, які є основою 
університетської підготовки; система наукових ступенів складна у порівнянні з 
загальноєвропейською, що ускладнює мобільність викладачів і науковців в 
Європі; неадекватно до потреб суспільства і ринку праці вирішується доля такої 
розповсюдженої ланки освіти, як технікуми і коледжі; відійшла в минуле 
система підвищення кваліфікації та перепідготовки; університети не беруть на 
себе роль методологічних центрів, новаторів, за якими має йти країна; низький 
рівень автономії ВНЗ; проблеми з утіленням у життя європейського принципу 
орієнтації студента на самостійне навчання; загроза “витоку мізків” за кордон; 
зміна стимулу одержання освіти. 

Позитивні зміни української вищої освіти у контексті Болонського процесу: 
українські дипломи уже нині широко визнаються в Європі 
(конкурентоспроможність на ринку праці наших студентів зберігається 
переважно завдяки викладацьким кадрам, підготовленим радянською системою 
освіти, а відсутність гарної матеріальної бази й нових технологій компенсується, 
гарною базою знань у різних областях); можливість вільного пересування 
студентів, обмін досвідом, розширення кругозору, міграція фахівців; реалізація 
Болонський процес дозволяє наблизитися до європейських стандартів в освіті; 
наприкінці липня 2009 р. статус автономних дослідницьких університетів 
отримали шість українських ВНЗ, а 23 вересня 2009 року Кабінет Міністрів 
України ухвалив проект Положення про дослідницький університет та Критерії 
його діяльності (згідно із цими документами, провідні університети країни, 
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отримали “розширені” права у порівнянні із “звичайними” ВНЗ: право визнавати 
закордонні дипломи (зокрема, диплом магістра і PhD), право підвищувати 
заробітні плати своїм працівникам та зменшувати нормативи співвідношення 
чисельності студентів, аспірантів у розрахунку на одного штатного викладача); 
принцип по життєвого навчання дає можливість пристосування до нових умов 
існування і допоможе залишатися на рівні сучасних знань та особистої 
професійної компетентності; Болонський вільний рух знань є шансом для 
української освіти та дослідницької сфери заявити про себе в світі. 

Отже, кажучи про Україну в контексті Болонський процес, можна 
стверджувати, що факт приєднання до процесу не вирішує жодної з існуючих в 
українській освіті і науці проблем, а деякі (наприклад хабарництво) навіть 
поглиблює, більшість цих нововведень все ще залишаються деклараціями на 
папері, але ми в стані по впливати на те, щоб наша освіта взяла від Болонського 
процесу тільки кращі сторони. Єдиний вихід із ситуації, що склалася – або 
відмова від Болонського процесу, або внесення змін до Закону України “Про 
вищу освіту”, який детально регламентує Болонський процес у том вигляді, в 
якому він повинен існувати згідно Болонської декларації і наступним 
нормативним актам аби створити умови для стабільного економічного 
відновлення та розвитку. 
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Політична свідомість і громадянське суспільство завжди були актуальними 

для демократичних держав, оскільки свідомість в контексті розвитку політичної 
культури, не тільки сприяє формуванню зрілого демократичного громадянського 
суспільства, але й дає змогу реалізовуватись особистості в цьому контексті. 
Зростання ролі політичної культури – загальна закономірність розвитку сучасної 
цивілізації. Без підвищення рівня політичної активності громадян (зокрема 
молоді) ні вивести економіку з кризи, ні закласти основи правової держави і 
громадянського суспільства неможливо. Без сприйняття молоддю 
демократичних ідеалів не може бути й мови про становлення в її середовищі 
нового типу політичної культури, орієнтованої на створення демократичного 
суспільства в незалежній Україні. 

Актуальність вивчення проблем формування сучасної політичної свідомості 
молоді в суспільстві перехідного типу, яким сьогодні є українське суспільство, 

Жінки, які палять, частіше страждають непліддям. Ризик кровотечі і 
спонтанного аборту під час вагітності вищий, ніж у жінок, які не палять. 
Менопауза (припинення циклічної діяльності ячників) швидше настає у жінок, 
які палять. Відповідно, жінки, які палять, старіють швидше. Схильність до 
тромбоутворень і ризику розвитку тромбоемболій на фоні прийому 
комбінованих пероральних контрацептивів 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 
транспортування кисню і поживних речовин. Причому, немає прямої залежності 
між кількістю викурених цигарок і їх шкідливістю.  

Вчені з Мюнхенського Університету дослідили, що жінки, які планують 
вагітність, повинні відмовитись від куріння не тільки з метою профілактики 
перинатальної патології, недостатньої маси тіла при народженні, синдрому 
раптової смерті новонароджених, ризику виникнення бронхіальної астми, 
відставання в розумовому розвитку, але й для зниження ризику розвитку 
ожиріння у своїх дітей. Діти, матері яких курили під час вагітності, страждали 
ожирінням в два рази частіше. Окрім цього, у них було на 43% вище ймовірність 
мати надлишкову вагу, ніж у дітей, матері яких не курили. Ризик ожиріння і 
надлишкової ваги зростав в міру збільшення кількості цигарок, які випалювали 
вагітні матері. При цьому ця залежність зберігалась навіть після врахування 
таких важливих факторів, як освітній рівень батьків і тип вигодовування дитини.  

Отруєнню нікотином і продуктами неповного згорання під час куріння в 
однаковій мірі піддаються не тільки людина, яка палить, але й оточуючі її люди. 
Вчені Університету Каліфорнії прийшли до висновку, що у активних і пасивних 
курців погано заживають рани і частіше утворюються рубці. Виявилося, що 
фібробласти – клітини, які відіграють основну роль у заживленні ран, під 
впливом куріння не здатні швидко рухатись в ділянку пошкодженої тканини, 
концентруються на краю рани, перешкоджаючи нормальному затягуванню рани 
і сповільнюючи заживлення.  

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. З часу відкриття в тютюновому димі канцерогенних амінів, які здатні 
стимулювати мутації в генах супресії пухлин, що контролюють ріст ракових 
клітин, і в самому онкогенезі, доведено не останню роль куріння у виникненні 
злоякісних новоутворень. 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 виникнення ішемічної хвороби серця, синдрому 
раптової коронарної смерті, хронічних захворювань легень.  

Співвідношення частоти вживання алкоголю хлопцями і дівчатами показує, 
що хлопці частіше вдаються до вживання алкоголю. Однак у порівнянні з 
минулим роком збільшилося число юнаків і дівчат, які неодноразово бували у 
стані алкогольного сп’яніння. Так, наприклад, число дівчат, що бували в стані 
алкогольного сп’яніння багато разів, виросло майже вдвічі. При цьому, кількість 
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Опитування останніх років зафіксувало основний потяг підлітків та молоді 
до тих видів дозвілля, де відбувається не лише знайомство з більш досвідченими 
товаришами, а й перші власні прилучення до алкоголю, наркотиків та 
сексуальних взаємин.  

Якщо подивитися структурний поділ опитаної молоді, то вийде, що 81,5% 
учасників “тусовок”, хто один, а хто й багато разів були п’яними і лише 18,5% не 
були жодного разу в стані сп’яніння, а відвідувачі дискотек – 86,1% та 13,9% 
відповідно. Тобто ці два місця масових зібрань підлітків і молоді, ці два 
найпоширеніші різновиди їх дозвілля й не мисляться без випивки. Саме дворові 
тусовки та дискотеки найбільше ваблять молодь, що має досвід вживання 
наркотиків. За даними опитування, структура учасників обох видів зібрань така: 
серед відвідувачів тусовок – 30% прилучених до наркотиків і 70% без такого 
досвіду; серед відвідувачів дискотек – 31,5% прилучених до наркотиків і 68,5% 
без досвіду вживання наркотиків.  

Ще більш вражає досвід сексуальних стосунків: 47,3% юнаків і дівчат 
шкільного та юнацького віку, що “тусуються” на сільській вулиці та в міських 
дворах, мають досвід сексуальних стосунків. І хоча решта 53% його не мають, за 
такого співвідношення – скоро матимуть. На дискотеках це співвідношення ще 
крутіше: 58,9% і 41,1% відповідно. Говорячи мовою лабораторного аналізу, 
маємо найоптимальніший “бульйон” для розмноження вірусу шкідливих звичок.  

Аналіз даних 20-річного моніторування поширеності паління серед жінок, 
проведеного Інститутом кардіології АМН України, зламав традиційне уявлення 
про тютюнопаління як суто чоловічу проблему в Україні і показав, що частота 
цього фактора в різних вікових групах жінок збільшилася в 3-4 рази. 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 інтенсивності куріння: переважають жінки, що викурюють щодня 
до 10 цигарок (60,7%). Починаючи з 30-річного віку, кожна третя жінка викурює 
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-курців показало, що 29,7% з них, зменшивши 
кількість цигарок, продовжували 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 зумовлений бажанням активно, 
усвідомлено долучитися до паління. Серед причин початку куріння, при 
анкетуванні найбільше названо стресові 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.  

не викликає сумнівів, оскільки йдеться про історичний вибір шляху розвитку. 
Цей вибір робить підростаюче покоління, яке стало по-іншому сприймати 
політичне життя після подій Помаранчевої революції. І це не дивно, що політика 
стала їх цікавити, як свідомих громадян своєї держави [1, с. 39]. 

Наукове опрацювання проблеми політичної свідомості і політичної 
культури молоді в контексті демократизації українського суспільства 
здійснювали і надалі здійснюватимуть вчені різних галузей знань. Адже молодь 
завжди цікавить не тільки соціологів, істориків, економістів, а й науковців 
прикладних дисциплін [1]. Методологічні проблеми вивчення феномена 
політичної культури розглянуто в працях зарубіжних та українських учених: М. 
Амеліна, А. Арнольдова, М. Блінова, Є. Головахи, А. Демідова, Б. Кухти, А. 
Міграняна, Ю. Пахомова, В. Ребкала, О. Рудакевича С. Рябова, Л. Старецької, М. 
Чурилова та ін. Віддаючи належне вченим, які доволі докладно аналізують 
політичну культуру молоді в контексті демократизації українського суспільства, 
зауважмо, що менше висвітлюється вплив політичних подій Помаранчевої 
революції на українську молодь, зокрема студентство [2; 3]. 

Проблема політичної культури – важлива частина демократизації 
українського суспільства. Політична культура впливає не тільки на процеси в 
політичній системі, але й впливає на українську молодь. Активним чинником 
демократизації політичного процесу є свідома молодь, яка знає свої права і вміє 
їх відстоювати. Суспільство не може бути громадянським, а держава – 
соціальною і правовою, якщо одна із соціальних груп цього суспільства 
вилучена з системи політико-владних відносин.  

Особливо, яскраво про себе заявила молодь в період подій Помаранчевої 
революції, де вона виступила активним гравцем в ухваленні політичних рішень. 
Такий активний, чи навіть можна ствердно назвати, про активний виступ молоді 
у 2004 році, засвідчив про своє ставлення до політики і не відчуженість від 
політичних ухвал. Дуже важливим був емоційний чинник молодої людини, 
прагнення жити в демократичному суспільстві. Цікаво з’ясувати, яка ж 
специфіка політичної свідомості і культури в молоді, як вона може проявлятись 
в тих чи тих контекстах суспільних подій. 

З’ясовуючи суть та специфіку політичної культури, її елементами 
переважно називають політичні знання і переконання, навички та уміння їх 
практичного застосування. Утім на підставі лише таких елементів неможливо 
пояснити вагомі відмінності між політичними культурами тих націй, які 
володіють приблизно однаковим рівнем практично подібних за змістом знань та 
умінь і живуть у країнах з однотипним державно-політичним устроєм. Це дає 
підставу висловити думку, що джерела різноманітності політичної культури 
народів криються насамперед не в знаннях і навичках, а в глибинних пластах 
національного життя. Видається, що одним з таких джерел є вияв їхнього 
менталітету. Тому дослідження політичної культури сучасного українського 
суспільства неминуче вимагає дослідження національного менталітету, його 
трансформацій та особливостей.  
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В історичному аспекті формування українського менталітету відбувалося 
під впливом геополітичного чинника – розташування України між Заходом і 
Сходом.  

Особливістю України є те, що вона майже постійно між різними державно-
політичними полюсами, в центрі боротьби, і входила до складу то однієї, то 
іншої держави. Сьогодні це яскраво видно, коли українська молодь, навчаючись 
за кордоном, ідентифікує себе українцями з європейською культурою. І це не 
дивно, оскільки молодь української землі, яка перебувала чи то в складі Австро-
Угорської імперії чи Польщі, завжди поповнювала університети, і як Західної 
Європи, і США. Проте наявність політичної культури мала лише декларативний 
характер, тому що молоді люди легко адаптувались до інших культур. 
Ментальність нації, яка тривалий час не мала власної державності й перебувала 
у неволі, серйозно деформується. На глибшому рівні психіки функціонують 
власні ментальні риси, але на них нашаровуватися набуті в умовах неволі 
ментальні настанови. Останні дедалі більше блокують, деформують і витісняють 
компоненти національної ментальності. Аналогічні трансформаційні процеси 
відбуваються і з політичною свідомості та культурою [2, с. 123]. 

Повертаючись до подій 2004 року, варто зосередити увагу на тому, які ж 
були наслідки і перспективи для молоді, що усвідомила себе повноцінними 
громадянами своєї ж держави. Найважливішим було те й, що українська молодь 
вже не виборювала своїх прав і свобод, як у 90-х роках під символічної назвою 
“революція на Граніті”, а усвідомлювала громадянську відповідальність за долю 
своєї країни. Тому не можна нехтувати вимогами та пропозиціями молоді, навіть 
з уваги на те, що це найуразливіша група людей, яка здатна не тільки до бунту, а 
й до рішучих дій. Цікаву думку висловив директор Інституту трансформації 
суспільства, професор Олег Соскін: “... молодь може й становити цементуючу 
основу для формування національної буржуазії. Але може бути лише тоді, коли 
держава запровадить механізми підтримки молоді, як галузі підприємництва, так 
і молодіжного кредитування” [3]. 

Важливим чинником є й те, що сучасні політичні партії та коаліції лише 
декларативно відстоюють інтереси молоді, і найчастіше згадують про нагальні 
проблеми лише в період передвиборчої кампанії. Проте й молодь не контролює 
політичних обіцянок, а це вимога до плекання культу політичної культури – 
бути соціально відповідальним перед громадянами.  

Політична культура української молоді після Помаранчевої революції 
набула нових рис. Загалом молодь стурбована станом суспільно-політичного 
життя в Україні, цікавиться проблемами політики, але простежується 
поверховість, епізодичність звернення до політичних проблем, недооцінювання 
політичного чинника, як чинника виникнення і розв’язання соціально-
політичних конфліктів. 

Політична культура молоді як органічна частина її загальної культури є 
виявом її індивідуальної спрямованості на участь у політичному житті 
суспільства, яка ґрунтується на певному рівні політичної самосвідомості, 
духовності й цілеспрямованості. Важливу роль у становленні політичної 

виховній роботі, створення в школі та сім’ї морально-психологічного клімату 
нетерпимості до вживання алкоголю, залучення старшокласників до боротьби з 
пияцтвом та алкоголізмом”.  

Виходячи із соціологічних досліджень, вивчаючи спеціальну літературу, 
визначають основні завдання антиалкогольної пропаганди серед молоді: 

І. Поширювати серед молоді знання про негативну дію алкогольних напоїв 
на організм людини з точки зору: 

А) загально біологічної – дія алкоголю на організм людини, її органи і 
системи. 

Б) генетичної – дія алкоголю на спадковість організму, потомство. 
В) медичної дії алкоголю на здоров’я людини і тривалість її життя. 
Г) соціологічної – дія алкоголю на діяльність, робото здатність людини, 

сімейні стосунки, виховання дітей. Людина мусить усвідомити, несумісність 
алкоголю із здоровим способом життя. 

ІІ. Формувати у молодих людей психологічні гальма, наслідування дурним 
прикладом однолітків, батьків, знайомих. 

ІІІ. Ознайомити молодь із правовими нормами боротьби з п’янством.  
Таким чином, кожна людина повинна дотримуватися норм моралі, 

виконувати конституційні обов’язки, поважати права інших осіб, але критично 
відноситись до поступків, здійсненних людьми в нетверезому стані. Робота 
антиалкогольної пропаганди належить не тільки навчальним закладам, але й 
сім’ї. Ця робота направлена на озброєння людини знаннями, які ви дозволили 
сформувати уяву про шкідливість. 
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При вивчені цього питання нас цікавило яким є досвід вживання спиртних 
напоїв молоддю шкільного та юнацького віку, які причині штовхають молодь до 
вживання алкоголю, як міняється з часом інтенсивність цього вживання.  

Як показує аналіз даних двох опитувань, знайомі зі станом алкогольного 
сп’яніння 73,8% опитаних юнаків і дівчат. Зростає кількість молодих людей, що 
мають досвід алкогольного сп’яніння в селі і селищах міського типу, на 7,7% і 
5,7% відповідно. Причому число їх збільшується за рахунок тих, хто 
неодноразово бував у стані алкогольного сп’яніння. У місті, навпаки, 
спостерігається тенденція до зниження їх кількості.  
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Сьогодні можна стверджувати, що в нашій країні, як це не прикро, склалася 
своєрідна “питійна процедура”, без якої не відбувається жодна більш-менш 
знаменна подія. Дехто думає, що існує значна різниця між дією міцних спиртних 
напоїв (горілки, коньяку) та слабких (пива, вина). Наївна помилка: 330 мл пива 
(тобто одна банка), 150 г вина (тобто келих) і 50 г горілки (чарка) містять 
однакову кількість алкоголю. 

На юнацький організм алкоголь діє сильніше і небезпечніше, ніж на 
дорослий. Адже в цьому віці утверджуються всі життєво важливі системи. При 
вживанні алкоголю ушкоджується слизова оболонка шлунково-кишкового 
тракту, затримується травлення. Алкоголь поступає в кров, потім у печінку, 
паралізуючи всі життєво важливі функції.  

Алкоголь поражає серцево-судинну систему, це призводить до дистрофії 
міокарду, збільшення тиску.  

В період формування статевої системи вживання алкоголю затримує 
розвиток. 

Дослідження, яке було проведено Дитячим Фондом ООН серед молоді в 
усіх регіонах України, свідчить, що 25% 15-16 річних вживали алкоголь раніше 
13-річного віку. Вік, у якому молодь починає вживати алкоголь та палити, 
значно знижується в той час як кількість долучених до цього дівчат – 
збільшується. 

Фонд ООН (ЮНІСЕФ) представив результати дослідження “Європейське 
опитування молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків” (ESPAD), яке 
виявило, що вживання алкоголю та доступність наркотиків серед молоді в 
Україні збільшується щороку. Як свідчать дані дослідження, 63 відсотки дівчат 
та юнаків віком 15-16 років мають досвід куріння, 91% – вживання алкоголю. У 
порівнянні з результатами попередніх досліджень, відбувається поступове 
збільшення вживання алкогольних напоїв серед 15-16-річних підлітків. 
Протягом останніх 12-ти місяців алкогольні напої вживали 84% підлітків, 
протягом останніх 30 днів – 62%. Найбільш поширеним алкогольним напоєм 
стало пиво. Алкогольні напої є легкодоступними для 90% підлітків. 45% 
підлітків повідомили, що внаслідок вживання алкоголю мали різні проблеми, як 
на приклад нещасні випадки або травми, госпіталізація, проблеми у взаєминах із 
друзями чи батьками, а також незахищений статевий зв’язок. 

Серед найголовніших причин алкоголізації молоді виділяють: “некритичне 
ставлення оточення до алкоголю, як допустимого елементу нашого життя; 
інтелектуально збідніла організація дозвілля старшокласників, яка змінюється 
примітивним проведенням вільного часу в “алкогольному середовищі” вуличної 
компанії; недостатнє використання засобів фізичної культури та спорту як 
протидії вживанню алкоголю; примітивні знання у переважної більшості 
школярів про шкідливість алкоголю для організму людини і для її діяльності; 
недостатня спрямованість у старшокласника потягу до навчання, до 
вдосконалення своєї особистості, що може протидіяти вживанню алкоголю. Усе 
це потребує розробки змісту антиалкогольного виховання старшокласників, 
шляхів його реалізації у процесі вивчення навчальних дисциплін і в позаурочній 

культури молоді відіграє політична освіта та виховання. Освіта є важливою 
основою фахового, політичного рівня та процесу духовного формування молодої 
людини, її світогляду, а також показником рівня суспільно-політичного розвитку 
суспільства [1, с. 199]. 

Отже, для політичної ментальності загалом і політичної культури зокрема 
характерні риси, що свідчать про довге історичне поневолення і 
несформованість модерної ментальності й політичної культури, яка є 
характерною для високорозвинених націй світу.  

Проте варто зазначити, що деякі з таких рис, як толерантність, 
демократичність, у разі успішних суспільно-політичних перетворень можуть 
сприяти розвиткові України як цивілізованої європейської держави. І тому 
політична свідомість, як основний чинник формування демократичної культури, 
населення відіграє важливу роль у демократизації суспільства. 
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Сучасне суспільне життя в Україні суперечливе і складне. У політичній 

сфері вирішуються проблеми пов’язані із забезпеченням політичної стабільності, 
побудовою правової держави та громадянського суспільства: в економічній – 
формування нової економіки на засадах різних форм власності; соціальній – 
збереження соціальної інфраструктури, системи соціальних послуг і гарантій; 
гуманітарній – рівний доступ до культурно-духовних надбань народу, 
дотримання прав, свобод і обов’язків громадян. 

Від гострої необхідності “пізнати себе”, “пройнятись Духом нації” на 
початку 90-х, до необхідності усвідомлення себе громадянином держави – у 
2000-х роках – ось загальна тенденція руху суспільної думки, теорії і практики 
виховання. Перебіг останніх соціально-політичних подій показує певну 
неузгодженість розвитку суспільства і практики виховання.  

Студенти, молодь йдуть своїм шляхом, шляхом заперечення вся і всього. 
Вони вивчають попередній досвід, прислуховуються до думок своїх наставників, 
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шукають істину, приміряють почуте, сказане, написане, прочитане з кодексом 
особистих цінностей і відкидають все, займають активну громадянську позицію, 
сміливо йдуть у владу, власний бізнес і таке інше. Важливу роль у цьому відіграє 
інтегроване середовище. Ось чому актуальними, як ми вважаємо, є не стільки 
проблеми формування національної ідеї серед молоді, скільки шляхи 
дослідження розвитку національної ідеї та її розвінчання в умовах інтегрованого 
середовища, в умовах реальних, а не формальних (відносин, яким є навчальний 
процес). 

Відомо, що ідеологія може єднати суспільство, або ж руйнувати його. Її 
інтегруюча роль проявляється тоді, коли провідні ідеї стають надбанням усіх, 
перетворюються на суспільну свідомість. У сучасній Україні на нашу думку 
такою, що покликана інтегрувати, є проголошена у Конституції ідея побудови 
демократичної, соціальної, правової держави, а також національна ідея. Але, чи 
прониклись цією ідеєю члени соціальної спільноти? На рівні ментальності, на 
рівні того що можна назвати “Духом нації” ця ідея працює не на повну силу. 
Звідси випливають завдання щодо виховання особистості як особливої якості, 
що має відповідні духовні, моральні, світоглядні, правові, політичні та 
культурологічні характеристики. 

У зв’язку з розпочатим процесом державотворення, у 90-х роках виникає 
потреба фундаментальної концепції розбудови України як держави 
європейського стандарту. Спочатку публіцисти основну увагу зосереджують 
лише на правомірності існування національної ідеї як такої (майже вся 
публіцистика 1986-1991 років на цю тематику). Вона ототожнюється із 
“незалежністю”, “свободою” нашої держави. Після того як питання свободи і 
незалежності України вже не обговорюється, а сприймається як належне, 
проблематика “національної (української) ідеї” публіцистами спрямовується в 
інше русло – дискусії щодо її значення і складових.  

Цьому присвячено статті науковців та письменників Ф. Канака, Д. Прилюк, 
В. Лісового, А. Москаленка, І. Драча, О. Тимошенка, В. Пустотіна. Усі вони по-
своєму розуміють національну ідею. Для Ф. Канака вона виступає “одним з 
найпотужніших інтегративних чинників і спонук масової творчості, зокрема, як 
гарант державного суверенітету; підґрунтям державотворення; в ній є елементи 
поняття і власне ідеї, соціально-психологічний і етнокультурний зміст” [1]. Для 
Д. Прилюк вона є “елементом феноменології національної свідомості як 
внутрішньої ідентифікації з національною особливістю” [2]. Василь Лісовий 
вважає, що вислів “національна ідея” застосовують у трьох основних значеннях 
– “цим висловом позначають важливу для суспільства ідею будь-якого змісту, 
щодо якої існує згода більшості громадян; ідею нації; особливості національної 
свідомості”. Іван Драч стверджує, що “концентрація національної ідеї, 
насиченість, густота” – це “рівень патріотизму на душу населення; 
державотворча функція” [3]. Для А. Москаленка “незмінною складовою 
української національної ідеї є ідея державної незалежності. Іншою складовою 
української національної ідеї розглядається ідея самодостатньої цінності 
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Комп’ютеромани по 40 і більше годин в тиждень користуються Інтернетом. 
Крім комп’ютера електромагнітне випромінювання випускають всі побутові 
прилади: звичайний радіоприймач, телефон, магнітофон, відеомагнітофон. І дія 
їх однозначно шкідлива, правда, різною мірою. Але ні з жодним, окрім 
телевізора, людина не проводить стільки часу як з комп’ютером. 

Дослідження показали, що випромінювання ускладнює серцево-судинні 
захворювання, негативно впливає на розвиток вагітності, знижує імунітет. При 
тривалій дії комп’ютера статева система втрачає свою активність. Відмічені 
були випадки утворення пухлин. Випромінювачем в комп’ютерах старих 
конструкцій є кінескоп, точніше, його хвостик, на який подається 
високочастотне високовольтна напруга [2]. 

Комп’ютери, зроблені по нових технологіям, майже не мають 
електромагнітного випромінювання і практично нешкідливі для здоров’я, але 
випускаються вони тільки починаючи з 1995 року і поки що недоступні всім 
верствам населення. Вартість монітора, випущеного 1995 року, 200-300 доларів,  
а найпростішого безпечного – біля тисячі. 

Виходячи з прийнятих норм, деякі фахівці вимагають терміново замінити на 
новітні хоч би ті комп’ютери, які стоять в наших школах. На жаль, це 
неможливо через відсутність засобів. 

Література: 
1. Компютер працює – людина хворіє. – Научно-популярний журнал “Вогник”  №24, 16 

червня 1999.  
2. Засельський В., Леонова Г., Чернышева О.. – Как выбраться из сети Интернет: 

Научно-популярний журнал «Женское здоровье» №9-11(12), 2005. 
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Пияцтво в наш час – це результати поганого виховання, значної кількості 

конфліктних ситуацій на основі економічної кризи і соціально-політичних 
негараздів у державі. 

У всьому світі алкоголізм є однією з найважливіших проблем людства. 
Алкогольні захворювання виходять на перше місце після серцево-судинних. У 
деяких країнах пияцтво розцінюється як національне лихо, як загроза 
національні безпеці держави. Люди часто не замислюються над наслідками 
впливу алкоголю на організм. А вони небезпечні. Шкідливі наслідки впливу 
алкоголю на організм: уповільнення реакції на зовнішні подразники; 
послаблення координації; зниження здатності ясно мислити; блювота; подвоєння 
в очах; затьмарення свідомості. 
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Волочиської ЦРЛ, обласний центр реабілітації постраждалих внаслідок аварії на 
ЧАЕС в м. Городок, жіноча консультація Старокостянтинівської ЦРЛ, корпус 
«Охматдит» Шепетівської ЦРЛ.   
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Україна є найбільшою в світі країною, де ще залишається шкідлива для 

здоров’я звичка – комп’ютерна техніка. 
Кожну професію супроводжує свій набір хвороб. Перша професія нашого 

життя – це професія школяра, яка супроводжується сколіозом, тобто 
викривленням хребта. А коли до моменту закінчення школи ми вибираємо собі 
майбутню спеціальність, то разом з нею вибираємо і захворювання. 

Загальновідомо, що у людей, що постійно друкують на механічній машинці, 
розвиваються хвороби суглобів. Електрична машинка, з її практично невагомою 
клавіатурою, зняла цю проблему. Здавалося, цю безпеку перейняв і комп’ютер. 
Нажаль, пульт управління комп’ютером, як з’ясувалося, може шкідливо 
впливати на організм людини. Спочатку відчуття таке, ніби мурашки біжать по 
руці, потім всю руку до ліктя пронизує гостра біль, а потім рука німіє. Так 
описують симптоми “мишачого укусу” пацієнти доктора Еміля Паськареллі з 
Колумбійського університету (США). Нова комп’ютерна недуга вже одержала 
назву: Repetitive  Strain Injury (хронічне розтягування сухожиль травматичного 
характеру), скорочено – RSI. За даними американських досліджень, нова 
комп’ютерна хвороба розповсюджується з катастрофічною швидкістю і вражає в 
основному тих користувачів, які мають справу з комп’ютерною графікою. Їм 
доводиться багато разів на день проводити одноманітні дрібні рухи рукою – 
натискати на “мишку”. На думку доктора Еміля Паськареллі “Нове 
захворювання можна вважати виробничою травмою”, і він рекомендує, якщо у 
вас після роботи з “мишею” з’являються будь-які болі, негайно звертайтеся до 
лікаря. Світова медицина вже розробила спеціальний гімнастичний комплекс 
вправ для пальців, кисті і всієї руки [1]. 

Дослідження науковців виявили нове захворювання: комп’ютероманію, або 
маніакальну залежність від Інтернету. Запалені, почервонілі очі, високий ступінь 
фізичного виснаження – синдром втоми, яким супроводжуються нічні мандри по 
Інтернету у ентузіастів віртуальної реальності. Фахівці сперечаються щодо назви 
хвороби, але всі вони єдині в одному: синдром звикання до Інтернету безумовно 
потребує лікування. 

 

людської особистості” [4]. В. Пустотін також уважає, що це поняття означає 
самосвідомість; О. Тимошенко – духовне відродження. 

В сучасних умовах спостерігається тенденція віддати пріоритет не державі, 
а громадянину (за Конституцією). Проте в реальних умовах це не завжди 
узгоджується як із моральними так і правовими нормами. Отож, зосереджуючись 
на цьому аспекті виховної роботи і враховуючи багатоманітність і складність 
розвитку громадянського суспільства, вихователь має вибудувати таку модель 
діяльності, яка б сприяла виробленню відповідних морально-правових і 
соціально-політичних умінь у кожної дитини, враховувала її інтереси і 
суверенітет. Ми схильні вважати, що за своєю суттю така модель в першу чергу 
має бути демократичною, прогнозованою, задовольняти інтереси особи, 
держави, і громади. На нашу думку її системним ядром є ієрархія цінностей: 
особистих, національних, громадянських, загальнолюдських. Реалізація такої 
моделі дасть можливість збалансувати інтереси особи, держави, громади, а 
також навчити співвідносити особисті інтереси з реальними умовами діяльності і 
житті соціальної спільноти, а відтак і зменшити негативні процеси, що 
спостерігаються у сучасному суспільстві. Проблеми національної ідеї, які 
порушує Роман Іваничук, починаючи працювати як публіцист звучать в унісон з 
тими, які піднімають його сучасники. Національна ідея буде концептуальним 
стрижнем усіх публіцистичних творів Р. Іваничука (“Благослови, душе моя, 
Господа…”, “Мандрівки  близькі і далекі”, “На марґінесі”, “Нещоденний 
щоденник”). Р. Іваничук не розробляє національну ідею суто теоретично, він 
виступає буквально її виразником у всій своїй художній та публіцистичній 
творчості. Актуалізуючи національне питання, публіцист зазначає: “... Настала 
епоха самовизначення націй, і цього процесу ніхто зупинити не в силі. Стоїмо на 
порозі нової європейської цивілізації, яка постає на руїнах цивілізацій 
імперських” [3]. Найпростішою, найприроднішою політичною і моральною 
категорією автор називає “незалежність”, підкреслюючи, що українці знають їй 
ціну. 

Отже, результати нашого дослідження розвитку національної ідеї у сучасній 
публіцистиці можна використати у навчально-виховній роботі з метою 
актуалізації патріотичного виховання в інтегрованому середовищі. Ми 
пропонуємо включити у зміст навчально-виховного процесу студентів інституту 
соціальних технологій предмет “Націологія”, розробити тематику семінарів, 
круглих столів, студентської наукової конференції з обраної тематики.  

Таким чином, буде зроблено акцент на такому важливому факторі 
патріотичного виховання як національна ідея. 

Література: 
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Колись Шопенгауер сказав: “Було б справедливо бачити ціль нашого життя 
в стражданнях наших, а не в щасті”. Проте мабуть ніхто з ним не погодиться, бо 
кожна людина на світі насправді прагне лише одного і живе заради одного – 
заради щастя. І кожен іде до цієї мети різними способами. Хтось хоче стати 
щасливим завдяки багатству, інший вбачає шлях досягнення щастя через славу, 
третій бачить щастя у владі. Все суспільне життя людини є суцільною гонитвою 
за щастям, яке за їх же уявленнями має дуже погану властивість: воно постійно 
вислизає з рук. Деякі люди стверджують, що до життя потрібно ставитися як до 
вічного бенкету. Кожне покоління приходить до бенкетного столу аби сповна 
насититися і тим самим втратити право обурюватися і скаржитися, якщо його 
люб’язно попросять піти і дати наступному поколінню зайняти своє місце за 
столом. Шкода тільки, що наситивши тіло неможливо наситити душу, вона 
потребує інших ресурсів. 

Без задоволень люди жити не можуть. Знову і знову вони шукають нові 
насолоди, щоб відчути себе щасливими. Своїми питаннями про досягнення 
щастя та прагненням знайти логічне пояснення всьому без виключення, людина 
вбиває своє єство, а разом з ним таємничу чарівність чуттєвості. Людство 
спрямувалося у гонитву за знаннями, озброюючись по дорозі новітніми 
технологіями, що дозволяють розширити можливості. Людина зуміла визначити 
розміри та шляхи планет, яких ніколи не бачила, відкрити і використовувати 
радіохвилі, для сприйняття яких у неї немає рецепторів, побачити предмети, в 
мільйон разів менші за ті, що доступні її оку, і, розчарована тим, що наука не 
наблизила її до щастя. Кожен самотній у пошуку свого щастя, і жодні наукові 
дослідження не в силах що-небудь змінити. Та й чи треба міняти? Рідко хто 
може дати відповідь на це питання. 

Говорячи про щастя і сенс життя неможливо не згадати слова Ф. Ніцше: 
“Людині потрібна мета у житті, вона швидше надасть перевагу бажати ніщо, ніж 
не бажати нічого”. Проте мета – це поняття, що не дозволяє  людині жити 
сьогоденням. Перетворювати кожен момент на свято. Бачити у всьому щастя. 
Чоловік щасливий, якщо він добувач, у нього хороша дружина. Жінка щаслива, 
якщо у неї є опора. Мама щаслива, якщо у неї здорові діти. Християни щасливі, 
якщо все йде так, як написано у Біблії, мусульмани – якщо як у Корані. Патріот 
щасливий, якщо його країна досягає успіху. Таких прикладів тисячі, проте 
спільною проблемою таких людей є щастя за умови що обов’язковою умовою 
щастя має бути мета, бо вважається, що без неї життя втрачає сенс. Але ж і сенс 
це ще одна категорія, яка заважає бути просто щасливим. 

медичних закладах міста). Цей показник складає 14,55 на 1000 народжених 
живими. Це є вже страшна проблема. Враховуючи складність ситуації, вважаю 
за доцільне рекомендувати міській владі розширити відділення інтенсивної 
терапії новонароджених із 6 до 9 ліжок та взяти під особистий контроль 
фінансування відділення виношування недоношених та відділення патології 
новонароджених міської дитячої лікарні. 

Стабілізувалась в області епідеміологічна ситуація з туберкульозу. 
Показники захворюваності на туберкульоз населення Хмельницької області є 
одними з найнижчих в Україні. Показник захворюваності всіма клінічними 
формами –59,3 на 100 тисяч населення (у 2008 р. – 64,1). 

Проблемою для регіону залишається постійна тенденція до збільшення 
захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зростання кількості хворих на СНІД. Станом 
на 01.01.2010 р. захворюваність на 100 тисяч населення становить 19,5. 
Показник зріс порівняно з минулим роком на 31%. На обліку перебуває 1 тисяча 
662 ВІЛ-інфікованих (в тому числі дітей – 96), з них хворих на СНІД – 137 (в 
тому числі дітей – 34). Не варто мабуть зауважувати, зрозуміло й так, що це вже 
епідемія. А тому очевидно до вирішення проблеми профілактики та боротьби із 
цією страшною недугою повинні підключатися всі: влада, бізнес, громада. 

Загалом, учасники колегії прийшли до висновку у 2010 р. більше уваги 
приділяти вирішенню проблемних питань у галузі охорони здоров’я й надалі 
активізувати роботу щодо наближення медичної допомоги до сільського 
населення. Зокрема варто продовжувати роботу із створення мережі амбулаторій 
сімейної медицини у міській та сільській місцевості шляхом реорганізації і 
перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я, забезпечення їх 
матеріально-технічного оснащення.  

При цьому не упускати питання їх кадрового забезпечення, а також 
створення всіх умов для проживання медичного працівника ФАПу, сільської 
лікарської амбулаторії на селі. Адже існує проблема кадрового дефіциту в 
закладах охорони здоров’я, зокрема сільських. Управлінням охорони здоров’я 
облдержадміністрації розроблено заходи щодо поліпшення укомплектування їх 
медичними кадрами Однак, станом на 31.12.2009 р. залишилось 31 
фельдшерсько-акушерський пункт, в якому жодна посада середнього медичного 
персоналу не зайнята основним працівником, з них у 23-х працюють сумісники. 
На початок 2010 р. не укомплектованими залишаються 31 ФАП, із них на 22 – 
працюють сумісники та 20 сільських лікарських амбулаторій, в яких жодна 
посада не зайнята лікарем – основним працівником, із них на 13 працюють 
сумісники.  

Також, нині гостро постала проблема здійснення ремонту приміщень 
Центральних кисневих пунктів для постачання кисню відповідно до 
встановлених норм. Зокрема у Городоцькому, Новоушицькому, 
Старосинявському, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах є необхідність 
будівництва приміщень таких центрів.  

Наявна потреба в додаткових значних коштах для продовження будівництва 
так званих «довгобудів»: поліклініка Віньковецької ЦРЛ, поліклініка 
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Позитивним результатом є збільшення видатків на медикаменти для 
надання невідкладної допомоги сільським жителям, які обслуговуються 
ФАПами. На ці витратити використано 2 млн. 690 тис. грн., що становить 6 
гривень 9 копійок в середньому на 1 жителя. 

Найкраще профінансовано ФАПи Старокостянтинівського, Полонського, 
Білогірського, Городоцького, Летичівського, Теофіпольського районів, де 
видатки на медикаменти для невідкладної допомоги в розрахунку на 1 жителя, 
що обслуговується ФАПом склали 7 грн. і більше. 

Поряд з цим, у певних населених пунктах Білогірського, Віньковецького, 
Деражнянського, Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Шепетівського, 
Ярмолинецького районів) було виділено 4 грн. і менше. 

Проводилась в області оптимізація та реформування мережі лікувально-
профілактичних закладів: реформовано 1 ФАП в амбулаторію загальної 
практики/сімейної медицини у Хмельницькому районі (с.Грузевиці), 
реорганізовані 2 дільничні лікарні в сільські лікарські амбулаторії (с. Жванець 
Кам’янець-Подільського району, с. Соломна Волочиського району). Кількість 
сільських лікарських амбулаторій складає 117, з них сімейних – 96. Таким 
чином, зросла доступність саме лікарської допомоги жителям села. 

В області функціонує 42 пункти швидкої медичної допомоги у сільській 
місцевості. З метою наближення швидкої медичної допомоги до сільських 
жителів у 2009 році створено ще 2 пункти швидкої медичної допомоги 
(Кам’янець-Подільський, Ярмолинецький райони), які забезпечені автомобілями 
швидкої допомоги (за рахунок коштів обласного бюджету) та відповідним 
обладнанням. 

У 2009 році відкрито 3 відділення анестезіології та інтенсивної терапії в 
центральних районних лікарнях (Ізяславська, Летичівська, Полонська). 
Проведено капітальний ремонт та модернізацію матеріально-технічної бази у 
відділенні Кам’янець-Подільської міської лікарні. П’ять відділень анестезіології 
та інтенсивної терапії функціонує в обласних закладах, 6 у міських лікарнях, а 
також у 10 ЦРЛ. В них розгорнуто 165 ліжок. Ще у 5 ЦРЛ функціонують палати 
інтенсивної терапії.  

У 2009 році газифіковано 23 ФАПи та 4 лікарські амбулаторії. У 27 
фельдшерсько-акушерських пунктах проведені капітальні ремонти.  

У 2009 році з метою теплозбереження в медичних закладах проведена 
заміна однієї тисячі дев’ятисот восьми вікон на склопакети .  

В області протягом останніх років покращується демографічна ситуація. За 
підсумками року зафіксовано поліпшення інтегральних показників стану 
здоров’я населення. Зокрема, не зареєстровано випадків материнської 
смертності. В 2009 році на 1 тис. населення показник народжуваності становив 
11,0 (2008 р. – 11,0), а показник загальної смертності – 16,2 (2008 р. – 17,0). 

Проблемою для області є рівень смертності дітей у віці до 1 року. У 2009 р. 
цей показник становив 11,83 на 1000 народжених живими а у 2008 р. – 9,2. 

Зокрема у м. Хмельницькому за 2009 р. народилося 3 тис. 398 дітей, із них 
померло віком до 1 року 44 дитини (15 у Пренатальному центрі та 29 у інших 

Деякі люди у пошуках щасливого життя вдаються до духовної літератури, 
яка на їх думку допоможе їм владнати проблеми чи досягнути успіху. Усі ці 
“посібники життя” стверджують, що саме їх постулати є вірними і 
дотримуючись їх людина здобуде свободу, щастя та радість у житті. І коли хтось 
починає так жити, то переконується, що справді все так, як написано у 
літературі. Один відстоює одні принципи, другий інші, третій ще інші. Усі вони 
можливо мають рацію. От тільки ніяк не можуть збагнути, що їхнє життя змінює 
не книга, не її автор і не те, що в ній написано, а сама людина, її сила волі, 
духовність, доброта і т.д. Не важливо яких принципів дотримуватись, важливий 
сам процес і його результат, пусковим механізмом якого є сама особистість. Так, 
саме особистість та індивідуальність з її неповторними рисами, здібностями, 
можливостями. У світі не існує двох однакових людей, як і не існує однакових 
моделей поведінки. 

Людині потрібно зрозуміти, що обраних для щастя не має. Обраним є 
всякий, хто замість того, щоб думати над питанням “що я тут роблю”, вирішить 
зробити хоч щось і розбудити у серці своєму ентузіазм до життя. Чудесам 
збуватись дозволяє бажання вірити, що життя є чудо, а не схема для поведінки. І 
лише рішення людини виконати те, що їй судилося робить її людиною – а не 
розмірковування над питаннями буття.  

 
 

ВПЛИВ ОН-ЛАЙН ІГОР НА ФОРМУВАННЯ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ АДИКЦІЇ В СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
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Останнім часом невід’ємною частиною нашого життя став комп’ютер. 
Неможливо переоцінити позитивне значення цього науково-технічного 
досягнення. Однак, навіть недовгий період масового користування комп’ютером 
виявив немало випадків його негативного впливу на людину, особливо це 
стосується молодого покоління, психіка яких є більш незахищеною, а тому і 
вразливішою в порівнянні з дорослими. У час стрімкого, невпинного потоку 
інформації, все більш актуальним стає питання збереження здорової психіки 
особистості. Людство впевнилося в тому, що досягнення цивілізації мають не 
тільки позитивні результати [1, с. 24]. 

Останнім часом все частіше можна зустріти людей, надто залежних від 
мережі Інтернет. Це – психологічна залежність. Можливості комп’ютера 
виявилися незрівнянно значущими порівняно з усім, що створено людиною досі. 
Ці можливості стимулюють “спілкування” з комп’ютером, яке має властивість 
на якийсь час знехтувати усіма іншими потребами. Термін “інтернет-залежність” 
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вперше був запропонований американським лікарем Голдбергом, кілька років 
тому. Під цим поняттям він розумів непереборний потяг до Інтернету, що 
характеризується “згубною дією на побутову, навчальну, соціальну, робочу, 
сімейну, фінансову сфери діяльності” [2, с. 62-69]. 

Інтернет-середовище дозволяє індивідові реалізувати три основні види 
діяльності: комунікативну, пізнавальну та ігрову. Будь-яка діяльність, для якої є 
характерним прагнення відходу від реальності за допомогою зміни свого 
психічного стану без застосування хімічних речовин (тобто об’єктом якої є 
певний поведінковий патерн), що займає домінуюче положення в житті й 
свідомості індивіда та яка здійснюється їм на шкоду соціальним зв’язкам та 
іншим, життєво важливим сферам, може викликати нехімічну залежність. 

Цікаво, що навіть стадії формування Інтернет-залежності схожі зі стадіями 
“прив’язки” до наркотику. У фанатів Інтернету, які лікуються у спеціальних 
закладах, відбувається своєрідна “ломка”, як і у наркоманів. Після лікування 
пацієнти обов’язково потребують реабілітації і ресоціалізації [3]. 

Статистика стверджує: 9 із 10 дітей віком від 8 до 15 років зіштовхуються з 
порнографією в Інтернет-мережі; близько 17% регулярно заходять на заборонені 
сайти; приблизно 5,5% готові втілити побачене там у життя; у мережі можна 
зіштовхнутися з пропагандою насильства, націоналізму й садизму. Дитині 
можуть розповісти, які приємні на смак наркотики, які незабутні відчуття 
викликає алкоголь і як виготовити саморобну бомбу.  

Було проведено соціально-психологічне дослідження серед студентів I-V 
курсу щодо захоплення комп’ютерними іграми. Мета нашого дослідження – 
довести, що проблема існує, покласти початок глибшому її вивченню, намітити 
напрямки для подальшої розробки корекційних програм. Були використані такі 
методи: бесіда, спостереження, тестування, анкетування.  

У проведеному соціально-психологічному дослідженні брали участь 480 
студентів. 

В результаті обробки та аналізу анкетування ми одержали такі висновки: 
1. Захоплюються комп’ютерними іграми близько 71% студентів. 
2. Мають комп’ютер вдома близько 75%.  
3. Кількість днів на тиждень, яку відводять студенти для комп’ютерних ігор:  

− до 5 днів – близько 20%;  
− 1 день на тиждень – близько 40%;  
− грають майже кожного дня – близько 22%;  
− 18% гравців – у залежності від ситуацій розподіляють час гри по-

різному.  
4. 45% студентів грають безперервно протягом дня близько години.  
5. Більше 2 годин на день відводять на комп’ютерні ігри близько 34%.  
6. Серед варіантів відповіді щодо оцінки свого емоційного стану після 

припинення гри нас цікавив найбільше варіант “бажання продовжити гру”. 
Таку відповідь ми одержали від 27% осіб.  

7. Близько 22% осіб одержують зауваження від своїх батьків щодо надмірного 
захоплення комп’ютерними іграми.  

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА  
2009 РІК ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У 2010 РОЦІ 
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Охорона здоров’я на даний час у Хмельницької області перебуває у не 
найгіршому стані. Цього року (25 02 2010) відбулася засідання підсумкової 
колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.  

Основним питанням колегії стало підведення підсумків діяльності галузі 
охорони здоров’я області за 2009 рік та пріоритетні напрямки у 2010 році.  

Зокрема, як було озвучено на засіданні, діяльність лікувально-
профілактичних закладів області в 2009 році була спрямована на забезпечення 
рівного доступу кожного жителя до високоякісної медичної допомоги, на 
поліпшення стану здоров’я громадян та підвищення задоволеності населення 
рівнем надання медичної допомоги.  

Зокрема у 2009 році завершено будівництво нового корпусу обласної 
лікарні, в якому відкрито обласний центр жіночого здоров’я та відділення 
екстрагенітальної патології. За 4 роки на добудову і оснащення було освоєно 24 
млн. гривень.  

У минулому році для хворих на СНІД відкрито стаціонарний корпус на 30 
ліжок з хоспісними ліжками, на реконструкцію якого було виділено 2 млн. 138 
тис. гривень. 

Як продовження роботи по формуванню Північного, Центрального та 
Південного центрів надання медичної допомоги, та засобу наближення 
медицини до віддалених населених пунктів області, відкрито відділення 
гемодіалізу в містах Кам’янці-Подільському та Шепетівці за рахунок обласного 
бюджету у 2009 році закуплено витратних матеріалів на суму 3 млн. 299 тис. 
гривень, тобто забезпечено надання висококваліфікованої допомоги хворим з 
важкою патологією нирок за місцем їх проживання. 

З метою покращення надання висококваліфікованої екстренної медичної 
допомоги населенню області проведений капітальний ремонт відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні на суму 300 
тис. грн. та поліпшена його матеріально-технічна база. Також проведені 
ремонтні роботи на суму 325 тис. грн. з переоснащення палати інтенсивної 
терапії Хмельницького обласного кардіодиспансеру, закуплено обладнання та 
апаратури для відділення аритмології, лабораторії Хмельницького обласного 
кардіодиспансеру на суму 390 тис. грн. 

У 2009 році з обласного бюджету виділено 2 млн. грн. для адресної 
допомоги хворим, які потребують дороговартісного лікування.  
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пропаганда сексуального насильства, значне поширення шкідливих звичок 
(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), страх не знайти або втратити роботу 
та фінансова залежність від батьків. Доцільність активного впливу на 
формування здорового способу життя молоді зумовлена значним поширенням 
ризикової поведінки серед цієї категорії населення. 

Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного в рамках 
виконання програми “Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні” [3], 
українські діти неоднозначно ставляться до алкоголю. Так, більше половини 
(62%) дітей у віці 12-14 років і понад 72% дітей і молоді у віці 15-20 років 
відповіли, що вживають алкоголь. Майже кожен п’ятий підліток почав вживати 
алкоголь ще у віці до 10 років. Наркотики, за даними цих досліджень, 
спробували близько 4% дітей вже в 12-14 років, а віком активної “дегустації” 
наркотиків є 15-17 років. Саме в цей період близько 60% дітей спробували їх дію 
на собі. Характерно, що до вживання алкоголю, наркотиків та іншого непотребу 
підлітків призводить цікавість (53,0%-63,0%). За даними проведеного 
спеціалістами Українського інституту громадського здоров'я спільно з міським 
об’єднанням “Соціотерапія” дослідження, серед батьків дітей, які опікуються 
дитячими поліклініками, наявність проблем щодо вживання останніми алкоголю 
відмічали 1,6% респондентів, а наркотиків – 1,3%. Водночас на наявність 
проведення своєчасної профілактики шкідливих звичок як серед дітей, так і 
серед молоді наголошували 81,1% респондентів. Вживання алкоголю та інших 
речовин, що викликають залежність, є одним із факторів, які зумовлюють цілий 
ряд серйозних та багатозатратних соціальних проблем, що вразили сучасне 
суспільство.  

Наведені тенденції стану соматичного та репродуктивного здоров’я дітей 
підліткового віку потребують прийняття заходів як на державному рівні, 
спрямованих на оновлення і відновлення екосистеми, створення сприятливих 
умов для їх виховання і навчання, так і на галузевому – перенесення акцентів на 
профілактику і раннє виявлення захворювань шляхом переорієнтації на 
пріоритет первинної медико-санітарної допомоги. 

Загальновизнано, що подолання проблем порушень репродуктивної 
поведінки можливе лише шляхом включення в роботу з їх профілактики 
широкої мережі первинної медико-санітарної допомоги – дитячих поліклінік, 
закладів сімейної медицини. Загальновизнано, що потрібен комплексний підхід 
до проблеми освіти підлітків з питань здорового способу життя із залученням 
засобів масової інформації, школи, сім’ї. Провідне місце у вирішенні цих питань 
повинна зайняти медична громадськість і в першу чергу фахівці закладів 
первинної медико-санітарної допомоги.  

Література: 
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Фонд народонаселення ООН, ВООЗ, МОЗ України, Українська асоціація планування 
сім’ї, 1999.- 92 с.  

8. Якщо перед студентами буде право вибору, як провести вільний час, то 
перевагу комп’ютерним іграм готові віддати 9%.  
Очевидно, що намагання відійти від реальності й потребу в прийнятті ролі, 

можна розглядати як причини виникнення адикції, але дією одних цих чинників 
не можна пояснити механізм її зростання в процесі взаємодії людини з 
комп’ютером. Отже, існує велика кількість чинників формування комп’ютерної 
адикції на сьогоднішній день, що тягне за собою ряд психологічних та фізичних 
проблем, які унеможливлюють повноцінне функціонування особистості в 
суспільстві.  

Таким чином, можна зробити висновок, що он-лайн ігри впливають на 
формування комп’ютерної адикції молодої людини. З метою мінімізації даного 
впливу рекомендуємо використовувати ігрові методи, тренінги, які б навчали 
молодь сприймати комп’ютер та Інтернет як допоміжний засіб у процесі 
саморозвитку, як унікальну можливість доступу до цікавої інформації, а не як 
засіб безцільного проведення часу.  
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Сьогодні все частіше можна спостерігати за проявами лихослів’я батьків по 

відношенню до дітей. Така тенденція пояснюється не лише зростанням кількості 
неблагополучних сімей, але й деструкцією дитячо-батьківських відносин, 
зниженням рівня культури спілкування у родинному колі. Теоретичний аналіз 
наукових джерел, як вітчизняних, так і закордонних, дозволив встановити 
зв’язок між проявами батьківського лихослів’я і формуванням самооцінки 
підлітка. Свій внесок у дослідження проблеми зробили такі вчені як 
Л.Широкорадюк, Р.Хмурич, В.Жельвіс, В.Леві, І.Кон, Д.Лихачов, Б.Успенський, 
які розглядають лихослів’я як соціокультурний феномен [1]. Аналіз останніх 
публікацій, у яких досліджується проблема вживання ненормативної лексики, 
дозволяє нам стверджувати, що саме ця проблема недостатньо розроблена й 
висвітлена у соціально-психологічних дослідженнях. 
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Лихослів’я, або лайка, як частина ненормативної лексики має коріння в 
релігійних віруваннях людей – звідси і слово “лихослів’я”, за вимову якого мало 
статися певне лихо, Божа кара. 

Ненормативна лексика – лихослів’я, непристойна, нецензурна та безсоромна 
мова. Це визначення включає в себе такі поняття, як блюзнірство, прокльони і 
лайка.  

Батьківське лихослів’я поділяють на умовні групи, які мають свою 
специфіку пов’язану з виховною функцією: невихованість, неслухняність 
(“безсовісний”, “брехун”, “егоїст”, “грязнуля”, “неандерталець” тощо); 
приниження розумове (“дурний як пень”, “безголовий пеньок”, “неук”, 
“безтолоч”, “балбес”, “бовдур”, “йолоп”, “дубина”, “тупиця”, “двійочник” та ін.); 
приниження тілесні (“недоросток”, “недомірок”, “здоровило” тощо); сексуальні 
порівняння (“гуляща”, “вулична”, “пройда” та ін.); непридатність до роботи 
(“ледащо”, “нездара”, “нероба”, “розтяпа”, “безхребетне”, “безруке”, “каліка” та 
ін.); невдячність (“дармоїд”, “нахлібник”, “утриманець”, “паразит”, “трутень”, 
“невдячний” та ін.); приниження через екскреторні порівняння (“гімняр”, 
“засранець”, “сцикун”, “шмаркач” та ін.); психопатологічні порівняння (“дебіл”, 
“ідіот”, “неповноцінний”, “ненормальний”); інфекційні порівняння (“зараза”, 
“мікроба”, “холера” та ін.); натальні приниження (“виродок”, “байстрюк”, 
“помилка природи”, “недоносок” та ін.); звинувачення в мучительстві (“вампір”, 
“кровопивця” тощо); демонологічні приниження (“чортяка”, “біс”, “чорти б тебе 
взяли” та ін.) [2]. 

Найчастіше подібні лихослів’я спостерігаються саме у підлітковому віці. 
Підлітковий вік має особливе значення для розвитку Я-концепції особистості, 
оскільки в цей період відбувається становлення нового рівня самосвідомості, 
зміна уявлення про себе, що визначається прагненням зрозуміти себе, свої 
можливості і особливості, як ті, що об’єднують підлітка з іншими людьми, так і 
ті, що відрізняють його від них, роблять його унікальним і неповторним. На 
формування самооцінки в підлітковому віці впливає багато чинників, серед яких, 
у першу чергу, слід зазначити: реальні досягнення в навчанні та позашкільній 
діяльності (здібності дитини до мистецтва, спорту чи певних наук); статус 
дитини серед однолітків (адаптація в колективі, кількість та впливовість друзів); 
сім’я (умови життя в родині, ставлення батьків до інтересів дитини); 
мотиваційно-смислова сфера особистості (цілі, потреби, інтереси); зовнішні дані 
(привабливість, фізичний розвиток) [3]. 

Батьківське приниження, лихослів’я, побиття не тільки не дає результату 
виховання, а й зовсім руйнує відносини сім’я – дитина. У підлітка з’являються 
інші авторитети, крім батьків. Чим старша дитина, тим вірогідніше, що ідеали 
вона знаходить у більш широкому колі стосунків, зате всі недоліки та протиріччя 
в поведінці близьких і старших сприймає гостро та болісно. Неадекватне 
батьківське ставлення призводить до деформації особистості дитини, утрудняє 
можливості її самореалізації, актуалізуючи тим самим необхідність подання сім’ї 
психологічної допомоги. 

Тому репродуктивне здоров’я дітей підліткового віку заслуговує на 
особливу увагу і спонукає на занепокоєння сьогоднішнім станом. Сучасна 
загальноосвітня школа та репродуктивне здоров’я такої важливої медичної 
проблеми, як стан здоров’я, ризик вагітності у них, а також ряду соціальних, 
економічних та виховних аспектів, що виникають при ранніх статевих 
відносинах. І одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона 
здоров’я дівчаток і дівчат – майбутніх матерів. Адже гармонійний розвиток 
організму дівчини у дитячому та підлітковому віці багато в чому визначає 
наступне життя її як жінки як у медичному, так і в соціальному аспектах. 
Медична допомога, в тому числі гінекологічна спеціалізована служба України, 
організовані таким чином, щоб забезпечити не лише контроль за станом здоров’я 
дівчат на різних стадіях розвитку жіночого організму ще задовго до настання 
дітородного віку, а й популяризацію та розв’язання проблем з питань 
сексуального і репродуктивного здоров’я. В усіх обласних центрах, великих 
містах та районних центрах організована робота кабінетів дитячої та підліткової 
гінекології. В Україні функціонує 7 центрів репродуктивного здоров’я підлітків 
(Автономна Республіка Крим, Донецька, Одеська, Львівська, Луганська, 
Запорізька області та м. Київ).  

Надання високоспеціалізованої допомоги підліткам здійснюється Центром 
дитячої та підліткової гінекології. Але незважаючи на посилення профілактичної 
роботи останнім часом, ми все ж змушені констатувати погіршення як 
соматичного, так і репродуктивного здоров’я дітей підліткового віку. Дівчата-
підлітки – це майбутні матері, тому, вступаючи в репродуктивний вік, вони 
об'єктивно формують групу високого ризику материнської та дитячої 
смертності.  

Аналіз стану здоров’я підлітків свідчить про негативну його тенденцію. 
Якщо до 1999 р. загальна захворюваність юнаків-підлітків перевищувала її у 
дівчат-підлітків, то у 1999 р. загальна захворюваність дівчат становила 8277,3 на 
10 тис., а юнаків – 8135,0 відповідно. Збільшення загальної захворюваності 
дівчат-підлітків упродовж останніх років відбулося за рахунок зростання хвороб, 
що суттєво впливають на репродуктивну функцію жінки та формування високих 
показників материнських та плодово-малюкових втрат. За роки суверенності 
України загальна захворюваність дівчат зросла на 60,1%, на хвороби 
сечостатевої системи – у 4,4 р., на розлади менструацій – у 4,2 р., що може бути 
лише частково зумовлено поліпшенням діагностики. А експерти ВООЗ 
наголошують, що хвороби в цей відносно вільний від пов’язаних з охороною 
здоров’я проблем період можуть спричиняти глибокі порушення 
репродуктивного здоров’я. Так, близько 20% жінок, що мали в пубертатному 
періоді ювенільні кровотечі, в подальшому перебували під наглядом з приводу 
дисфункціональних маткових кровотеч, майже 40% – з приводу інших форм 
порушень менструальної функції, 1/3 з них мали стійке невиношування 
вагітності. 

До факторів, що формують репродуктивну поведінку молоді, належать 
негативний вплив порнографії у багатьох інформаційних полях, в тому числі 
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Останні десятиріччя характеризуються несприятливою демографічною 
ситуацією, яка набула сталого характеру. Сучасне буття населення України 
супроводжується глибоким порушенням механізму його відтворення, 
погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик. 

Особливе занепокоєння викликає відсутність ознак демовідтворення, що 
створює певну небезпеку для держави. Згідно з останніми даними ВООЗ Україна 
займає останнє місце серед країн Євросоюзу за показником природного 
приросту населення. Звичайно, така ситуація зумовлена особливостями 
репродуктивної поведінки та репродуктивної мотивації населення (системи дій, 
відносин та психічного стану особи, що спонукає її до потреби в дітях), яка 
залежить від економічного та соціально-психологічного стану населення 
держави. Суттєве значення у виконанні дітородної функції має і стан 
репродуктивного здоров’я. 

Формування репродуктивної системи – процес тривалий і складний. Адже, 
за визначенням ВООЗ, репродуктивне здоров’я – це стан повного фізичного, 
розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб 
репродуктивної системи та її порушень. Здоров’я жінки і його невід’ємний 
компонент – репродуктивне здоров’я – значною мірою визначається умовами її 
розвитку в утробі матері, в період новонародженості, дитинстві та підлітковому 
віці.  

А нині, лише за даними офіційної статистики, майже кожна третя дитина 
з’являється на світ з відхиленнями в стані здоров’я, а 27 із кожної тисячі 
народжуються з вродженими вадами. Значне навантаження з проблем 
репродуктивного здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь. Згідно 
з класифікацією ВООЗ термін “підлітки” включає осіб 10-19 років, “молодь” – 
15-24 років, “молоді люди” – у віці між 10 та 24 роками. В підлітковому періоді 
відбувається біологічний розвиток, починаючи з пубертатного періоду до повної 
репродуктивної зрілості, а також психологічний розвиток від пізнавальних і 
емоційних типів дитячого віку до таких дорослої людини і перехід від дитячого 
стану повної соціально-економічної залежності до будь-якого виду відносної 
незалежності. 

Якщо класифікувати дітей підліткового віку за ознакою статевої зрілості, то 
більш молодий вік визначається пубертатним періодом, а в старшій віковій групі 
межі мають більшою мірою соціальний, ніж фізіологічний характер. Згідно з 
прогнозами експертів ВООЗ питання охорони здоров’я дітей та підлітків 
досягнуть свого апогею в майбутньому десятиріччі.  

З метою дослідження впливу лихослів’я батьків на самооцінку дітей 
проведено анкетування учнів 8-9-х класів НВК № 6 (53 особи) в процесі якого 
запропонували підліткам вибрати ті слова, якими називають їх батьки та 
відмітити частоту вживання того чи іншого образливого слова. 

Після обробки результатів виявилось, що найчастіше батьки вживають 
образи розумового приниження, невихованості та неслухняності.  

Паралельно проведено методику вивчення рівня самооцінки підлітків 8-9-х 
класів. Виявилось, що у більшості дітей занижений або наближений до 
заниженого рівень самооцінки. 

З метою дослідження впливу батьківського лихослів’я на самооцінку 
особистості підлітка було висунуто гіпотезу: рівень самооцінки підлітка 
залежить від рівня батьківського лихослів’я. Для перевірки гіпотези проведено 
кореляцію між означеними групами показників і виявлено високий коефіцієнт 
кореляції (за Пірсоном): у 8 класі =0,83 , а у 9 класі =0,61, що підтверджує 
висунуту гіпотезу.  

Дослідження показало, що 64% сімей, страждають від частих проявів 
батьківського лихослів’я, і лише 36% у яких дуже рідко або майже не 
вживаються образливі слова на адресу підлітків.  

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок: чим вищий 
в сім’ї рівень лихослів’я, тим нижча самооцінка у дитини. Це пояснюється тим, 
що часте приниження так і залишається у підсвідомості дитини, і ображаючи її 
батьки не уявляють як це може заважати їй у повсякденному житті. Багато дітей 
які страждають від лихослів’я, більш скуті, сором’язливі, некомунікабельні та 
навпаки агресивні, невгамовні, безконтрольні. 

В контексті організації соціальними педагогами роботи з проблемою 
залежності самооцінки підлітків від лихослів’я батьків рекомендуємо 
дотримуватися наступного алгоритму: 
1. Вторинна превенція проявів лихослів’я батьків по відношенню до власних 

дітей; 
2. Корекційна робота спрямована на підвищення самооцінки підлітків.  
3. З метою первинної і вторинної профілактики проблеми нами розроблено 

наступні методичні рекомендації для батьків, які лихословлять по 
відношенню до власних дітей: 
− осмисліть ситуацію конфліктну ситуацію: можливо, на даний момент 

ваш вихованець відчуває тиск певних обставин, які могли спровокувати 
таку реакцію; 

− не будьте занадто критичними до своїх дітей; 
− перш, ніж засуджувати дитину, поставте себе на її місце та згадайте себе 

у цьому віці; 
− коли коментуєте поводження іншої людини, намагайтеся 

використовувати Я-твердження. Наприклад, замість того щоб сказати: 
“Ти дурень”, постарайтеся сказати: “Коли ти це зробив мені було 
надзвичайно неприємно, і я почуваю тепер досаду”. Коли це зручно, 
запропонуєте альтернативне поводження: “Я думаю, нам буде краще 
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присісти, спробувати разом подумати і вирішити, як позбутися  цієї 
незручності”; 

− замість того щоб використовувати лихослів’я, згадайте про основні 
методи виховання: переконання, вправи, стимулювання;  

− не забувайте підвищувати свою педагогічну майстерність виховання, 
читайте статті про виховання; 

− не робіть зауважень дітям в присутності інших; 
− будьте справедливі й чесні зі своїми дітьми; 
− відкладіть “дискусію”, поки не заспокоїтесь. Якщо є претензії до когось 

із членів сім’ї, поговоріть з ним, коли охолонете. Не створюйте 
ситуацію, яка змусить підлітка захищатись від несподіваної різкої атаки 
з вашого боку; 

− говоріть тільки про конкретну поведінку в конкретній ситуації; 
− намагайтеся зупинити спалах гніву – порахуйте до 60, перш ніж почнете 

говорити; 
− не прагніть до перемоги в конфлікті, оскільки ваша перемога – це 

поразка іншого члена сім’ї. 
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Початок ХХІ століття ознаменований різким загостренням соціальних 

проблем молоді у різних країнах світу. У більшості з них молодь приблизно 
вдвічі частіше, ніж представники старших вікових категорій, опиняється в 
маргінальному становищі при виборі місця праці, непропорційно великою є її 
частка в когорті безробітних, найнижчими показниками характеризується рівень 
її доходів й стартові можливості отримання освіти та самоствердження. В 
умовах формування ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає особливої 
соціальної підтримки та соціального захисту як така, що перебуває в стані 
формування і утвердження життєвих позицій, складає більше половини 
працездатного населення держави, має свої орієнтації, інтереси і потреби, 
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болісно відчуває на собі тягар економічної кризи та недостатність державних 
асигнувань на соціальні потреби. Водночас молодь є майбутнє держави, а тому 
від забезпечення стартових умов її діяльності залежить подальший розвиток 
нинішнього суспільства, а також майбутніх поколінь. Цими обставинами 
пояснюється актуальність дослідження проблем зайнятості та соціального 
захисту молоді на сучасному етапі національного державотворення України. 

Проблема забезпечення зайнятості і працевлаштування молоді є однією з 
найактуальніших для суспільства і держави, тому й визначає особливі завдання 
для державного регулювання в цій сфері. Одним з головних напрямів діяльності 
органів державного управління з питань політики зайнятості та молодіжної 
політики є її програмотворча складова, оскільки саме вона визначає основні 
завдання та напрями їх роботи у сфері зайнятості молоді. До дослідження 
державних програм зверталися вчені та фахівці різних наукових галузей. 
Комплексним програмам зайнятості населення приділяли увагу дослідники в 
економічній сфері, зокрема С.М. Злупко, В.С. Васильченко, В.М. Петюх, М.Б. 
Махсма, учені в галузі юридичної науки, серед них Р.І. Шабанов. Ці науковці 
здійснювали аналіз згаданих документів з погляду державної політики 
зайнятості населення, оминаючи аспект працевлаштування молоді, наявний у 
програмах. Дослідники та фахівці з питань молодіжної політики зверталися до 
дослідження державних програм у сфері як державної молодіжної політики, так і 
комплексних програм зайнятості населення. Зокрема, Є. І. Бородін у своїй 
монографії “Історія формування державної молодіжної політики в Україні 
(1991–2004 рр.)” здійснює ґрунтовний аналіз історії розроблення та прийняття 
Загально державної програми підтримки молоді на 2004–2008 рр. як одного з 
основних документів державної молодіжної політики, згадуючи проблему 
сприяння зайнятості молоді як складову цього документа [16, с. 93-112]. Цільову 
програму сприяння зайнятості молоді на 1994–1995 рр. автор розглядає як одну з 
ряду інших цільових програм у молодіжній сфері, розроблених і затверджених 
урядом [16, с. 323-325]. М. Ф. Головатий у праці “Соціологія молоді: курс 
лекцій” згадує практичний бік реалізації заходів щодо працевлаштування молоді, 
які передбачені Програмою зайнятості населення на 1997–2000 рр. [17, с. 57]. 
Проте саме комплексного дослідження заходів стосовно сприяння зайнятості і 
працевлаштування молоді, які закріплені в державних програмах у сфері 
державної молодіжної політики й державної політики зайнятості населення, 
поки що не здійснено. 

Згідно з національною програмою підтримки молоді на 2003–2008 роки 
затвердженою Законом України від 2002 року, де пунктом другим прописано: 
“…забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді”. 

Проблема безробіття молоді (особливо сільської) є досить гострою. Рівень 
безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, серед 
осіб віком до 28 років у березні 2002 року становив 17,5%. Пошуком роботи 
займається значна частина молодих людей, які навчаються. Багато юнаків та 
дівчат залучено до тіньової економіки. Лише 5% молодих людей займаються 
підприємницькою діяльністю, хоча, як свідчать соціологічні опитування, 27% 
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вважають себе здатними до неї. 
З метою розв’язання проблеми зайнятості молоді, розвитку її 

підприємницької діяльності прийнято Державну програму зайнятості населення 
на 2001–2004 роки, Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні, Державну програму підтримки молодіжного 
підприємництва на 2002–2005 роки.  

Для сприяння працевлаштуванню молоді, захисту від безробіття, розвитку її 
трудової активності передбачається: 

− надання державних гарантій забезпечення молодих людей першим 
робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих 
місць для молоді;  

− стимулювання програм підтримки молодіжних центрів праці, бізнес-
центрів, бізнес-інкубаторів, створення у вищих навчальних закладах підрозділів 
з працевлаштування студентів та випускників; 

− нормативно-правове, фінансове та організаційне забезпечення вторинної 
зайнятості молоді, діяльності молодіжних трудових загонів;  

− розвиток фермерства та молодіжного підприємництва в сільській 
місцевості; 

− створення умов для професійної самореалізації молодих людей з 
обмеженими фізичними можливостями;  

− підтримка діяльності молодіжних громадських організацій у напрямі 
сприяння зайнятості молоді та розвитку її підприємницьких ініціатив. 

Проблема в тому, що значна кількість спеціалістів, які отримують вищу 
освіту, зокрема і за рахунок державного замовлення, не працевлаштовуються за 
фахом, а попит фахівців на ринку праці ще не став визначальним критерієм 
оцінювання ефективності діяльності вищого навчального закладу, рейтинг якого 
визначається лише за конкурсом прийому. 

Таким чином, існує гостра проблема – брак необхідного зв’язку між ринком 
освітніх послуг та ринком праці. Виходячи з проведеного аналізу основних 
проблем і тенденцій працевлаштування молоді на регіональному ринку праці, 
можна визначити ряд пропозицій щодо стабілізації та підвищення ефективності 
працевлаштування молоді в регіоні. 

Перш за все, в основі ефективного вирішення проблеми забезпечення якості 
підготовки фахівців має бути побудована інформаційна система управління яка 
повинна: 

а) виявляти тенденції розвитку ринку праці, своєчасно відстежувати змінні 
вимоги працедавців і відображати їх у вигляді відповідних характеристик якості 
підготовки випускника; 

б) виробляти рішення для досягнення необхідного рівня якості освіти; 
в) виявляти та оцінювати реальну якість професійної підготовки, визначати 

відхилення реальної якості від тієї, яка вимагається;  
д) виробляти рішення по підвищенню рівня якості освіти відповідно до 

вимог працедавців, що змінюються в процесі навчання. 

Існує думка, що навчання в його класичній формі «гасить» творчий 
потенціал дитини. В класичній формі навчання – це переважно відтворення тих 
знань, дублювання умінь та навичок, які були передані вчителем, тобто 
ретрансляція, «зазубрювання».  

Сприяти вирішенню проблеми покликані сучасні педагогічні технології, а 
саме технології творчо-розвивального навчання, основною метою яких є 
розвиток творчого потенціалу учнів. Будь-яка навчально-виховна діяльність у 
цих технологіях зумовлюється мотивацією діяльності учнів [3]. Важливо 
сформувати позитивну мотивацію діяльності, щоб учням хотілося працювати, 
щось відкривати «нове», досліджувати «невідомий світ».  

Розвиткові творчої уяви дитини сприяють казки, художня література, 
хороші фантастичні твори, мистецтво загалом, природа. 

Цінним є досвід В.О.Сухомлинського, який пропонував дітям складати 
казки. Учні спочатку слухали оповідання, казки вчителя, а потім мали змогу самі 
складати їх, декламувати перед усім класом. 

Розвиткові творчості, креативності сприяють ігри, адже на них не існує 
чітко визначених правил, а на деяких з них діти можуть самі складати правила. У 
грі діти відчувають себе розкуто, можуть реалізовувати свої задуми. Існують 
спеціальні ігри, які дозволяють безпосередньо тренувати якості творчої 
особистості, задіювати саму творчість. Наприклад гра «Історія однієї літери». 
Учням дається завдання скласти найдовшу зв’язну розповідь, із слів, що 
починаються на одну літеру (наприклад: Академік астрономії Антон Андрійович 
Андрєєв абсолютист автобуса апельсинів «Анаконда»). 

Велику роль у розвитку творчості, креативності відіграють предмети 
художньо-естетичного циклу загалом, і уроки трудового навчання зокрема. 

На уроках трудового навчання діти можуть самі створювати композиції, 
втілювати власні ідеї в життя, в достатній мірі проявити творчість. Тут свободу 
учнів не обмежують, специфіка предмету дозволяє учням «політ фантазій». 
Вчителеві потрібно надавати дітям можливість вибору, не обмежувати учнів 
вузькими рамками, використовувати проблемні та проблемно-пошукові 
завдання. 

А. В. Бровченко для розвитку творчих здібностей рекомендує проводити 
заняття, на яких учні виготовляють різні вироби з природних матеріалів. Він 
вважає, що природний матеріал активізує уяву учнів, викликає потребу в 
творчому збагаченні. Для більш широкого використання творчого потенціалу 
учнів, автор пропонує на уроках трудового навчання придумувати і виготовляти 
не однотипні вироби, які відмінні за формою та компонуванням. 

М. М. Алексахін пропонує для розвитку творчих здібностей на уроках 
трудового навчання оздоблювати вироби, які виготовляють учні. Учні, 
виготовляючи виріб, прагнуть надати йому красивого вигляду. Для цього 
вчитель дає їм завдання, що полягає у розробці орнаменту, форми, способу 
оздоблення свого майбутнього виробу. В ході практичних занять учні 
виготовляють виріб і оздоблюють його власноруч розробленим орнаментом [5]. 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ НА 

УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Є.М. Щербанюк  
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія  

факультет початкового навчання та іноземної філології, група ПН-51  
 
Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є 

всебічний розвиток школярів, зокрема творчого потенціалу особистості.  
Під поняттям творчість розуміють певний процес створення, відкриття 

нових продуктів матеріальної та духовної культури. 
Особистість – конкретна цілісна людська індивідуальність у єдності її 

природних і соціальних якостей [1, с. 243]. 
С. Сисоєва, вважає, що творча особистість – це креативна особистість, яка 

внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації своїх 
творчих можливостей додаткових якостей, що сприяють досягненню творчих 
результатів в одному чи декількох видах творчої діяльності. [2, с. 139]. 

Загалом, творча особистість – це людина, яка спроможна реалізувати свої 
індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, 
багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює 
щось нове, оригінальне, неповторне. 

Л. Виготський підкреслював, що творчий тип діяльності справді 
спрямований на створення «нового», проте це «нове» може бути не лише 
витвором нового предмета зовнішнього світу, а й побудовою розуму чи чуття, 
що живе й виявляється в самій людині і є «новим» відносно її системи знань, 
способів дій, оцінних суджень тощо. На основі такого підходу виділяється 
навчально-творча діяльність, для якої характерна суб’єктивність «новизни» 
(перевідкриття) [3]. 

У віці 3-6 років у дітей спостерігається пік розвитку фантазії. Саме фантазія 
та уява є основою розвитку креативності, творчості, винахідництва. Дехто 
ототожнює поняття фантазія і уява, але існують принципові відмінності між 
цими поняттями. Фантазія створює те, чого бути не може, її основна діяльність – 
комбінування (казки, міфи). Натомість уява створює «задуми поета», «уявні 
світи», сила яких не в тому, що вони дублюють дійсність, а в тому, що вони 
роблять явним і характерним те, що сховане в предметах та їхніх 
взаємовідносинах, вони розкривають дійсність [4]. Людина ще не винайшла 
нічого такого, чого б не існувало в природі, в тих чи інших виявах. 
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Також, всі вказані особливості і проблеми вимагають розробки комплексної 
системи заходів по розвитку потенціалу фахівців. Їх реалізація можлива на 
основі соціального партнерства органів міського муніципального 
самоврядування, державної влади, працедавців всіх форм власності, освітніх 
установ, суспільно-політичних організацій міста та області. 

Партнерські відносини повинні забезпечувати діалог, рівноправність, 
інформаційну відвертість, створювати довіру між взаємодіючими сторонами. Це 
дозволяє молодій людині вибрати оптимальний варіант дій, досягти найкращих 
результатів. На аналогічній основі повинні формуватися відносини не лише між 
студентами і адміністрацією, але і між вузом і виробничим підприємством, 
конструкторським бюро, науковою організацією, а також іншими зацікавленими 
учасниками.  

 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ 
МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
А.А. Кутей 

Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 
соціально-гуманітарний факультет, група ПС-41 

Науковий керівник: М.В. Деркач, ст. викладач кафедри психології 
 
Основна діяльність людини – це праця, яка займає третину нашого життя. 

Тобто праця, трудова діяльність відіграє велику роль у житті людини і завжди 
знаходиться у полі її зору. 

Результати, які досягають люди під час процесу виконання роботи, залежать 
не тільки від ЗУН (знань, умінь, навичок). Ефективна трудова діяльність 
можлива лише при наявності у працівників певної мотивації, тобто бажання 
працювати. Адже працівники, які працюють на підприємстві, організації 
проводять на роботі більше 8 годин. Тому навіть пасивній людині хочеться чітко 
розуміти, навіщо вона проводить стільки часу на роботі. Вміння правильно 
пояснити це кожному робітнику, грамотно побутувати систему трудової 
мотивації – це один із інструментів досягнення стратегічних цілей, фактори 
побудови успішної роботи підприємства, організації. 

Філософія управління працівниками – це формування поведінки окремих 
працівників по відношенню до цілей організації, підприємства. Для того, щоб 
людина виконувала роботу якісно, вона повинна бути у цьому зацікавлена, і наче 
кажучи мотивована. 

В управлінні персоналом мотивація розглядається як процес активізації 
мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення стимулів (зовнішня 
мотивація) для ефективної трудової діяльності. Тому часто поряд з терміном 
“мотивація”, ми використовуємо терміни “стимулювання” та “мотивування”. 

http://lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Galadzhun_Gavryliuk.htm
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Мотивація – це сила, яка керує поведінкою людини, в основі якої 
знаходиться зв’язок потреб, мотивів і цілей. Тому при стимулюванні, 
мотивуванні працівників потрібно звертати увагу на потреби, цілі, цінності 
працівників, на їх індивідуальні особливості, адже від цього залежить як саме 
буде побудована система мотивації працівників. 

Мотивація – система формування комплексу умов, які спонукають людину 
до виконання дії, направленої на досягнення максимального ефекту. 

Для мотивації працівників сьогодні використовують як матеріальні так і 
нематеріальні методи винагороди. Хоча раніше вважалось, що єдиним стимулом 
для трудової діяльності – є матеріальна винагорода. Тейлор говорив про зв'язок 
оплати та ефективності праці. Однак Мейо визначив, що на ефективність праці 
впливає ряд інших факторів – психологічних (Хоторнське дослідження). Але б 
які б не були особистісні стимули кожного  працівника, всі люди працюють за 
гроші, які вони заробляють, адже саме вони забезпечують певний рівень життя 
(одяг, їжу, житло, машину та ін.). Безумовно, існує група людей, працю котрих 
мотивують не гроші. У нашій країні це зазвичай працівники у сфері медицини, 
освіти, науки, але у бізнесі такі люди скоріше за все виключення. 

Способи матеріального стимулювання включають в себе премії, відсотки, 
часткову оплату навчання та тренінгів, соціальний пакет, медичне страхування, 
оплату послуг мобільного зв’язку та ін.  

До факторів нематеріального стимулювання працівників належать: 
досягнення результатів і розуміннях важливості для компанії, престижність 
роботи, кар’єрний ріст, професійний інтерес, відповідальність та відчуття 
компетентності, можливість професійного розвитку та ін.. 

Соціальне стимулювання – відноситься до матеріально-негрошового 
стимулювання, це відносини між людьми, визнання заслуг працівника. 

Моральне стимулювання – це підсистема духовного стимулювання, 
заснована на духовних цінностях людини. Моральні стимули – це такі стимули, 
дія яких засновується на потребах людини у суспільному визнанні. Суть 
морального стимулювання полягає у передачі інформації про заслуги людини, 
про результати його діяльності у соціальному середовищі. 

Справжня система мотивації працівників повинна: 
− бути реалістичною; 
− впроваджуватись професіоналами; 
− бути зрозумілою та справедливою для працівників; 
− відповідати очікуванням працівників. 
Існує ряд факторів, які можуть викликати демотивацію. Ці фактори 

пов’язані зі стимулюванням працівника: 
По-перше, досягнення результатів і розуміння їх важливості для 

підприємства, компанії, бізнесу. Працівник, котрий не почуває себе частиною 
компанії, підприємства, працівник, який працює із-за грошей, рано чи пізно піде, 
як тільки знайде можливість заробляти більше. Тому керівник повинен 
побудувати систему мотивації так, щоб кожен працівник відчував себе частиною 
компанії і намагався працювати на цілі цієї компанії, а не тільки за ради власних 

Дуже часто самоврядування не лише у школах, а й у ВНЗ є лише 
адміністративним придатком. Ініціативні молоді люди проявляють надзвичайно 
велику активність в покращенні організації навчально-виховного процесу, що 
сприяє можливості включення в цю діяльність нових особистостей які мають 
змогу проявити себе як соціально активних громадян держави.  На сьогодні 
керівники навчальних закладів намагаються всі органи самоврядування взяти під 
своє підпорядкування. Адже, якщо в закладі сформований сильний орган 
самоврядування то студенти можуть впливати на роботу адміністрації та 
педагогічного колективу.  

Стан розвитку студентського самоврядування в країнах Європейського 
Союзу, є показником високого рівня усвідомлення суспільством, державними 
органами влади, зокрема, ролі і значення освіти. Надзвичайно глибоким є 
розуміння необхідності всіляко підтримувати та розвивати різноманітні форми 
студентської демократії. Саме тому європейське студентське самоврядування (і 
освіта загалом) мають потужні економічні можливості, що забезпечують 
самостійність вирішення багатьох соціально-виховних освітянських завдань. На 
теренах нашої держави частково ми бачимо сприяння для організації 
студентського самоврядування, що дає перспективу на планування 
організаційної взаємодії між молодіжними рухами. Також ми бачимо, що в 
певних навчальних закладах органи студентського самоврядування поступово 
перетворюються із підструктур вищих навчальних закладів на самостійні 
організації.  

Проводячи роботу таким чином, ми сформуємо молодь нової свідомості, яка 
зацікавлена у відродженні нації і буде діяти в інтересах держави. Формування 
такої молоді можливе через організацію самоврядування на всіх освітніх рівнях, 
яке передбачає висунення активної та талановитої молоді на керівну роботу в 
різних сферах управління і виробництва. Самоврядування у навчальному закладі 
має за мету виховати і сформувати свідомого громадянина України, з активною 
громадянською позицією. Воно сприяє виробленню в молоді почуття господарів 
свого життя, покращенню стосунків і діяльності, вміння співпрацювати на 
принципах гласності і демократії, через включення молоді у динамічну систему 
ролей, які є своєрідним тренажером, де ці навички практично виробляються і 
закріплюються. Самоврядування сприяє розширенню діапазону діяльності 
пошуку, мотивації та ініціативі. На сьогоднішньому етапі розвитку нашої 
держави ми бачимо, що наші керівники не в змозі керувати державою, їхні 
рішення не приносять достатньої користі, а тільки сприяють руйнуванню 
традицій та нації в цілому. Це дуже важлива проблема, адже за такого 
управління ми дуже скоро будемо на краю зникнення української нації. Саме 
тому основним напрямом розвитку освіти має бути формування соціально 
активних особистостей, які б змогли очолити майбутню еліту. А це можна 
зробити шляхом формування дієвих органів самоврядування та залучати до їх 
роботи учнів, студентів, молодь. 

Література: 
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.-[в 2-УТТ.] – М., 1989. –Т.2-323 с. 
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зіставлення своїх можливостей з психологічними вимогами професії до 
спеціаліста. 

По-сьоме, в сучасній психології самовизначення особистості розуміється як 
активне визначення людиною свого місця у системі суспільних відношень. 
Особистісне самовизначення являє собою вибір життєвої позиції, визначення 
перспектив у діяльності та сімейних плануваннях, а також перехід від 
однозначної ролі (учня) до соціально диференційованим ролям. Від того як 
здійсниться особистісне самовизначення залежить і професійне. 

Отже, професійне самовизначення розглядається як процес, що охоплює 
весь період професійної діяльності особистості: від виникнення професійних 
намірів до виходу з трудової діяльності. Він пронизує весь життєвий шлях 
людини. Піком цього процесу, переломним моментом у житті є акт вибору 
професії. За часом він звичайно збігається з закінченням школи і тісно 
пов’язаний з попередніми етапами професійного самовизначення 
 
 
ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

В.М. Сопрук  
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія  

факультет початкового навчання та іноземної філології, група ПН-51  
 
Тенденції розвитку сучасних світових держав та процеси глобалізації 

спонукають українське суспільство до вибору позиції: бути сировинним 
придатком чи повноцінним гравцем на світовій політичній арені. Важливим 
фактором такого вибору є діяльність суспільства. На сьогодні авторитетні 
держави завдячують своїм добробутом саме активній громадськості, яке 
постійно вдосконалюється. Таким чином на території України формування 
діяльнісного суспільства можливе шляхом введення самоврядування у всі сфери 
діяльності, а особливо в освіту, де відбуватиметься формування активної 
особистості та максимальна реалізовуватимуться  її природні здібності. 

Психологічне вивчення діяльності як особливого предмету наукових 
досліджень було започатковане Л.С.Виготським та С.Л.Рубінштейном, які 
вказували, що розвиток особистості залежить від різноманітних видів діяльності, 
засобів розкриття потенційних можливостей. Так, Л.С.Рубінштейн підкреслює, 
що у відповідності до діяльнісного підходу студента у цілісній системі 
навчально-виховного процесу виступає як суб’єкт діяльності. У працях цих 
вчених діяльнісний підхід передбачає, насамперед, організацію предметно-
практичної діяльності у відповідному соціальному контексті, що створює 
позитивне емоційно-мотиваційне тло. Діяльнісний підхід спрямований на таку 
організацію суб’єкта, в якій би він був активним у пізнанні, праці, спілкуванні, 
своєму особистісному розвитку [1]. 
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цілей. 
По-друге, визнання колегами та керівництвом. Не має значення, на скільки 

пихатий працівник – заключивши вигідний контракт, він буде розраховувати на 
підтримку керівництва. Якщо в компанії не прийнято помічати досягнень, то 
скоріше за все вона буде втрачати цінник працівників. Способи і засоби 
боротьби з цим фактором де мотивації можуть бути різноманітними, наприклад 
виділення працівника із спільної маси, кар’єрний ріст та ін.. 

Найбільш розповсюдженими демотивуючими факторами є відсутність 
кар’єрного росту та можливості професійного розвитку. Відсутність інтересу до 
роботи також є одним із факторів демотивації. Тому одним з найголовніших 
завдань керівника – здійснити правильний відбір кандидатів. 

І на останок хотілось би додати, яку б систему мотивування не обрав 
керівник та його помічники, завжди:  

− 10% працівників будуть добре працювати не залежно від того, які кошти 
вони отримують; 

− інші 10% будуть працювати погано, які б земні блага не створювались 
на підприємстві; 

− робота 80% буде залежати від мистецтва керування, мотивування, 
стимулювання. 

Отже, управлінська структура – як птиця в руці: сильно надавиш – помре, 
розслабиш – улетить. 
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Формування екологічної культури студентської молоді належить до 

найбільш відповідальних і актуальних завдань соціально-філософської теорії і 
практики тому, що від свідомості, цінностей і культури молоді – буде залежати 
якість і безпечність виробничих процесів, життєвого середовища, самопочуття 
людини, ефективність використання природних ресурсів, тривалість життя 
людства як цивілізації. 

Студентська молодь глибше і більш емоційно, ніж старші покоління, 
сприймає і оцінює суперечності, в які останні роки втягують суспільство окремі 
політики, вона стурбована й намагається знайти шляхи виходу з демографічної 
кризи, студенти глибоко переживають суперечливо-кризовий стан розвитку 
економіки й особливо гостро – незадовільну екологічну ситуацію, що склалась в 
Україні в останні роки й десятиріччя. 
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Дія антропогенних чинників стала реально загрожувати збереженню 
природного середовища в тих межах, які відповідають самому існуванню 
людини. Людині з її екологічною, оборонною, космічною та іншою діяльністю, 
довелося пригадати, що вона живе не тільки в світі нею створених соціальних 
відносин, але і в біосфері, яку вона стрімко змінює в явно неприйнятному для 
себе як біологічної істоти, напрямку. Виробництво тепла промисловими 
підприємствами становить, у середньому, 0,006% від загальної його кількості. 
Такий показник може стати причиною підвищення середньої температури лише 
на 0,010С. У перспективі, навіть із збільшенням виробництва енергії у світі в 10-
20 разів, температура підвищиться на 0,2-0,3С. Проте в центральних містах 
надходження антропогенного тепла в декілька разів перевищує кількість енергії, 
яку вони дістають від сонця. Навіть у невеликих містах це надходження 
становить від 10 до 100%. Запаси прісної води на земній кулі (адже 97% її 
запасів знаходиться в морях і океанах) обмежені. Отже, вони становлять лише 
3%, з яких 2% сконцентровані в полярних льодовиках і тільки 1% знаходиться в 
рідкому стані, придатному для використання. 

Україна належить до регіонів, не забезпечених у достатній кількості 
прісною водою. Запаси водних ресурсів на одного жителя України, в 
середньому, майже в 30 разів менші, ніж у Росії. В місті Хмельницькому та 
області вода помірного забруднення. 

Атмосферне повітря – невичерпний ресурс, але в окремих регіонах земної 
кулі він потрапляє під сильний антропогенний вплив. Виникає проблема 
якісного складу атмосфери, надто у великих промислових центрах. Основні 
антропогенні джерела забруднення атмосфери: теплове та енергетичне 
устаткування, промислові підприємства, сільське господарство, транспорт. 
Забрудненість атмосферного повітря в Хмельницькій області – від низького до 
максимально-високого рівня. 

Така екологічна ситуація не може не зачіпати цінностей студентської 
молоді. Сьогодні більшість соціально-економічних, культурних, духовних 
проблем української молоді найтіснішим чином пов’язані з екологічним станом. 
Феноменом українського буття стає активне формування екологічних цінностей 
та екологічної культури. Цей процес знайшов відображення у Конституції 
України, де екологічній проблемі присвячено окремий розділ. 

Екологічна культура з часом займе домінуюче місце серед галузей 
культурної діяльності молоді. Ми можемо захоплюватися естетичними 
цінностями (єгипетськими пірамідами або творінням античного мистецтва), але 
молода людина все більш усвідомлює, що без елементарних екологічних 
цінностей (чистого повітря, питної води, продуктів харчування) вона не може 
існувати. Адже від формування екологічної культури залежить здоров’я, 
тривалість життя людини. 

Проведено соціологічне дослідження рівня сформованості екологічної 
культури студентської молоді нашого університету. Об`єктом дослідження є 
студентська молодь віком від 16 до 21(22) років. Це період, коли особистість 
переживає стан найактивнішого становлення, осмислення життєвої перспективи, 

навколишніми дорослими. Основним завданням профорієнтаційної роботи є 
допомога сформувати у старшокласників ефективне рішення яке вплине на вибір 
професії та буде віддзеркалювати як індивідуальні так і суспільні потреби.  

В свою чергу, з творів старшокласників про свої уявлення майбутнього, 
можна зробити висновки, що десятикласники не так переживають за своє 
майбутнє, як одинадцятикласники. Адже десятикласникам найголовніше 
потрібно насамперед потрібно гарно закінчити школу, та й визначенням професії 
вони ще визначились остаточно.  

Нами були проаналізовані твори одинадцятикласників, в яких можна 
побачити проблеми, які найбільше хвилюють їх на порозі дорослого життя. Це 
невпевненість, страх перед майбутнім, проблема у виборі професії, не 
помилитись, зробити правильний крок. Висвітлюють учні у своїх творах і  
цінності, які для них найважливіші: здоров’я, здоров’я близьких людей, створити 
сім’ю, обрати цікаву  та корисну професію, хороша робота, щоб забезпечити свій 
матеріальний стан, гарні знання, як запорука успіху; хороші та вірні друзі, стати 
гарними громадянами нашої України, мати в житті ціль та мету, бути творчими, 
творити добро, та стати гарними людьми. 

При якісній обробці результатів дослідження “Вивчення професійних 
намірів старшокласників”, було встановлено загальні життєві плани 
десятикласників, які ще до кінця не визначились та одинадцятикласників, які 
показали більший відсоток в остаточному  рішенні. Познайомились з 
захопленнями та професійними намірами старшокласників, чи мають певні 
знання про вибрану професію, як оцінюють школярі свою придатність до неї 
визначили, що найбільший вплив все-таки на вибір професії мають батьки, потім 
вчителі та друзі.  

Кожна людина, а особливо старшокласник, який стоїть на порозі  
самостійного дорослого життя планує своє майбутнє. Таким чином, ми зробили 
наступні висновки за результатами емпіричного аналізу уявлень 
старшокласників. 

По-перше, юність є віком творчих мрій, коли зростаюча особистість у своїх 
фантазіях стисло переживає свій потенційний, можливий творчий шлях. Мрія – 
образ бажаного майбутнього. Вона спонукає людину до дій, мобілізує її. 

По-друге, ідеал – це уявлення про найвищу досконалість, зразок, що 
визначає спосіб дії людини. Є складовою частиною світогляду, організовує і 
спрямовує діяльність людини. 

По-третє, юність – надзвичайно складна, суперечлива стадія життєвого 
шляху, яка закладає ціннісний фундамент особистості. 

По-четверте, формування ідентичності в ранньому юнацькому віці 
завершується більш структурованою системою ціннісних орієнтацій, яка 
визначає життєві пріоритети та послідовність постановки та реалізації цілей. 

По-шосте, професійне самовизначення юнаків та дівчат – процес прийняття 
рішення особистістю щодо вибору майбутньої трудової діяльності. Воно полягає 
в усвідомленні особистістю себе як суб’єкта конкретної професійної діяльності  і 
передбачає самооцінку людиною індивідуально-психологічних якостей та 
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Підготовка молоді до професійної діяльності, самореалізація особистості – 
одна з основних проблем в освіті, вирішення якої протягом двох століть 
шукають учені – педагоги всього світу. 

Нові інтелектуальні можливості, які виникають в ранній юності, 
розширюють горизонти самосвідомості молодої людини. Розвиток 
самосвідомості в цьому віці настільки яскравий та наочний, що дослідники 
різних психологічних напрямків мають єдину позицію в оцінці його значення 
для формування особистості. 

Рання юність є періодом пошуку власного “Я”, основою формування якого 
– виступає структурована індивідуальна система ціннісних орієнтацій. Завдяки 
їй у молодої людини розвивається адекватна ідентичність, яка забезпечує 
готовність до життєво важливих виборів, до особистісного та соціального 
самовизначення, формування життєвих перспектив.  

Характерною рисою розвитку особистості в ранньому юнацькому віці є 
вироблення її світогляду.  

Зміни в свідомості, самосвідомості й світогляді особистості, що   
відбуваються в цьому віці, позначаються на розвитку її інтересів (пізнавальних, 
естетичних, суспільно-політичних, етичних). Інтереси стають зрілішими, 
серйознішими, тривалішими, стійкішими, поглиблюється їх зміст. 

Виразнішого характеру набувають професійні інтереси старшокласників. 
Вони виявляються в поглибленому вивченні навчальних предметів, пов’язаних з 
обраною галуззю діяльності, поєднуються з усвідомленням своєї придатності до 
даного виду діяльності. 

Отже, становлення особистості в юнацькому віці зазнає ряд змін в роботі 
усіх психічних пізнавальних процесів та закладає  її ціннісний фундамент 
особистості. 

Вибір професії відбиває визначений рівень особистих домагань, заснованих 
на оцінці своїх здібностей і можливостей.  

Тому, важливими факторами в професійному самовизначенні є: 
− здатність адекватно оцінювати свої якості як фактори вибору професії; 
− здатність вивчати світ професій, спираючи на невипадкові фактори, 

формувати адекватне представлення про нього; 
− здатність виділяти головне для себе при виборі професії, тобто 

сформувати індивідуальну ієрархію факторів, максимально адекватно 
оцінити ситуацію вибору професії. 

Аналіз досліджень, проведених за останні роки (Л.І. Божович, І.С. Кон, Н.Г. 
Морозова, З.В. Огороднійчук, Т.І. Щукіна) показують, що в старшокласників 
зустрічається уже тверда установка при виборі професії, хоча, звичайно, можуть 
бути і коливання. Це спостерігається в тому випадку, коли кілька професій 
подобаються одночасно, мається конфлікт між схильностями і здібностями, між 
ідеалом у виборі професії і реальних перспектив (учень бажає навчатися в вузі, а 
успішність низька). На вибір професії впливають і думки інших людей: інтерес, 
батьки радять інше, товариш – третє. Старших школярів завжди хвилює 
проблема вибору, і вони ведуть з цього приводу розмови з однолітками і з 

 35

стабілізації професійних інтересів. Сьогодні багато дослідників говорять про 
формування особливого типу людини – людини перехідного періоду, періоду 
швидкої зміни пріоритетних цінностей. На що орієнтується молода людина в 
умовах швидкої зміни цінностей? В цьому контексті необхідно звернутися до 
емпіричних даних соціологічного дослідження, яким охоплено 429 студентів 
вузу. На питання: “Що потрібно молодій людині для досягнення своєї мети 
життя?” 308 респондентів відповіли – матеріальне благополуччя. На питання: 
“Що вас турбує у нинішньому житті?” 256 респондентів відповіли – мій 
матеріальний статок. 

Якщо ставити матеріальне благополуччя вище над усе, то матеріальні 
потреби можуть зростати нескінченно, в той час як можливості задовольняти їх 
у біосфері обмежені. 

Спонукають до роздумів такі цифри. На питання: “Що на вашу думку є 
причинами екологічної ситуації в ряді регіонів України?” – 208 респондентів 
відповіли – екологічна невихованість. Виявили, що лише в 164 студентів 
переважає природо-центричне уявлення щодо природи. 

Дослідження показали, що дівчата відносяться до природи більш 
“екологічно” ніж хлопці. Якщо для дівчат природа – це краса, яку слід оберігати 
і про яку потрібно піклуватися, то для хлопців поряд з естетичним і етичним 
природоохоронним сприйманням, в значній мірі притаманне прагматичне 
сприймання природи (як джерело матеріальної користі). Отже з аналізу 
викладених соціальних досліджень структури ціннісних орієнтацій студентської 
молоді, напрошується висновок про незначущість екологічних цінностей серед 
студентів і про необхідність формування екологічної культури. 

Екологічна культура ще не стала у нас пріоритетною. Система 
природоохоронних органів влади України має серйозні внутрішні проблеми, що 
заважають реалізації природоохоронного законодавства на практиці. Серед них 
недостатня нормативна база владних структур, практична відсутність сучасних 
методичних розробок, відсутність об’єктивної глибокої, всебічної інформації. 
Часто – густо екологічний матеріал (не без підстав) подають в апокаліптичному 
стилі, що призводить до невротизації громадської свідомості, стану “екоістерії”, 
домінує політизоване тлумачення екологічних реалій, наукові аргументи 
підмінюють посиланнями на рішення урядових органів. І не лише в нас, а в 
усьому світі дається взнаки відверте нерозуміння дійсної ролі екологічної освіти, 
формування екологічної культури. 

Академік М. М. Моїсеєв пише що “цивілізація підходить до свого перелому, 
і щось докорінно повинно змінитись у ній, у житті кожної людини, суспільства в 
цілому” [8, с. 112]. Отже людство зможе забезпечити своє майбутнє тільки при 
умові, якщо візьме на себе відповідальність за розвиток біосфери і за розвиток 
суспільства і природи, частиною якої воно є. 

Ставлення людини до природи нині набуває такого саме морального 
значення, як і ставлення людини до людини. Це, по суті, одне і те ж саме 
ставлення. Збереження життя на землі залежить безпосередньо від рівня і темпу 
формування екологічної культури. 
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У сучасному розвиненому світовому господарстві, де, з одного боку, 

неухильно зростає кількість військових товарів, покупців і продавців зброї, а з 
іншого – розвиваються засоби зв’язку між суб’єктами ринку зброї, в процесі 
історичного розвитку відбулося формування великого міжнародного ринку 
озброєння, який інтенсивно діє і в воєнні, і в мирні часи. Вже в період 
зародження і становлення цього ринку визначився його міждержавний характер. 
Апарат держави все більше став безпосередньо втручатися спочатку в 
придбання, а потім і в продаж зброї за межами країни. Однак в епоху вільної 
конкуренції центральна роль в міжнародній торгівлі засобами війни належала 
приватним фірмам і окремим підприємцям. Бізнес “торгівці смертю” відразу 
виявив себе як одна з найприбуткових сфер вкладення капіталу [1].  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ринок військової продукції 
– це обмін військовою продукцією, який здійснюється за законами товарного 
виробництва і обігу. 

Проте, коли мова йде про ринок військової продукції як сферу обміну, слід 
мати на увазі, що це не просто сфера обміну (він може відбуватися і у 
неринковій формі – наприклад, бартеру), а така сфера, в якій обмін військовою 
продукцією здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відбиття у 
ціні. 

Таким чином, збалансування актів купівлі-продажу має досягатися за 
допомогою цін. Це положення має надзвичайно важливе значення, тому що 
лише ринок виконує роль механізму, через який досягається рівновага попиту і 
пропозиції на військову продукцію. 

Як бачимо, ринок військової продукції – це механізм координації 
різноманітної діяльності людей через систему цін [2]. 

 

Орієнтація на особистість – головна умова функціонування всіх ланок 
системи освіти. Провідним орієнтиром у цьому є обов’язкове врахування 
ціннісних особистості, її мотивів, інтересів, індивідуальних особливостей. Ці 
складові визначають розвиток професійної спрямованості особистості, її 
професійного становлення. 

Творчість – високо свідома діяльність людини спрямована на створення 
нових продуктів матеріальної і духовної культури, які мають суспільно-корисну 
цінність[3]. 

Творча діяльність молодших школярів – продуктивна форма діяльності 
учнів початкової школи, спрямована на оволодіння творчим досвідом  пізнання, 
створення, перетворення, використання в новій якості об’єктів матеріальної і 
духовної культури в процесі освітньої діяльності, організованої в 
співробітництві з педагогом. Вона є антиподом діяльності “за шаблоном”,  
певним зразком. До творчої діяльності на уроках математики учнів можна 
залучати, використовуючи різні творчі завдання. Наприклад при розв’язуванні 
задач на рух можна запропонувати такі як [4]: 

− складання обернених задач; 
− складання задачі за поданим коротким записом; 
− за поданим виразом скласти задачу;   
− зміна числових даних та ін.  
Психологія творчого мислення відноситься до недостатньо вивченої та 

дослідженої проблеми, незважаючи на те, що здійснено значну кількість 
теоретичних та експериментальних досліджень як у загальній психології, так і в 
спеціальних її галузях, розроблено оригінальні методики експериментальних 
досліджень творчого мислення. Тому вчителям, педагогам потрібно якомога 
більше працювати над цим важливим питанням у розвитку освіти  для того, щоб 
сформувати всебічно розвинену особистість гідного громадянина України. 
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максимально сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей і таланту 
дитини, для самовизначення і самореалізації. 

В Концепції національного виховання сказано, що одним з основних 
завдань загальноосвітньої школи є розвиток творчого мислення школярів, 
розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, розвиток уміння 
самостійно здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності.  

В Державній національній програмі “Освіта” (Україна XXI століття)  
зазначається: “Вчителі повинні готувати творчо мислячих людей з стійкими 
переконаннями і науковим світоглядом…”[2]. 

Але у сучасній школі не всі учителі приділяють достатню увагу розвитку 
психічних якостей дитини, а, особливо, мислення, творчого  мислення зокрема. 
Діти позбавляються радості відкриття і поступово втрачають здатність до 
творчості. А це одне з негативних явищ сучасного процесу навчання. Справжній 
вчитель повинен робити все, для того, щоб сприяти всебічному і гармонійному 
розвитку особистості. Це передбачає реалізацію мети таких напрямів виховання,  
як розумове, фізичне, естетичне, громадянське та інших, розвиток різних 
психічних властивостей, зокрема творчого мислення, адже без уміння творчо 
мислити результати навчання не будуть на стільки ефективними, жодна 
технологія навчання не буде ефективною. Потрібно так побудувати процес 
навчання, щоб він сприяв розвитку психічних властивостей особистості. На 
кожному уроці слід використовувати різні методи навчання, підбирати такі 
завдання, які б сприяли розвитку творчого мислення . 

Відомі науковці висловлюють різні підходи до розвитку творчого мислення 
учнів. Ми вирішили дослідити  три підходи до розвитку творчого мислення 
дитини: 

− генетичний, головну роль у якому відіграє спадковість; 
− середовищний, представники якого вважають вирішальним фактором 

розвитку зовнішні умови; 
− генотип середовищної взаємодії, прихильники якого виділяють різні 

типи адаптації індивіда до середовища в залежності від спадкоємних 
рис. 

Специфіка навчання математики також передбачає  розвиток учнівського 
інтелекту та творчого мислення. Основна проблема полягає в тому, щоб навчити 
учнів творчо мислити в процесі вивчення математики, наприклад під час 
розв’язування задач. А розвиток творчого мислення посприяє підвищенню 
ефективності навчання. 

Математика – засіб пізнання навколишнього світу, мова природи, всесвіту, 
наукових досліджень, важливий компонент графічної і символічної 
інтернаціональної мови людей на Землі. Саме шкільна математична освіта 
відіграє неабияку роль в розбудові та реформуванні системи освіти в Україні, 
оскільки є важливим компонентом формування інтелектуальних здібностей, 
творчої особистості, розвитку уяви, пам’яті фантазії, мислення дитини. 

Говорячи про творче мислення, не можна  

Ринкові правила гри вимагають від підприємств, організацій, установ 
використання такого дієвого механізму обміну інформацією як реклама. 

Процес здійснення військової реклами або реклами військової продукції 
передбачає: 

− встановлення контактів з рекламними агентствами або формування 
власної інформаційної служби; 

− розробку програми бюджету на рекламу;  
− розробку платіжного календаря реклами на основі реальних коштів; 
− безпосереднє здійснення рекламних заходів; 
− координацію дій з іншими функціональними та лінійними структурами 

організації; 
− контроль та оцінку ефективності рекламних заходів. 
Структура рекламного агентства або інформаційної служби для здійснення 

військової реклами повинна включати: творчий відділ (розробка креативу, тобто 
нових унікальних ідей); відділ засобів реклами (вибір засобів реклами та 
проведення рекламних акцій); дослідницький відділ (вивчення попиту ти 
пропозиції, діяльності установ-конкурентів); комерційний відділ (визначення 
вартості робіт, підписання контрактів, забезпечення вчасних розрахунків, 
нарахування та переказ грошей).  

Провідна роль у військовій рекламі належить засобам масової інформації. 
Наприклад, у США з рекламною метою використовуються можливості 
армійської телемережі та радіомережі АРВ8, а також комерційних 
телерадіокомпаній. У Франції використовуються національні радіостанції та 
телерадіокомпанії. У Великобританії задіяні армійська телевізійна і радіомережа. 

Щорічно для військової реклами у розвинутих країнах готується велика 
кількість рекламних матеріалів. Наприклад, у Франції за рік відділ служби 
інформації та громадських відносин підготував 28 фільмів, 24 відеомонтажі, 70 
відеокліпів, 2 великі телерепортажі, 700 фоторепортажів, 12 тисяч копій 
відеокасет [3]. 

У США звичайний блок рекламних матеріалів про збройні сили містить у 
собі 26-27 сюжетів, а також 13 оголошень диктора. Середня вартість рекламного 
ролика – 100 тис. дол. Демонстрація ролика на комерційному телеканалі 
впродовж 30 секунд коштує до 250 тис. дол [3]. Незважаючи на витрати 
військова реклама сприймається Міністерством оборони США як один з 
важливих чинників залучення молоді до збройних сил. Наприклад, у 2001 році 
тільки на рекламу морської піхоти США було витрачено 80 млн. дол. Статистика 
свідчить: щоб завербувати одного добровольця в США, необхідно підтримувати 
контакти з 24 кандидатами. Тому, крім телереклами та радіореклами 
використовується також поштова військова реклама. 

Військова реклама методом прямого поштового розсилання досить проста. 
Існують спеціальні фірми, які на замовлення добирають за певними критеріями 
адреси для проведення реклами, приміром, 1000 адресатів коштує від 35 до 100 
дол., а комплектація списку – від 300 до 600 дол. Для гарантії одержання 
відповіді листи надсилають на одну й ту ж адресу по кілька разів. Як показала 



 38

практика, після першого листа відповідають 4-10 відсотків адресатів, після 
другого – до 35, після третього – до 60, після четвертого – до 75, після п’ятого – 
до 95 відсотків адресатів.  

У рекламних бюджетах багатьох організацій воєнної сфери розвинутих 
країн з’явився рядок, який спрямовує кошти на новий спосіб військової реклами 
– в Інтернеті. Бажання скористатися таким рекламоносієм можна пояснити 
передусім структурою аудиторії та невеликими порівняно з традиційними 
рекламоносіями витратами.  

Наприклад, у США, де Інтернет є в кожній другій домівці, глобальна 
мережа поступово визнається майже ідеальним простором для розміщення 
військової реклами. Сайт в Інтернеті виконує подвійну функцію, а саме, як 
джерело докладної інформації, а також як оперативний засіб інформування 
існуючих та потенційних клієнтів. Важливим чинником розвитку Інтернет-
реклами є наповнення веб-сайту рекламодавця, тобто цей сайт має бути 
максимально інформативним. Причому, відстежувати ефективність військової 
реклами в Інтернеті за допомогою технічним засобів нескладно – будь-якої миті 
можна дізнатися про рейтинг сайту чи кількість звернень з рекламного банера 
організації. Найпрозоріший щодо ефективності результатів військової реклами 
метод – розсилання інформації електронною поштою. За мінімальних витрат цей 
метод дає змогу відстежувати її ефективність – за кількістю листів-відгуків.  

Велика увага приділяється підготовці розповсюдженню друкованої 
рекламної продукції про Збройні Сили. Наприклад, у розвинутих країнах 
особливе місце відводиться інформуванню громадян, передусім молоді, про 
порядок вступу на добровільну службу, про умови служби. Обов’язково 
проводиться роз’яснення важливості проходження військової служби в світлі 
політики національної оборони.  

У США та інших країнах використовуються найбільш масові газети і 
журнали, випускається безліч інформаційно-рекламних брошур, буклетів, 
проспектів, причому такі матеріали видаються на кожний вид збройних сил і 
адресовані чоловікам, жінкам, учням та іншим категоріям громадян. Причому, 
створюються спеціальні рекламні матеріали, які присвячуються службі матросів, 
солдатів, сержантів, унтер-офіцерів, офіцерів. Отже, в нашій країні розвиток 
рекламної діяльності у воєнній сфері є достатньо перспективним. 
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Проблеми формування творчої особистості на сучасному етапі розбудови 
нашої держави набувають особливої актуальності. Підвищення інтелектуального 
потенціалу нації і розвиток творчої особистості є однією з найактуальніших 
цілей освіти. Швидке, інтенсивне прискорення науково-технічного прогресу, 
збільшення інформації про світ і необхідність оволодівати нею ставлять перед 
педагогами і психологами ряд складних завдань. Сьогодні у всіх галузях 
господарства є потреба у таких спеціалістах, які б не тільки бездоганно володіли 
своєю роботою, але й уміли  працювати творчо, творчо мислити, знаходити 
нестандартні підходи до вирішення тих чи інших проблем. Наявність  
досконалих технологій, які має людство, їхнє ефективне використання, не 
кажучи вже про створення і вдосконалення нового вимагають від кожної людини 
належного рівня освіченості, високих моральних якостей особистості, її 
інтелектуального і творчого потенціалу. З цією метою мають бути створені 
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З розвитком суспільства, науки і техніки виникла потреба у навчанні. Саме 

навчання є однією із складових педагогічного процесу. Навчання – процес 
взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, набуває 
вмінь і навичок. Під час навчання у дитини розвиваються такі психічні 
властивості, як пам’ять, увага, уява, мислення, зокрема творче мислення, 
сприймання, та ін. Для того, щоб досягти якомога кращого результату в своїй 
роботі, вчитель повинен бути висококваліфікованим, досвідченим фахівцем, 
майстром своєї справи, відкривати нові методи, способи навчання, які б дали 
можливість зробити процес навчання учнів якомога ефективнішим, досягнути 
кращого результату. 

Сьогодні реформа школи – нове ставлення до особистості учня, нові 
методичні підходи і пріоритети навчання.[1] Важливу роль у  Концепції 
математичної освіти дванадцятирічної школи приділяється принципам  
пріоритету розвивальної функції навчання, з яких слідує, що зміст навчального 
матеріалу має забезпечувати не екстенсивне, а інтенсивне навчання і 
самонавчання учнів, перенесення акцентів із збільшення обсягу інформації на 
вироблення вмінь і навичок її використання, сприянню інтелектуальному 
розвитку дітей. Саме тому навчання дітей не повинно зводитись лише до 
елементарного сприймання матеріалу від вчителя учнем. Потрібно залучати  
дитину до самостійного пошуку знань, творчої діяльності, сприяти розвитку 
творчої  особистості учнів, вмінню знаходити нестандартний вихід з тої чи іншої 
ситуації, аналізувати різні явища, інформацію, виділяти головне. 
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– створення колективу на основі прагнення до високих ідеалів, привабливих 
для дітей, які формуються життєвою позицією педагога та справами, 
скерованими на громадську турботу про поліпшення навколишнього життя; 

– побудову колективу на принципах змінності всього активу, колективного 
планування, організації та аналізу спільних справ, взаємин, вчинків;                            

– організацію діяльності, суспільно значимої (для людей), особистісно-
значимої (“творчо – інакше навіщо”), художньо-інструментованої (ритуалами, 
законами, традиціями), одухотвореної щирістю, гумором і розумінням 
дорослими потреб дитинства;                                               

 – особливу позицію педагога, як старшого товариша, здатного до співпраці 
з вихованцями, позицію, що забезпечує повне взаєморозуміння, взаємодію 
колективів педагогічного (старших друзів) та дитячого (друзів молодших).  

Таким чином, можна зробити висновок, що у навчально-виховному процесі 
з молодшими школярами в плані формування учнівського колективу необхідно: 

1. Враховувати відповідність колективістського виховання сучасному 
рівню розвитку суспільства. 

2. Громадські доручення розподіляти між усіма учнями для вироблення у 
кожного з них певних колективістських почуттів. 

3. Використовувати педагогічну спадщина А.С.Макаренка та 
В.О.Сухомлинського щодо згуртування учнівського колективу. 

4. Організовувати роботу системи органів учнівського самоврядування. 
5. Активно пропагувати проведення колективних творчих справ як 

ефективного шляху формування учнівського колективу. 
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Досвід функціонування збройних сил у багатьох країнах свідчить про 
велику роль реклами у створенні їхнього іміджу, підвищенні престижу 
військової служби. У розвинених країнах реклама розглядається як невід’ємний 
елемент роботи щодо забезпечення збройних сил необхідними людськими 
ресурсами.  

Військова реклама – комплекс широкомасштабних та цілеспрямованих дій, 
з метою залучення необхідної кількості людей з певними якостями.  

Військово-рекламна діяльність передбачає наявність теоретичної та 
дослідницької бази. Практично всі зарубіжні рекламні служби, що займаються 
військовою рекламою, мають у своєму складі дослідницькі підрозділи.  

Дослідницькі підрозділи військових рекламних служб вивчають ринок 
робочої сили в інтересах комплектування збройних сил, ставлення різних груп 
населення до армії та військової служби, оптимальне співвідношення форм і 
засобів поширення воєнної реклами. 

Наприклад, у Франції рекламу збройних сил проводять декілька відомств, 
серед яких основну роль відіграє служба інформації та громадських відносин. Ця 
служба безпосередньо підпорядковується міністру оборони Франції, що дає 
можливість оперативно вирішувати питання на всіх рівнях. 

У Німеччині військову рекламу організовує Міністерство оборони, в 
структурі якого передбачено штаб преси та інформації. Також у Німеччині 
академія бундесверу в місті Вальдбреле спеціалізується у галузі підготовки 
фахівців з реклами збройних сил. 

Практично, вся військова реклама побудована на декількох базових 
постулатах, які відповідають основоположним життєвим цінностям або 
прагненням молодих людей, а саме, прагнення молоді повніше розкрити свої 
можливості та виявити свої здібності; стати матеріально незалежною людиною; 
здобути освіту та професію; помандрувати та розширити кругозір; випробувати 
себе. У військовій рекламі розвинутих країн, збройні сили – об’єкт, де все це 
доступне молодим людям. 

Фахівці зазначають, що реклама на зразок (Наш товар найкращий у світі!) 
на сьогодні не приносить бажаного успіху та конкретних результатів у 
конкурентній боротьбі. Тому, для того щоб схилити до вибору конкретної 
пропозиції, рекламні служби вивчають специфіку військової продукції. 

Під час просування реклами армії та військової служби, рекламні фахівці 
спираються на використання унікальних властивостей військової служби, які 
відрізняють її від інших професій. Використання у військовій рекламі принципу 



 40  125 

унікальних властивостей, нерідко зводиться до пошуку конкретної фрази, яка 
яскраво відображає унікальність переваг служби в армії. Наприклад, у США 
практично всі рекламні матеріали, присвячені службі в збройних силах, 
супроводжуються гаслом: “Будь усім, ким можеш бути”. Наприклад, у ВМС 
США уже тривалий час молодих людей приваблює один і той же заклик: “ВМС 
– це пригоди й подорожі”. Рекламний буклет ВМС США “Шукачу пригод” 
містить у собі такі розділи: “Що таке військово-морські сили”, “Військово-
морські спеціальності”, “Навчання і тренування”, “Будні флоту”, “Основні 
вимоги до тих, хто вступає”, “Як вчинити”, “Як підписати контракт”, 
“Поєднання тренувань з цивільною роботою”, “Переваги служби у військово-
морських силах”, “ВМС: погляд на їхні цінності”, “Якщо хочеш дізнатися про 
ВМС більше”. Отже, служби військової реклами крім унікальності того чи 
іншого виду військово-професійної діяльності використовують також 
демонстрацію її переваг [1, с. 7].  

Таким чином, реклама військової продукції та військова реклама – 
цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на 
споживача для просування товарів і послуг, ідей на ринку.  

Метою військової реклами вважають вирішення завдань щодо поширення 
необхідної інформації, впливу на процес прийняття рішення, подолання 
упередженості стосовно рекламованого товару, поширення додаткових 
відомостей, формування позитивного ставлення до предмету військової реклами. 

Спеціалістами рекламних служб використовуються різноманітні види 
реклами, а саме [2, с. 269-290]: 

− пояснювальна-пропагандистська;  
− реклама конкретної марки;  
− престижна, тобто формування позитивного образу; 
− реклама з метою поширення інформації про продаж або події. 
Причому, залежно від призначення розрізняють інформативну рекламу, 

запобіжну рекламу, нагадувальну рекламу. Інформативна реклама 
застосовується на етапі виведення товару на ринок, з метою створення 
первинного попиту. Запобіжна реклама застосовується на етапі зростання, в 
період формування вибіркового попиту. Нагадувальна реклама застосовується з 
метою підтвердження раніше прийнятого вибору. 

З метою розповсюдження військової реклами використовують також 
різноманітні довідкові матеріали. Такі великі видання можуть містити 
різноманітну інформацію з усіх видів збройних сил. Причому, також можна 
знайти відповідь практично на будь-яке питання, що стосується особливостей 
служби, оплати праці, пільг, гарантій, пенсій, місць служби, військових 
навчальних закладів, порядку вступу до них тощо.  

У розвинутих країнах видаються довідкові матеріали не тільки військовими 
відомствами, але й незалежними видавництвами. Наприклад, “Щорічний 
службовий альманах” США містить дайджест найбільш істотної інформації про 
оплату праці військових. Також випускаються посібники, призначені для всіх 
офіцерів і добровольців американської армії.  

– організація сумісної творчої діяльності молодших школярів (проведення 
колективних творчих справ). 

Тривалий час вважалося, що погляди А.С.Макаренка та 
В.О.Сухомлинського на сутність проблеми колективного виховання збігалися. 
Такої ж думки дотримувались донедавна більшість науковців і вчителів-
практиків. Проте аналіз публікацій обох педагогів дає підстави стверджувати, 
що відмінності були і досить таки значні. 

М.Ю.Красовицький, провівши аналіз педагогічної спадщини цих двох 
педагогів, вказує на ті їхні позиції, які потрібно використовувати сучасній школі, 
а саме:  

1. Головною метою формування та діяльності дитячого колективу є 
особистість, її здібності, інтереси, потреби, розкриття творчого потенціалу.  

2. Необхідно зберегти і розширити реальні права дитини у шкільному 
колективі, права, за які завжди боролися прогресивні педагоги.  

3. Важливо забезпечити свободу вибору дитиною світоглядних, 
політичних, релігійних поглядів, її незалежність від офіційних шкільних 
орієнтирів у цій сфері.  

4. Фундаментальною основою колективістського виховання залишається 
створення у дитячому колективі системи гуманних людяних взаємин, які 
забезпечують гідне місце кожній особистості, увагу і повагу до її думок, 
проблем, турбот.  

5. Саме забезпечення свободи кожній особистості в колективі не дозволяє 
відступити від певних обмежень, які вкрай необхідні для його нормального 
функціонування.  

6. Важливою ознакою і умовою успішного розвитку колективу безумовно 
є визнання спільної творчої діяльності, спільного творення добра, турбота про 
оточуючий світ, про іншу людину.  

7. Важливий принцип виховання, який неодмінно залишиться у 
демократичній школі, чітко сформулював А.С.Макаренко: „Якщо хто-небудь 
запитає, як би я міг у короткій формулі визначити сутність мого педагогічного 
досвіду, я відповів би, якомога більше вимог до людини і якомога більше поваги 
до неї” [7]. 

Самоврядування – це реальний безперервний процес дедалі ширшого 
залучення учнів до суспільних справ, один із ефективних шляхів згуртування 
учнівського колективу. 

За предметним змістом діяльності учнівських колективів самоврядування 
охоплює сфери навчання, трудової діяльності і суспільної праці, організації 
порядку і дисципліни, громадсько-суспільної діяльності, побуту, вільного часу, 
фізкультури і спорту, художньої діяльності тощо. Воно може розвиватися на 
рівні класу, школи, регіону, а за способом виявлення бути безпосереднім 
(загальні збори чи саморегуляція неформальних груп і об’єднань), представниць-
ким (діяльність виборчих органів і осіб).  

Технологія колективного творчого виховання припускає: 
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Становлення та розбудова системи освіти в незалежній Україні на 
принципах демократизму та гуманізму, поваги до особистості дитини, активна 
соціалізації її в суспільстві вимагає перегляду характеру взаємин у системі 
людина – колектив – суспільство”. 

У низці державних документів (Державна національна програма “Освіта” 
(Україна ХХІ століття) [1], Закон України “Про загальну середню освіту” [2], 
“Концепція національного виховання” [3], “Концепція громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку української державності” [4], 
“Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти” [5]) 
важливими завданнями виховання визначаються формування в молоді поваги до 
прав і обов’язків людини, відповідальності за свої дії, вміння конструктивно 
взаємодіяти і будувати стосунки з іншими на засадах гуманізму, толерантності, 
справедливості. Саме в цих документах визначається актуальність даного 
питання. 

Проблема дитячого колективу хвилювала і педагогів минулого. Зокрема у 
цій галузі працювали Н.К.Крупська, П.П.Блонський, А.С.Макаренко, 
В.О.Сухомлинський та ін. Для сучасного періоду характерні нові підходи до 
проблеми колективістського виховання, які вирішуються вчителями сучасної 
національної школи. Тому вона залишається актуальною не лише для науковців, 
а і для вчителів-практиків. Це і визначило вибір теми нашого дослідження, а 
саме – шляхи формування учнівського колективу. 

Досліджуючи теоретичний аспект досліджуваної проблеми, ми з’ясували, 
що колектив (від лат. collectivus – збірний) – група людей, об'єднаних спільною 
метою і соціально-значимою спільною діяльністю. Спільна діяльність є формою 
задоволення різних потреб людини. Більшість людей входить до об'єднань, які 
фактично є колективами. У цьому розумінні колектив є явищем нормального 
сукупного людського співіснування, формою ділової і товариської взаємодії, 
досягненням людської цивілізації.  

Довгі роки державна доктрина СРСР стверджувала пріоритет колективно-
суспільного над індивідуальним. Відповідно до відомої тези К.Маркса, 
Ф.Енгельса “… лише в колективі індивід одержує засоби, які дають йому 
можливість всебічно розвивати свої задатки, і, отже, тільки в колективі можлива 
особиста свобода” [6]. 

Колектив – організована форма об’єднання людей на основі цілеспрямованої 
діяльності. Дитячий колектив – об'єднання дітей, згуртованих спільною 
корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою). 

Важливим для вчителя початкових класів є знання методики, 
організаційних форм і прийомів, шляхів формування учнівського колективу. 
Найбільш дієвими шляхами формування учнівського колективу, на нашу думку, 
є: 

– використання педагогічної спадщини А.С.Макаренка та 
В.О.Сухомлинського в плані формування учнівського колективу; 

– впровадження елементів учнівського самоврядування у роботу з 
молодшими школярами; 

Наприклад, у Франції випускаються спеціальні брошури “Національна 
служба і ви”, “Військова служба в цифрах”, інформаційні буклети. Також 
довідкові видання містять телефони спеціальних служб, за якими можна 
отримати додаткову інформацію про службу в збройних силах.  

З метою підвищення ефективності військової реклами особливе значення 
надається роботі з журналістами, причому деякі з них акредитовані при 
Міністерствах оборони. 

Спеціально для журналістів видаються тижневики, в яких висвітлюються 
питання військової політики й життя Збройних сил, висвітлюється офіційний 
погляд Міністерства оборони з цих питань. Для журналістів спеціальними 
службами організовуються поїздки у війська, різні конференції. Журналістам 
завчасно повідомляють про майбутні військові навчання, ознайомлюють з 
новинками військової техніки та озброєння. 

Також розвинуті країни з метою здійснення військової реклами активно 
практикують й інші форми військової реклами. Так, наприклад для 
популяризації служби в армії та для залучення молоді в Збройні сили 
інформаційні служби влаштовують ярмарки, відвідування військових частин, 
зустрічі з військовими.  

Наприклад, в Іспанії для підвищення престижу військової служби 
Міністерство оборони країни за підтримки короля та уряду розробило 
спеціальну програму виділення для цього додаткових коштів з держбюджету.  

Таким чином, реклама військової служби являє собою складний комплекс 
заходів, що проводяться на основі серйозної дослідницької роботи для 
забезпечення різних категорій населення інформацією про Збройні сили, 
розробки й виготовлення рекламної продукції, підтримання контактів з 
державними та іншими установами й організаціями для вирішення завдань 
рекламування армії, оперативне забезпечення рекламною продукцією 
потенційного контингенту. 

Отже, без реклами на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 
неможливо уявити діяльність багатьох організацій у воєнній сфері.  
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В складний період переходу із дитинства в доросле життя у молодих людей 

виникає дуже багато проблем, які не здатні вирішити самостійно. Їм необхідна 
група ровесників, яким властиві ті ж проблеми, які мають ті ж цінності та ідеали. 
Для полегшення переходу із однієї крайності в іншу і необхідна молодіжна 
субкультура, яка акумулює в собі досвід вирішення всіх життєвих проблем, 
накопичений багатьма поколіннями молоді.  

Субкультури – сукупність культурних зразків, тісно пов’язаних з 
домінантною культурою і у той же час відмінних від неї. У антропології – це 
група людей у межах більшого суспільства з відмінними стандартами та 
моделями поведінки. Під цим терміном розуміють систему цінностей, установок 
способів поведінки і життєвих стилів певної соціальної групи (Ю. Г. Волков). 
Під молодіжною субкультурою розуміють культуру певного молодого 
покоління, яке володіє загальним стилем життя, поведінки, групових норм, 
цінностей та переконань. 

Серед соціальних причин виникнення молодіжної субкультури найбільш 
важливими є такі:  

− ріст доходів середнього класу молодіжного суспільства;  
− поява нових засобів запису і поширення музикальної продукції 

(радіоприймачів, магнітофонів);  
− ріст науково-технічного прогресу.  
Субкультура завжди супроводжується музичним фактором. Підлітки 

знаходять людину, в якій вбачають для себе кумира. В свою чергу кумир 
пропагандує стиль тієї субкультури, в якій знаходиться, це і є початок розуміння 
та розвитку молодої особи за принципами обраною нею формації. 

Найбільш поширеними є такі субкультури як, рокери, хіпі, панки, металісти, 
готи, емо, скінхеди, репери, фріки. Пропонуємо розглянути кожен із цих видів. 

Рок. Соціальний вплив рок-музики як культурного явища вважається дуже 
значним. Рок-музиці приписують зупинку війн та поширення миру й 
взаєморозуміння, але водночас і розтління підростаючого покоління і 
розповсюдження морального розкладу в суспільстві. Рок-музика як культурний 
феномен породила так званий «рок-н-ролльний спосіб життя», певний стиль 
поведінки і систему життєвих цінностей, свого роду філософію. Проте, 
виникнувші на основі різних жанрів рок-музики субкультури деколи мають мало 
схожого. Рок-музика володіє щодо великою захоплюючою енергією. Вона може 
дати особі свободу від сталих суспільних принципів і стереотипів, від 
навколишньої дійсності. З іншого боку, людина, зосереджена на рок-культуру, 

7) пропуски уроків і запізнення, 8) зовнішній вигляд, 9) особиста антипатія, 10) 
шаблоновий підхід до дитячих потреб і інтересів.  

Серед причин, які викликають конфлікти з батьками, діти вказують успіхи 
(точніше їх відсутність) в учбовій діяльності, порушення дисципліни в школі, 
погану поведінку (демонстративну, грубу, неповажну і т.д.) з боку учнів, а також 
відмову їм в самостійності з боку батьків (тотальний контроль, нотації, заборони 
і т.д.). 

Виявлення причин конфліктів, що виникають з однолітками, викликало в 
учнів деякі труднощі. Зрештою були названі такі причини: прізвиська, нападки, 
піддражнювання, образи, обсмикування, прагнення перекричати, примусити 
замовкнути, які умовно можна назвати словесними домаганнями; груба, 
агресивна поведінка, суперечки і непорозуміння на спортивному майданчику, на 
перерві, в їдальні, порушення дисципліни на уроках, боротьба за авторитет і 
лідерство серед однокласників або приятелів, відмова від чергування по класу, 
школі – проблеми взаємостосунків; псування або втрата майна, підручників, 
мобільних телефонів, дисків і ін. цінних або дорогих речей – проблеми 
володіння (доступності). 

Отже, підліткові конфлікти є дуже поширеним явищем. Хоча на рівні 
суспільства конфлікт в цілому розглядається як позитивне явище, в педагогіці 
домінує точка зору, що конфліктів треба уникати, або придушувати їх. Це 
пов’язано з тим, що значна частина педагогічних конфліктів є деструктивними і 
має негативні наслідки у вигляді сліз, низької самооцінки, “двійок з поведінки” і 
т.п. Проте конфлікт може бути конструктивним, якщо його учасники задоволені 
його результатом і вважають, що в наслідкові його вони отримали користь.  

Між тим готовність до конструктивної поведінки у конфліктних ситуаціях 
не може з’явитись стихійно, її формування потребує особливих умов оскільки, 
саме розробка соціально-педагогічних умов, які сприяють конструктивному 
вирішенню конфліктів між суб’єктами навчально-виховної діяльності, є 
перспективним напрямком розвитку сучасної соціальної педагогіки і психології. 
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А.М. Демкова  
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

факультет початкового навчання та іноземної філології, група ПН-51 
Науковий керівник: Б.С. Крищук, викладач кафедри шкільної педагогіки та психології 
 

Проблема взаємин особистості і колективу хвилювала багатьох філософів, 
педагогів, психологів, громадських і державних діячів минулого, які намагалися 
визначити умови та форми гармонізації інтересів індивіда та групи. На різних 
історичних етапах розвитку людського суспільства трактування співвідношення 
між індивідуальним і соціальним було неоднаковим. 
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Традиційно підлітковий вік відносять до критичних періодів онтогенезу і 
вважають найважчим у процесі виховання відношенні. Головним змістом 
підліткового віку є перехід від дитинства до дорослості. Важливими соціально-
психологічними новоутвореннями підліткового віку є особистісне 
самоствердження, дорослість, потреба у спілкуванні, значне збільшення 
контактів, перегляд встановлених раніше переконань та уявлень, формування 
нового світогляду, засвоєння цінностей і норм підліткового середовища тощо.  

У цей період з’являється бажання перевірити, чи дійсно життєві правила 
стали для них такими ж, як для дорослих. Дорослі часто не готові до таких 
перевірок, вони не помічають інтенсивного дорослішання підлітків і всіляко 
намагаються зберегти “дитячі” форми взаємин, що виражаються в опікуванні, 
контролі, підпорядкуванні тощо. А, помітивши дорослішання дітей, більшість 
батьків схильні бачити в цьому в основному негативні сторони – утаємниченість, 
неслухняність. Почуття дорослості вступає в суперечність з реально незмінним 
статусом у сім’ї та школі, що породжує низку негативних форм самоствердження. 
Подібна ситуація закономірно призводить до конфліктів підлітків з дорослими. 
Якщо підліток не в змозі проявити себе, й довести оточенню свою дорослість 
загальновизнаними і схвалюваними засобами, він намагається робити це будь-
яким чином, аж до аморальної чи асоціальної поведінки – неадекватними 
вчинками, грубістю у спілкуванні, палінням, уживанням алкоголю, наркотиків 
тощо. 

У підлітковому віці втрачають свою актуальність стосунки з батьками, 
вчителями й на перший план виходять взаємини з однолітками. Групи однолітків 
складаються з людей, що мають спільні інтереси, часто спілкуються та впливають 
один на одного. М. М. Рибакова вказує, що підліток оцінює вчинки оточуючих 
людей, їх досягнення і недоліки саме через прийняті в референтних групах 
однолітків норми і цінності. 

Вплив однолітків може мати негативний ефект. Не всім вдається бути 
популярним серед однолітків. Невміння або неможливість отримати задовільне 
становище у групі часто стає причиною недисциплінованості, протиставлення 
підлітка групі, які супроводжуються конфліктною поведінкою або підвищеною 
конформністю відносно підліткової компанії. 

Проведене дослідження показало, що у найчастіше конфліктуючих підлітків 
виявлений підвищений рівень невротичності, що виражається в прояві 
депресивних розладів, у зниженні життєвого тонусу, низькій самооцінці, 
апатичному синдромі, підвищенні тривожності, порушеннях сну, поведінки, 
вегетативних розладах, що виявляються у вегетативно-судинній дистонії, 
гастритах, колітах і т.д. 

Опитування підлітків щодо причин конфліктної взаємодії в умовах 
навчально-виховного процесу з дорослими й однолітками дозволило одержати 
наступні данні. З погляду учнів, причинами конфлікту між ними і вчителями є: 
1) педагогічний диктат і нерозуміння з боку вчителя; 2) нетактовна поведінка; 3) 
необ’єктивність при оцінюванні знань; 4) високі і не завжди обґрунтовані 
вимоги; 5) нецікаве ведення уроків вчителем; 6) невиконане домашнє завдання; 

може остаточно захиститися від зовнішнього світу, посилюючи положення 
прийомом алкоголю і наркотиків, що сприяє руйнуванню особи. 

Хіпі (рідше: Гіпі, англ. hippy, hippie) – американський молодіжний рух, який 
здійснив у середині 60-х років ХХ ст. першу сексуальну революцію, 
перетворився на субкультуру та став одним із символів своєї епохи. Деколи їх 
називали “діти квітів”. Американські хіпі перейняли низку аспектів буддизму, 
індуїзму й індіанських вірувань Америки, заперечували грабіжницький і 
споживацький капіталізм, закликаючи жити в єдності з природою, скромно і без 
насильства, виступали проти війни у В’єтнамі, пропагували вільне кохання та 
життя в “комунах” – аграрних поселеннях, мешканці яких вирощували 
екологічно чисті продукти. Ключовим гаслом було Love, Peace, Freedom (“мир, 
любов, свобода”).  

Панки (від англ. punk – недосвідчена молода людина; хтось непотрібний, 
нікчемний) – покоління молодих людей на рок-естраді (середина 70-х рр. 20 ст.). 
Провідною інтонацією їхніх виступів став різкий протест проти будь-яких 
моральних і звичаєвих правил. Це відбилося насамперед на характері їх музики – 
панк-року (постійна зміна інтонації, надмірне використання ударних 
інструментів, переважання ритму над мелодією). Шокував глядачів і зовнішній 
вигляд виконавців. 

Металісти, металхеди (англ. metalhead, headbanger, metallian) – 
субкультура, натхненна музикою в стилі метал. З’вилася у 1980-их роках. 
Субкультура популярна в північній Європі, досить поширена – в північній 
Америці, має значну кількість прихильників в південній Америці, південній 
Європі і Японії. На Близькому Сході, за винятком Ізраїлю і Туреччини, 
металісти (як і багато інших «неформалів») нечисленні і піддаються 
переслідуванню. Тексти метал-гуртів пропагують незалежність, самостійність і 
впевненість у собі, культ “сильної особи”. Відношення до релігії різне, але 
традиційно вважається, що металісти не релігійні. Не зважаючи на велику 
кількість релігійної і окультної містики в текстах метал-гуртів, вони, як правило, 
не носять місіонерського характеру і сприймаються прихильниками як алегорія. 

Емо (скорочення від “емоційний”) – стиль музики, що виник в середині 80-х 
років із Хардкор-панку. Під час існування дуже змінився і урізноманітнився, 
розділившись, в свою чергу, на піджанри. Характерними ознаками емо-стилю є 
надривний вокал від крику до плачу і стогону. Сьогодні ця субкультура набула 
широкого поширення. Головна риса емо – це вираження та нестримання своїх 
емоцій, найважливіше – бути собою і не заганяти себе у якісь певні рамки. У емо 
свої погляди на життя, які складаються з двох основних кольорів: чорного 
(символізує несправедливість, жорстокість світу) та яскравих кольорів (щасливі 
емоції, кохання, приємне переживання). Часто це відображається у зовнішньому 
вигляді послідовників цієї субкультури, але справжні емо ніколи не ставлять 
зовнішній вигляд вище, ніж саму суть, ідеологію, переконання цього напрямку.  

Скінхеди, розм. скіни (англ. skinheads, від skin – шкіра і head – голова) – 
збірна назва представників молодіжної субкультури. Вважається, що 1969 рік 
був піком популярності цієї субкультури. Три хвилі скінхед – руху. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Реп (англ. rap, rapping) – жанр поезії та музики, в якому використовується 
римовані тексти, які зчитуються під музику, або без музики у варіанті акапело, 
також це один один з чотирьох елементів хіп-хопу. Виконавець репу зазвичай 
зветься репером, або MC. Слово реп використовувалось у Англії з 16-отого 
століття, та означало “говорити” з 18-ого, а у 1960-ому слово було частиною 
афро-американьского діалекту англійської і означало “спілкуватися”, незабаром 
воно прийняло звичне у наші дні - назву музичного стилю. В наші дні, термін 
реп настільки близький до хіп-хоп музики, що ці терміни використовуються як 
синоніми. 

Фрік – з жаргонної англійської freak “божевільний”, “скажений”, 
“божевільно модний” – напрям в молодіжній культурі кінця 20–початку 21 
століття. Соціальні групи людей, які одягаються неординарно, оригінально. 

Пристосовуючись до мінливих реалій життя, культура безперервно 
розвивається. Її розглядають як модель для дійсності та саму дійсність. Зміни у 
культурі виникають через взаємодії між окремими особами. Окремі особи – це 
творіння і водночас творці культури. У результаті переговорів суспільство 
досягає консенсусу щодо сенсів. Проте беруть участь у цих переговорах і 
впливають на зміни не конкретні особи, а підгрупи та субкультури. Субкультури 
– головні складові соціальної взаємодії, на рівні яких і виникає оновлення 
культури. Ці ідеї асимілюються суспільством в міру того, як вони отримують 
ширше визнання. Субкультури містять системи внутрішніх правил, які 
дозволяють їхнім членам ідентифікуватись один з одним. Субкультури можна 
розглядати як властиві поколінням загальні форми ідентифікації, які 
перетинаються з іншими маркерами колективної ідентичності, як-от раса, стать, 
клас, сексуальна орієнтація. Культурний консенсус з’являється тоді, коли члени 
субкультурної групи мають спільні погляди. У широкому розумінні, субкультура 
– це будь-яка група у складі більшої, збірної культури, члени якої мають 
інтереси, що відрізняються від інтересів тих, хто належить до головного річища 
культури. У вужчому розумінні це – будь-яка відмінна за стилем та ідентичністю 
група. 

Субкультури творять власні субінтерпретації норм загалу – вони або 
повністю відкидають їх на користь власних, або трішки їх змінюють, щоб надати 
сенсу способові життя своєї формації. Жодна субкультура як така не є 
відхиленням. Групі, що певним чином відходить від норми, притаманний 
активний процес залучення нових членів. Вони формуються навколо єдиного 
харизматичного символу чи літератури. 

Субкультурні групи бувають двох типів: 
1) Всеохопна інституція – це соціальний простір, у якому члени 

субкультури живуть і працюють із однодумцями — відрізані від загалу. 
2) Діяльність у суспільстві – тип, протилежний до першого. Його члени не 

схвалюють правил загалу, але діють у його межах. 
Інший погляд на відмінності серед субкультур виділяє такі два типи: 

естетична субкультура й опозиційна субкультура.  

їх вступу за системою “школа-університет” (круглі столи, дні відкритих дверей 
тощо). 

Університет має великий досвід щодо організації навчання студентів з 
вадами зору. Центр по роботі з студентами з обмеженими функціональними 
можливостями створено в 1986 році. 

Таким чином, нами було проаналізовано систему супроводу навчання 
студентів з особливими потребами у ВНЗ України, описано історію молодіжної 
політики та підтримку навчання студентів-інвалідів у ФРН. 

Отже, досвід організації і здійснення навчання в Німеччині свідчить про 
певні досягнення, які можуть бути використані у практиці надання вищої освіти 
студентам з особливими потребами на Україні, де існує ще багато невирішених 
проблем інтегрованого навчання молодих людей з особливими потребами. 
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1. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: 

Наук. зб. / Редкол.:А. І. Кудряченко (відп. ред.) та ін. - К.: МАУП, 2004. - С. 38, 194-
199. 

2. Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2006.-2-ге вид. 
переробл. і допов. - С. 266 - 277. 

3. Основи социальной работьі: Учебник/ Отв. Ред. П.Д. Павленок. -3-є изд., испр. и доп. 
- М: ИНФА - М, 2006. - С. 505-513. 

2. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посібн. Для 
студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ „Україна", 2004.-С. 338-381. 
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Неблагополуччя, бідність, високий рівень зайнятості батьків, несприятлива 
соціальна та психологічна атмосфера згубно впливають на виховання та 
моральний розвиток дітей, та їх соціалізацію. 

Загальноосвітні установи є соціально-педагогічною системою, в якій 
здійснюється саме соціалізація дітей і підлітків.  

У дослідженнях зарубіжних і вітчизняних авторів конфлікти між різними 
суб’єктами діяльності школи розглядаються, насамперед, стосовно проблеми 
соціально-психологічних характеристик учасників конфліктів, проблем 
педагогічного спілкування, взаємостосунків вчителів і учнів в емоційному 
аспекті їх комунікацій.  

Було проведено дослідження по вивченню конфліктних ситуацій, що 
виникають в умовах інноваційних учбових закладів. Було опитано 50 учнів-
підлітків, які навчаються в 6-8 класах, школи №3 м. Красилів, Хмельницької 
області.  
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освітньому середовищі, викладено перші результати розробки і впровадження в 
навчальний процес системи супроводу навчання таких студентів [4, с.338-381]. 

Для кращого формування та здійснення молодіжної політики на Україні, 
варто переглянути існуючий досвід з даної проблеми у Німеччині, зокрема 
організації та проведення навчання студентів з особливими потребами у ВНЗ. 

Вибір вузу нелегко дається абітурієнту-інваліду, так як необхідно одночасно 
вирішувати проблеми мобільності, забезпечення технічними засобами навчання, 
використання послуг перекладача , який володіє мовою жестів. 

Без допомоги тут не обійтись, тому спілка взаємодопомоги студентам 
організувала спеціальний відділ, який консультує абітурієнтів-інвалідів у всіх 
питаннях, стосовно вступу до ВНЗ. У деяких вищих навчальних закладах 
існують студентські об’єднання, членами яких є здорові студенти та студенти з 
особливими потребами, які спільними зусиллями вирішують щоденні проблеми. 
Тут завжди можна отримати пораду і конкретну допомогу, обмінятися досвідом. 

В деяких студентських гуртожитках існують спеціально обладнані кімнати 
для студентів з інвалідними візками. У цих випадках можна розраховувати і на 
додаткові пропозиції з боку персоналу гуртожитку щодо медичного 
обслуговування і лікувальної гімнастики. Однак найбільшу допомогу, на думку 
студентів-інвалідів, їм надають однокурсники. Крім того в кожному вузі є 
відповідальний із справ студентів з особливими потребами. 

Одним з найбільших у Німеччині є Університет м. Карлсруе, де навчаються 
близько 30 тисяч студентів і створено максимально сприятливі умови для 
студентів з особливими потребами. У 2001 році м. Карлсруе отримав звання 
міста з найсприятливішими екологічними умовами для дітей та юнацтва. До 
святкування свого 300-річчя в 2015 році Карлсруе вирішено перетворити в 
безбар’єрне місто сприятливе для проживання та навчання людей з особливими 
потребами. В першу чергу, проблемами безбар’єрності опікується мерія. Вже 
сьогодні на туристичній карті міста нанесено всі місця, обладнані для інвалідів: 
паркінги, туалети тощо. Моніторинг доступності проводять самі студенти-
візочники, які подають до мерії відомості про всі бар’єри, що потребують 
усунення. Функціонує Центр по роботі зі студентами з особливими потребами, в 
якому виявляють рівень готовності до навчання, дають поради щодо вибору 
спеціальності, допомагають інтегруватися в групу, інформують про 
індивідуальні технічні засоби навчання та джерела їх придбання. Прийом 
абітурієнтів до університету проводиться без іспитів, з урахуванням отриманих у 
школі (коледжі) рейтингових оцінок та результатів співбесіди з професором. В 
університеті функціонує спеціальний центр для студентів з вадами зору. При 
вступі до університету незрячі студенти проходять двотижневий тренінг з 
орієнтування у досвідченого фахівця. Кожен незрячий студент забезпечується 
ноутбуком та комплектом спеціалізованої літератури. Центр наймає на роботу 
тьюторів з числа студентів-старшокурсників, яким доручається виготовлення 
спеціалізованої літератури, здійснення зв’язку з офіційними особами, вирішення 
різних проблем, які виникають в процесі навчання незрячих студентів. 
Університет розпочинає роботу із позбавленими зору школярами ще за 2 роки до 
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Групи субкультур формуються через потребу втечі від загалу і намагаються 
знайти нове значення речей – вони постають з колективної і майже стихійної 
потреби по-новому визначити щось важливе для суспільства. Люди у пошуках 
розв’язань знаходять інших із подібними проблемами і починають 
усвідомлювати, з якою субкультурою вони хочуть себе ідентифікувати. 
Долучатися до неї чи ні – то справа кожного зокрема. Адже слід зважити на 
можливість остракізації з боку загалу. 

Субкультуру вищого рівня визначають як протистояння гегемонії. 
Пост-структуралісти визначають субкультуру як індивідуальне або групове 

протистояння. У 70-их роках пост-структуралісти розглядали вищий клас як 
такий, що горне до себе робітників, і тим мотивує їх разом із нижчим класом 
ставати заможнішими. З цього і виникла субкультура – щоб вирішити конфлікти 
між класами. Спільним тут є протистояння домінантній культурі. Якщо культура 
– це суспільне творіння, відтворення сенсу, значення та свідомості, то 
домінантна культура мусить бути найбільш поширеною культурою – культурою, 
якій все до снаги. 

Отже, процес суспільної реінтеграції відбувається через перетворення 
субкультури на товар або через інтелектуальну стагнацію. Деякі групи можуть 
досягти стану, коли вони вважають себе культурою. Ті, що відходять від групи, 
реінтеґруються у суспільство. В міру того, як споживання альтернативних 
культур зростає, субкультури вливаються у головне річище. Тож молодь, щоб 
залишатися іншою, мусить постійно створювати для себе нову ідентичність. 
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Одним із напрямів на шляху гуманізації суспільства є цілеспрямована 
підготовка майбутніх соціальних працівників на принципах гуманізму, поваги до 
інших і самоповаги, доброзичливості та милосердя, толерантності й 
неупередженого ставлення до тих, хто потребує допомоги, вимогливості до себе, 
динамічності та соціальної активності.  

Різноманіття напрямів, форм та методів волонтерської діяльності відкриває 
широкі перспективи для активізації духовного, інтелектуального та культурного 
потенціалу, що детермінує розвиток людини і суспільства як сьогодення, так і 
майбутнього. Усвідомлення майбутнім соціальним працівником місця і ролі 
волонтерської роботи як засобу особистісного розвитку та самореалізації, 
самовизначення та самоствердження, як способу надання допомоги людям, які її 
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потребують, є шляхом не тільки саморозвитку, а й професійного становлення.  
Вагомий внесок у становлення теорії волонтерства, розробку його 

теоретичних та методологічних засад зроблено українськими (О. Безпалько, 
І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Л. Міщик, І. Мигович, С. Пальчевський та ін.), 
російськими (І. Айнутдинова, О. Акімова, Л. Вандишева, В. Пестрикова) й 
іншими зарубіжними (Р. Лінч, С. Маккарлі (США), Л. Питка, Є. Матерна 
(Польща) дослідниками, які визначили сутність, ознаки, особливості, напрями та 
принципи волонтерської роботи. 

Волонтерська робота як ідея соціального служіння майже настільки ж 
давня, як і поняття “соціум”. В історії людства не було жодного суспільства, 
байдужого до ідей добровільної та безкорисливої допомоги, без людей, для яких 
способом самореалізації, самовдосконалення, спілкування з іншими була праця 
на благо того співтовариства, у якому людині довелося народитися і жити. 

Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної 
діяльності загалом і до волонтерської роботи зокрема, пов’язано з формуванням 
професійної спрямованості особистості студента, тобто його психологічною 
готовністю займатися обраною діяльністю. Дослідники розглядають готовність 
як суттєву передумову успішної діяльності, як важливу складову професійної 
готовності.  

Узагальнюючи розглянуті підходи, ми розглядаємо “готовність” майбутніх 
соціальних працівників до професійної діяльності, а втім і до волонтерської 
роботи, як інтегративне особистісне утворення, ядро якого складають позитивне 
ставлення до професії, наявність певного комплексу знань, умінь та професійно-
особистісних якостей, потрібних для успішного здійснення волонтерської 
роботи. З позицій діяльнісного підходу кінцева мета підготовки спеціаліста – 
формування готовності до професійної діяльності. А діяльність, безперечно, 
може сформуватися за умови наявного органічного поєднання трьох її аспектів: 
мотиваційного, змістового і особистісного.  

Весь комплекс професійних умінь спеціаліста з соціальної роботи поділяємо 
на дві групи. Першу складають загальні уміння, які є невід’ємним компонентом 
діяльності соціального працівника. До них належать уміння професійно 
мислити, піддавати теоретичному аналізу факти та явища, проводити їх 
діагностику. Загальне уміння професійно мислити проявляється у 
конструктивних та прогностичних уміннях. Уміння професійно діяти 
відноситься до групи організаційних та комунікативних умінь. Загальні уміння є 
результатом засвоєння знань загально-професійного блоку, з їх допомогою 
формуються специфічні уміння, основою яких є спеціальні знання.  

До другої групи належать уміння, які реалізуються у специфічній 
діяльності. Серед найважливіших умінь, потрібних волонтерові, можна виділити 
такі уміння: аналітико-діагностичні; конструктивно-прогностичні; 
комунікативні; організаторські; гностичні, рефлексивні. Таким чином, 
показниками когнітивно-діяльнісного критерію визначено: наявність знань і 
практичних умінь здійснення волонтерської роботи.  

З огляду на здійснений аналіз, при проведенні емпіричного дослідження 
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роботи у ВНЗ є прерогативою соціального педагога та психолога у співпраці з 
професорсько-викладацьким складом, батьками, працівниками соціальних служб 
та представниками правоохоронних органів. 
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За сучасної історичної доби вітчизняна соціальна політика спрямована на 

всебічний соціальний захист населення, а особливо найбільш незахищених його 
категорій – людей з особливими потребами. Зростання уваги до проблеми 
соціального захисту інвалідів в Україні пов’язане з постійним посиленням їхньої 
частки в загальній структурі населення. За останні сім років чисельність осіб з 
особливими потребами в Україні зросла до 2,66 млн., з них – понад 2,57 млн. 
інвалідів перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту 
населення, зокрема 153.4 тис. дітей-інвалідів [1, с.38]. 

Основна проблема полягає в тому, як залучити до освітньо-виховного 
процесу цих молодих людей, повернути та привернути їх до продовження 
навчання у вузі? Як надати кожному студенту якісну освіту відповідно до її 
потреб, можливостей і соціальних вимог – стандартів, освіти і стандартів 
вихованості, соціальної компетентності? 

Вивчення та узагальнення досвіду, який накопичився в європейських 
країнах, до прикладу у ФРН, де протягом тривалого часу, існують певні традиції, 
досягнення в соціальній сфері, і його творче застосування сприятиме вирішенню 
важливих завдань. 

 Концептуальні засади та основні  принципи формування державної 
молодіжної політики висвітлено в роботі Головатого М.Ф. [2, с. 266-277]. В ній 
проаналізовано особливості й основні функції держави відносно молоді в 
перехідний період; досвід, розробки і здійснення молодіжної політики в 
зарубіжних країнах. Описано і проаналізовано розвиток соціальної роботи у 
Німеччині в праці Д.П. Павленок [3, с.505-513]. 

Питанню соціальної роботи з інвалідами приділяє увагу Тюптя Л.Ф., 
проаналізувавши стан та структуру інвалідності, міжнародні аспекти правового 
захисту, визначення термінології, сучасні стратегії забезпечення рівних 
можливостей. Узагальнено досвід роботи викладачів Університету “Україна” та 
їх зарубіжних колег зі студентами з особливими потребами в інтегрованому 
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продається і купується, торгівля робочою силою, здібностями і навіть тілом стає 
рядовою подією. Морально-етична деградація і падіння нравів знаходять 
вираження в масовій алкоголізації і бродяжництві, вибуху насильства і 
правопорушень серед молоді.  

Несприятливі умови життя і виховання в сім’ї, проблеми оволодіння 
знаннями і зв’язані з цим невдачі в навчанні, невміння будувати взаємини з 
оточенням і виникаючі на цій основі конфліктні ситуації, різні психофізичні 
відхилення в стані здоров’я, як правило, ведуть до кризи духу, утрати життєвої 
компетентності та сенсу існування.  

Спеціалісти, які займаються подібними проблемами, довгі роки шукають 
відповіді на запитання, які причини такої поведінки та як можна її уникнути. 
Девіантна (відхилена) поведінка викликає великий інтерес у психологів, 
педагогів, лікарів, соціологів та робітників правоохоронних органів, тому ця 
тема має міждисциплінарний  та дискусійний характер.  

В науці і практиці одержали широке поширення дві основні технології 
роботи з студентами девіантної поведінки – профілактична і реабілітаційна. 
Профілактика – це сукупність державних, суспільних, соціально-медичних і 
організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, усунення або 
нейтралізацію основних причин і умов, що викликають різного роду соціальні 
відхилення в поводженні студентів. 

Профілактика девіантної поведінки у навчальних закладах можлива за 
умови такої організації педагогічного процесу та роботи психологічної служби, 
що забезпечить формування культури, адекватних соціальних норм поведінки, 
здорового способу життя. Необхідно переходити до психолого-педагогічних 
технологій формування активного психологічного захисту, ціннісного 
відношення до здоров’я, індивідуальної стійкості до відхилень у поведінці. 

Слід зазначити, що відповідно до наказу МОН України від 19 червня 2008 р. 
№ 554 “Про виконання рішення колегії з питання “Про стан та подальший 
розвиток  психологічної служби системи освіти України” важливим 
компонентом у діяльності психологічної служби є соціально-педагогічний 
патронаж, що спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги 
соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою 
подолання ними життєвих труднощів, інтеграцію в освітнє середовище та 
підвищення їхнього соціального статусу. 

В свою чергу, соціально-профілактичний підхід як основну мету розглядає 
виявлення, усунення і нейтралізацію причин і умов, що викликають 
різного роду негативні явища, зокрема, девіації. Сутністю цього підходу є 
система соціально-економічних, суспільно-політичних, організаційних, 
правових і виховних заходів, що проводяться державою, суспільством, 
конкретною соціально-педагогічною установою, соціальним педагогом для 
усунення або мінімізації причин девіантного відхилення студентів. 

Таким чином, головною метою ВНЗ є формування і розвиток 
високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою 
до конкурентного вибору свого місця в житті, тому здійснення профілактичної 
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перед нами постали наступні завдання:  
1. Визначити стан готовності майбутніх соціальних працівників до 

волонтерської роботи. 
1.1. Вивчити питання ставлення студентів до своєї майбутньої професії, 

ступінь задоволеності нею.  
1.2. Дослідити рівень знань і умінь здійснення студентами 

волонтерської роботи.  
1.3. Визначити, систематизувати професійно-особистісні якості 

майбутнього соціального працівника й встановити рівень їх розвитку 
(усвідомлення якостей та прояв кожної якості під час волонтерської роботи). 

До дослідження було залучено 90 студентів 2-5-х курсів спеціальності 
“Соціальна робота” ХІСТ: 60 студентів контрольної групи та 30 – 
експериментальної. 

Нами з’ясовано, що найвищий рівень готовності до волонтерської роботи за 
мотиваційним критерієм виявили 7,7% студентів, високий – 22,2% респондентів, 
середній – 35,6%, низький – 28,9% та наднизький – 5,6%.  

Аналізуючи отримані результати, слід відзначити, що кількість студентів, 
котрі мають найвищий рівень усвідомлення професійно-особистісних якостей, 
становить: у контрольній групі – від 14,3% (милосердя, комунікативність, 
соціальна активність) до 35,7% (емпатія), в експериментальній – від 5,6% 
(толерантність) до 33,3% (комунікативність); високий: у контрольній групі – від 
28,6% (емпатія, вимогливість до себе та інших) до 71,4 % (милосердя), 
в експериментальній – від 33,3% (емпатія) до 61% (толерантність).  

Аналіз результатів дослідження показує, що не завжди високий рівень 
усвідомлення студентами професійно-особистісної якості відповідає високому 
рівню прояву її під час здійснення волонтерської роботи, і навпаки, що 
підтверджує положення про потребу під час залучення студентів до 
волонтерської роботи впливати як на їх свідомість, так і на поведінку. Не 
викликає сумніву такий факт: для того щоб людина виконувала будь-які норми 
поведінки, вона насамперед повинна їх знати. 

Отже, наведені вище дані засвідчують невисокий вихідний рівень 
усвідомлення професійно-особистісних якостей у студентів як контрольної, так і 
експериментальної груп, нерозуміння ними сутності найвагоміших професійно-
особистісних якостей, а отож існує потреба проведення спеціальних занять із 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та залучення їх до 
волонтерської роботи. 

Досліджувані критерії (мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, 
особистісний) лягли в основу визначення інтегрального особистісного утворення 
– готовності студентів до волонтерської роботи та виявлення рівнів її 
сформованості як загального показника з певними рівнями.  

Результати констатувального експерименту мають важливе мотиваційне 
значення для подальшого дослідження. Констатація початкового рівня 
готовності студентів до волонтерської роботи показала низький ступінь 
мотивації до майбутньої професій, відсутність системних, глибоких знань про 
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Звертаючись до історії філософії, простежується розвиток поняття рефлексії 
від “джерела ідей” у філософії просвітництва (Г. Лейбніц, Д. Локк, Б. Спіноза, Д. 
Юм), “методу мислення” у німецькій класичній філософії (Г. Гегель, І. Кант, І. 
Фіхте) до розуміння рефлексії як загальної категорії різних галузей 
філософського знання (А.Большунов, В.Молчанов, Н.Трофімов, М.Розов). У 
філософії “рефлексія” це форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої 
людини, що направлена на обмірковування своїх особистих дій та їх законів, 
діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини.  

зміст, технології волонтерської роботи, низький рівень сформованості умінь її 
здійснення, недостатню обізнаність із професійно-особистісними якостями, 
потрібними для здійснення волонтерської роботи й зумовила необхідність 
удосконалення роботи вищого навчального закладу з організації волонтерської 
роботи. 
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНИХ ВМІНЬ У 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
 

І.М. Сунгович 
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 

соціально-гуманітарний факультет, група СР-41 
Науковий керівник: Т.В. Матвійчук, в.о. декана соціально-гуманітарного факультету 

 
Соціально-політичні та економічні орієнтири сучасного суспільства 

формують нові вимоги до компетентності спеціаліста та процесу його 
підготовки. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Державної 
програми розвитку освіти в Україні, метою сучасної освіти стає виховання 
особистості, що здатна до самовизначення, самоосвіти, саморозвитку, а зміст 
освіти орієнтується на усвідомлення тих, хто навчається, як суб’єктів освітнього 
процесу.  

Проблема підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної 
діяльності в сучасних умовах, є головною метою розвитку особистості, яка 
володіє не тільки системою знань, але і системою вмінь, що забезпечують 
здатність ефективно виконувати професійні функції. Діяльність соціальних 
працівників у сучасному суспільстві вимагає особливих умінь, насамперед, 
рефлексивних.  

Особлива увага до поняття “рефлексія” представників різних галузей 
наукового знання детерміновано розвитком суспільного життя, потребою 
особистості у розумінні, оцінюванні самої себе. Етимологічний та лексико-
семантичний аналіз поняття “рефлексія” вказує на стійкість змісту поняття, не 
дивлячись на його п’ятивікову історію: reflexio (пізньолатинське) – “звернення у 
минуле”, роздуми над змістом, самопізнання, форма теоретичної діяльності, 
принципи мислення, категорія свідомості.  
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необхідно забезпечити ефективну роботу психологічної служби в вищих 
навчальних закладах, скоординувати зусилля у співпраці з педагогічним 
колективом, батьками, соціальними службами. 

Студент – це особа, що починає ставати на шлях свого професійного 
розвитку, визначати своє майбутнє, формувати свій світогляд, починає 
пристосовуватись до суспільства та находити своє місце в ньому, також це є 
окремий прошарок суспільства, який визначається як недостатньо зріла і 
недостатньо соціально змужніла людина, це особа, що знаходиться на 
особливій стадії формування її найважливіших рис і якостей. Стадія ця 
прикордонна між дитинством і дорослістю. Особа ще недостатньо розвинена, 
щоб вважатися дорослою, і в той же час настільки розвинена, що в змозі 
свідомо вступити у відносини з оточуючими і слідувати в своїх вчинках і діях 
вимогам суспільних норм і правил. Саме в цей період, для того щоб 
самоутвердитись та виділитись з поміж інших, молодь стає вразливою до 
девіантних форм поведінки. 

Під девіантною поведінкою (від лат. deviation – відхилення) розуміють 
систему вчинків чи окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві 
нормам і виявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, 
неадаптованості, порушенні процесів самоактуалізації та ухиленні від 
морального та етичного контролю особистості над власною поведінкою. 

Серед українських та закордонних дослідників немає єдиного погляду на 
термін «девіантна поведінка». Одні вважають, що йдеться про всі відхилення від 
схвалюваних суспільством соціальних норм, другі пропонують охоплюваним 
цим поняттям тільки порушення правових норм, треті – різні види соціальної 
патології, такі, як алкоголізм та наркотизм. На даний час до форм девіантної 
поведінки можна віднести  злочинність, алкоголізм, проституцію, наркоманію та 
суїциди. Кожна з цих форм девіації  має свою специфіку. 

Соціальна значимість, зокрема, проблеми злочинності неповнолітніх вказує 
на нагальну необхідність вжиття термінових правових, соціально-економічних, 
освітянських, оздоровчих заходів профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх.  

Проаналізувавши форми прояву девіантної поведінки ми можемо зробити 
висновок, що в основі девіантної поведінки молоді лежить насамперед соціальна 
нерівність. Це знаходить вираження в низькому, часом злидарському рівні життя 
більшої частини населення й у першу чергу молоді; у розшаруванні суспільства 
на багатих і бідних; у труднощах, що встають перед молодими людьми при 
спробі самореалізації й одержання суспільного визнання; в обмеженні соціальне 
прийнятних способів одержання високого заробітку для молоді. Важко 
позначаються на життєвому рівні “гримаси ринкової економіки”: безробіття, 
інфляційний тиск, корупція й офіційна неправда “верхів”, наростаюча соціальна 
напруженість “низів”.  

Морально-етичний фактор девіантної поведінки виражається в низькому 
моральному рівні суспільства, бездуховності, і відчуженні особистості. В 
умовах, коли економічне життя суспільства нагадує не ринок, а базар, де усе 
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адаптації до сучасних умов українського суспільства склалось, на наш погляд, 
п’ять діючих моделей функціонування таких центрів та спільнот. 

Наркозалежній молоді притаманні негативні психологічні настанови, 
психотравми, комплексами, які є внутрішніми чинниками, що зумовлюють хибні 
життєві вибори та небезпечні моделі їх поведінки у суспільному житті. 

Для їх зміни на позитивні і подальше формування тверезого, здорового 
способу життя необхідною є професійна психологічна допомога наркозалежній 
молоді з застосуванням сучасних психотехнологій. 

Для досягнення стабільності та незворотності особистісних змін доцільно 
включати молодь у систему психореабілітації та ресоціалізації, поєднувати 
індивідуальну роботу з груповою, зокрема сімейною терапією та участю у 
групах взаємодопомоги за методикою ”рівний рівному”, залучати наркозалежну 
молодь, що пройшла реабілітацію до системи соціально-психологічних та інших 
послуг, які надають державні та недержавні організації. 

Оскільки за нашим переконанням наркозалежність є біопсихосоціальною 
проблемою, то і конструктивне її вирішення можливо тільки за умов 
комплексного поєднання медичної, психологічної та соціальної допомоги 
молоді, взаємодії у цьому процесі державних і недержавних організацій. 

 
 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

 
А.А. Диха  
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Науковий керівник: О.В. Ткачук, ст. викладач кафедри правознавство 
 

Розв’язання різноманітних соціально-педагогічних завдань, спрямованих на 
забезпечення умов формування всебічно розвиненої, інтелігентної, духовно 
багатої, внутрішньо вільної та відповідальної особистості ускладнюється 
сьогодні загостренням суперечностей, які супроводжують зламні періоди 
розвитку суспільства. Критичність соціально-економічної ситуації, крах старих, 
але усталених суспільних цінностей, невизначеність молодого покоління в сенсі 
життя та відчуття невпевненості в майбутньому сприяють зростанню 
правопорушень, злочинності, поширенню девіантної поведінки. 

Враховуючи останні дослідження проблеми девіантної поведінки слід 
зазначити, що за останні роки різноманітність форм прояву девіції значно 
зросла. Досить актуальною у сучасному суспільстві є проблема девіантної 
поведінки студентів, оскільки здебільшого в їхньому віці відбувається цільове 
формування та повне становлення особистості, яка є найбільш вразливою до 
впливу навколишніх несприятливих факторів. Аналіз причин девіантної 
поведінки студентської молоді, можливостей її профілактики показує, що 

У психологічних дослідженнях “рефлексія” розуміється як фундаментальна 
здатність свідомої істоти бути у відношенні до особистої свідомості, мислення, 
умов та способів здійснення життєдіяльності (С.Рубінштейн, Б.Ельконін).  

У сфері педагогічних знань: рефлексія – мисленнєво-діяльнісний чи 
чуттєво-усвідомлюваний процес самосвідомості суб’єктом своєї діяльності. 
Рефлексія досліджувалась К.Вербовою, І.Ісаєвим, С.Кондратьєвою, 
В.Кривошеєвим, Ю.Кулюткіним, В.Сластьоніним та ін. Висновок, що випливає з 
досліджень названих авторів, такий: якщо аналізувати педагогічний процес у 
контексті “суб’єкт-суб’єктної парадигми, то результативність взаємодії педагога 
з тими, хто навчається, значно підвищується завдяки рефлексивному процесу.  

Розгляд рефлексії у різних галузях науки дозволяє робити акцент на сутнісні 
характеристики даного феномену, визначеного в цілому як найважливіша 
здатність окремого індивіда, соціальної групи знаходитись у відношенні не 
тільки з собою, зі здійснюваною діяльністю, але й з соціокультурним оточенням.  

Технології соціальної роботи постійно змінюються відповідно до соціально-
економічної та соціокультурної ситуації у суспільстві. Як наслідок, це потребує 
від соціального працівника постійного аналізу та систематизації своїх особистих 
дій, а також дій інших людей. Відсутність жорсткої регламентації в організації 
взаємодії з клієнтами та перехід до суб’єкт-суб’єктних відношень потребують 
від соціального працівника прояву рефлексивних умінь у професійній 
діяльності.  

Розвиток рефлексивних умінь – процес складний та довготривалий, тому 
починати його слід з першого курсу навчання соціальних працівників. 
Професійна діяльність соціального працівника залежно від специфіки невід’ємно 
пов’язана з спілкуванням, це діяльність, яка будується за законами спілкування.  

Метою підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної 
рефлексії повинно бути: формування базових знань про рефлексію; розвиток 
основних рефлексивних умінь; стимулювання процесу особистісного та 
професійного самовизначення майбутнього спеціаліста соціальної роботи.  

Загальні цілі рефлексивної підготовки розгортаються у системі конкретних 
завдань: сформувати базові знання стосовно професійної рефлексії; навчитись 
проводити аналіз особистої думки про себе та свою діяльність, співвідносити її з 
думкою клієнтів, колег та інших людей, а також мотивацію їх вчинків; навчитись 
неупереджено оцінювати свої можливості та здатності; застосовувати 
найпростіші прийоми вдосконалення своїх рефлексивних умінь; розвивати 
навички міжособистісного спілкування у малих і великих групах, в колективах.  

До загальних рефлексивних вмінь належать: 
− постановка реальних цілей, як основи для оцінки результативності своїх 

професійних дій;  
− аналіз наслідків своїх професійних дій, здійснення контролю та 

самоконтролю;  
− зміна плану, програми, форм та методів роботи відповідно до 

конкретних умов з метою досягнення оптимальних результатів;  
− усвідомлення виконаної діяльність, самокритичне ставлення  до неї;  
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− оцінка та підведення підсумків досвіду своєї практичної роботи і 
використовувати у своїй практиці досвід своїх колег;  

− вияв високої професійної готовності під час виконання своїх обов’язків 
за будь-яких обставин. 

Для розвитку рефлексивних вмінь необхідно розробити модель підготовки 
майбутніх соціальних працівників, яка повинна включати в себе сукупність 
різних методів та засобів, а також різноманітних форм організації навчально-
пізнавального процесу, таких як лекції, семінарські та практичні заняття, 
тренінги, самостійна  робота, індивідуальні та групові консультації.  

Отже, рефлексивні вміння – це професійні якості спеціаліста, що 
характеризують його діяльність у поєднанні з самоаналізом, 
самовдосконаленням та глибоким зануренням у життєві ситуації, які пов’язані з 
виконанням професійних обов’язків. Доцільність розвитку рефлексивних вмінь у 
процесі підготовки студентів – майбутніх соціальних працівників обумовлена 
потребою суспільства у спеціалісті, який володіє рефлексивними вміннями та 
ефективно застосовує їх у практичній діяльності.  

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ  
ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
І.А. Левицька 
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Сучасна Україна перебуває на шляху демократичних перетворень. 

Політичні, економічні, соціальні та правові реформи, що проводяться в нашому 
суспільстві, безпосередньо стосуються всіх верств населення, зокрема й 
неповнолітніх, які складають чверть населення країни. Ратифікувавши 27 лютого 
1991 року Конвенцію про права дитини (1983 р.), Україна взяла на себе низку 
зобов`язань у сфері захисту неповнолітніх, які знайшли своє відображення в 
національному законодавстві. На пріоритетність молодіжної політики вказано в 
Конституції України (1996 р.), Декларації “Про загальні засади державної 
молодіжної політики в Україні” (1992 р.), в Указах Президента “Про 
Національну програму “Діти України” (1996 р.), “Про додаткові заходи щодо 
забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 
2005 р.” (2001р.), “Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики 
безнаглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в 
суспільстві” (1998 р.) та в багатьох інших нормативних актах. В умовах 
реалізації судово-правової реформи особливого значення набуває створення 
моделі ювенальної юстиції як комплексного механізму захисту неповнолітніх, 
зокрема й тих, що потрапили до сфери дії кримінального процесу. Прагнення 
України стати повноправним учасником міжнародного співтовариства призвело 

Основні стратегії життя наркозалежних молодих людей можна узагальнити 
у двох напрямах. Перший – негативний, який проявляється у руйнуванні у 
молодої людини соціальних та етичних бар’єрів, що залишились, намаганні 
“взяти від життя побільше”, чи просто повернення до звичних життєвих 
стереотипів поведінки. Другий – позитивний, коли молода людина усвідомлює 
конечність свого життя і необхідність прожити його найбільш повно, осмислено, 
тобто реалізувати свій людський потенціал за той час, що відведений їй долею. 
Цей напрям пов‘язаний з реалізацією здорового способу життя, з активною 
життєвою позицією, з формуванням та втіленням позитивної життєвої програми. 

Психореабілітація – це, перш за все, зміна негативних психологічних 
настанов, зцілення від набутих психотравм, сприяння у позбавленні від 
небажаних психологічних комплексів. Вона забезпечує відновлення та 
зміцнення гармонійного функціонування психіки та відносну стабільність 
позитивного особистісного вибору, допомагає у позбавленні депресивних і 
агресивних станів і пов’язаних з ними суїцидальної та агресивної у стосунку 
оточуючих поведінки. Вона дає шанс віднайти сенс життя, навіть за наявності у 
наркозалежної молодої людини ВІЛ-інфекції. 

Професійні психологи своєю роботою можуть суттєво допомогти 
наркозалежній молоді зробити правильний вибір у своєму житті і цим внести 
свій вклад у зменшення поширеності наркозалежності в Україні. 

До психотехнологій, які є найбільш ефективними у сприянні 
наркозалежним у здійсненні позитивного життєвого вибору слід віднести: 
терапію стресів, транзакційний аналіз, нейролінгвістичне програмування, 
гештальттерапію, дихальну терапію та інші. 

Для наркозалежної молоді важливою є відмова від вживання наркотиків. 
При цьому може мати місце їх власне бажання зробити це, враховуючи, що 
наркотичні речовини ослаблюють імунну систему, сприяють ураженню різними 
інфекційними хворобами, абсцесами та прискорюють смерть. Але  бажання 
здорового життя наштовхується на переконання у власній неспроможності це 
зробити ані власними силами, ані за допомогою фахівців. У переважної 
більшості з них за плечима кількаразовий негативний досвід спроб “зіскочити з 
голки”. 

У нинішній ситуації в Україні саме від успішності діяльності цієї системи 
залежать суттєве зменшення рецидивів серед молоді яка отримала медичне 
лікування і психологічну допомогу. 

У сучасних умовах психологічна допомога споживачам наркотиків, має 
бути комплексною і взаємоузгодженою, враховуючи те, що сьогодні вона 
надається державними і недержавними організаціями, які не завжди погоджують 
свою діяльність у відповідності до її основної мети. Перш за все виникла 
необхідність у психологічному супроводженні споживачів наркотиків, які не 
відмовляються від звичного способу життя, а також у психологічній підтримці 
тих, хто припинив вживання наркотиків. Важливим напрямом цієї психологічної 
підтримки є  організація та діяльність центрів ресоціалізації наркозалежної 
молоді та терапевтичних спільнот. На основні міжнародного досвіду та його 
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вибору та у власних вчинках керується рішеннями, заснованими на власних 
мотивах, потребах, інтересах, потягах, емоціях, настановах та ідеалах. При 
цьому стимули, що надходять з навколишнього світу, вони лише беруть до уваги 
та використовують у власній діяльності. 

На думку національних експертів, формуванню та поширенню цієї 
субкультури Україні сприяють відсутність достатнього рівня поінформованості 
дітей та підлітків щодо вживання наркотиків. Їм також не вистачає справжніх 
навичок, щоб відмовитися під час першої спроби, зокрема, від наркотику. Саме 
це і визначає формування та розвиток субкультури наркотиків в Україні. 

Серед причин поширення наркоманії в молодіжному середовищі є перш за 
все: 

1. Цікавість до наркотичних речовин з боку молодих людей, у першу 
чергу, бажання отримати незвичні відчуття в змінених станах психіки 
(кайф). 

2. Пасивне наслідування наркоспоживання, яку молодь вважає 
стереотипом поведінки свого оточення, та активне залучення до 
наркоспоживання з боку друзів. 

3. Сподівання експериментаторів на те, що їм вдасться уникнути психічної 
і фізичної залежності від наркотиків. 

4. Відсутність нормальних орієнтирів, цілей у житті підлітків та молоді. 
Тривожним фактом є те, що, на думку молоді, вживання наркотичних 

речовин набуває стереотипного характеру, та, фактично, розповсюджене 
однаково як у місті, так і в сільській місцевості. Молодь вищих навчальних 
закладів у більшій мірі схильна вважати вживання наркотичних речовин 
стереотипом молодіжної поведінки, а це небезпечно, оскільки ця молодь є 
своєрідним генератором і ретранслятором соціокультурних норм сучасної 
молодіжної субкультури. Схожа думка дівчат та молодих жінок щодо 
стереотипності наркоспоживання. Вони в більшій мірі, ніж чоловіки, вважають 
причиною поширення наркоспоживання те, що наркотики стали звичним 
явищем життя сучасної молоді, а також, що в цьому не останню роль відіграє 
сім’я молодої людини. 

Життєвий вибір наркозалежної молоді, на відміну від вибору звичайних 
молодих людей, відбувається в умовах більш сильного негативного впливу 
несприятливих факторів. Серед них чільне місце належить попереднім травмам, 
які порушують адаптивні можливості та суб’єктні саморегулюючі механізми. Це, 
у свою чергу, зумовлює схильність молодої людини до вживання наркотичних 
речовин та сприяє стрімкому розвитку залежності від них. 

З цієї точки зору підвищення ефективності психологічної допомоги, 
вбачається у поширенні серед фахівців трансформаційних психотехнологій, 
орієнтованих на зміни глибинних настанов та мотивів життєдіяльності. 
Необхідним є також розвиток системи психореабілітації, психологічного 
супроводження та ресоціалізації у рамках діяльності наркологічних диспансерів 
та центрів ресоціалізації наркозалежної молоді і ширше – у плідній співпраці у 
цьому напрямі державних і недержавних установ і організацій. 

до ратифікації низки міжнародних документів, що стосуються захисту прав 
неповнолітніх, які вчинили злочин (Мінімальні стандартні правила, які 
стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила, 
1985 р.) та ін.). На положення цих нормативних актів повинні спиратися як 
українські законодавці, так і органи, що ведуть процес, однак аналіз і 
зіставлення норм національного законодавства і міжнародно-правових 
документів свідчить про необхідність їх подальшого узгодження. 

Провадження кримінальних справ щодо неповнолітніх, що вчинили 
злочини, здійснюється у межах повноважень єдиної системи процесуальної 
діяльності органів розслідування, прокуратури і суду, спрямоване на досягнення 
спільних цілей кримінального процесу і ґрунтується на його загальних 
принципах. Проте воно має й свої особливості, які спрямовані на вирішення 
питань відповідальності й покарання неповнолітніх за вчинені злочини. Ці 
особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом і статусом осіб, 
які беруть участь у судочинстві з метою підвищення правової захищеності 
неповнолітніх, здійсненням окремих слідчих дій, гласністю судочинства тощо. 

Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства кожна 
особа, яка вчинила злочин, повинна нести кримінальну відповідальність. 

Однак законодавець залежно від віку поділяє осіб, які вчинили суспільно 
небезпечне діяння, на кілька категорій і встановлює для них певні процесуальні 
гарантії з метою захисту їх конституційних прав. 

Однією з таких категорій осіб є неповнолітні, які підлягають підвищеному 
захисту з боку державних органів та посадових осіб. Саме тому справи, в яких 
беруть участь неповнолітні, виділяють в окреме провадження, в якому 
встановлено додаткові процесуальні гарантії захисту їх особистих прав. 

Численні дослідження показують, що у своїй переважній більшості 
неповнолітні злочинці мали неблагополучну, занедбану сім’ю. Ця занедбаність 
на практиці буває досить різноплановою. Часто це загальна атмосфера неповаги 
батьків одне до одного, до дітей, оточуючих, образливі висловлювання на адресу 
близьких людей, в тому числі – дітей, биття дітей, жорстокість стосовно них, 
демонстративна байдужість, зайнятість батьків власними проблемами, дух 
цинізму і зажерливості, який властивий сім’ї, ну і, зрозуміло, пияцтво одного чи 
обох батьків. Таким чином, неблагополучною може бути і сім’я, в якій панує 
злиденність, і забезпечена. 

Батьки, які правильно розуміють свій батьківський обов’язок щодо 
виховання дітей, навіть якщо між подружжям відносини далекі від нормальних, 
не дають приводу дітям спостерігати за цим. Вони дотримуються рівних 
стосунків між собою, не п’ють спиртні напої при дітях, не ведуть розмови на 
теми, які дітям недоцільно чути. Але це потребує певного рівня вихованості, 
освіченості, відповідальності батьків перед суспільством і своєю совістю. На 
жаль, не можна сказати, що більшість батьків відповідають цим вимогам повною 
мірою. Відзначимо і такий негативний фактор, як неповна сім’я, в основному – 
материнська. Мати вимушена працювати, і діти залишаються без її впливу та 
нагляду. Зрозуміло, йдеться про ті випадки, коли й сама мати характеризується 
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позитивно. Але так буває не завжди. Як результат – до 40% неповнолітніх 
злочинців – з неповних сімей , до 5% взагалі не мали батьків. 

Тому закон встановлює: 
− вікову межу кримінальної відповідальності; 
− додаткові форми заміни кримінальної відповідальності іншими 

заходами, надаючи особливого значення обставинам, що пом'якшують 
покарання; 

− межі застосування позбавлення волі; 
− спеціальний режим виконання покарань тощо. 

Література: 
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року  
2. Кримінально-процесуальний кодекс України № 1001-05 від 28 грудня 1960 року. 
3. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року . 
4. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко. - К.: Професіонал, 

2005. - 384 с. 
5. Кримінальний процес України: Підручник / В.П. Шибіко. - К.: Атіка, 2006. - 423 с. 

 
 

значна частина споживачів наркотиків – це молоді люди, в тому числі 
неповнолітні. 

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України на 01.01.2006р. 
кількість наркозалежних, що перебували на диспансерному наркологічному 
обліку, складала 84 325 осіб (179,03 на 100 тис. населення, 117,73 з яких – серед 
чоловіків, 61,3 – серед жінок). 

Кількість зареєстрованих осіб з наркотичною залежністю в Україні зросла з 
22 466 у 1990 р. до 84325 у 2005 р. За даними МОЗ України, рівень поширеності 
вживання наркотичних речовин вищий на Півдні та Сході України, та нижчий на 
Заході країни. 

Станом на 1 січня 2003 року в Україні офіційно зареєстровано 83 тис. 
наркоманів, з яких майже 90% – люди віком від 18 до 28 років. За оцінками 
експертів, чисельність наркоманів серед дітей віком від 10 до 18 років сьогодні 
сягає 450 тис. За останні 10 років частка наркоманів серед українських школярів 
зросла у 6-8 разів, а смертність – у 40 разів. 

Але фахівці вважають, що наркоманів в Україні у 8-10 разів більше, ніж за 
даними Міністерства охорони здоров’я України. Про це УНІАН повідомили у 
Головному управлінні охорони здоров’я та медзабезпечення. В США найбільш 
розповсюдженим наркотиком є алкоголь. І саме алкоголем частіше за все 
зловживають. Згідно із Доповіддю ООН “Молодь і наркотики: світовий огляд”, 
біля 4% населення земної кулі зловживають марихуаною. 

В Україні серед виявлених хворих на наркоманію в останні три роки більше 
90% складають споживачі наркотиків – опіатів. Відсоток хворих, які вживають 
марихуану та інші конопляні становить 3,8%. 

Враховуючи стрімке поширення епідемій ВІЛ/Сніду та наркоманії, особливо 
серед молоді, актуалізується необхідність вивчення різних аспектів ініціації 
вживання наркотиків ін’єкційним шляхом та розроблення програми 
профілактики залучення молодих людей до вживання наркотиків ін’єкційним 
шляхом. До теперішнього часу профілактичні програми залишаються 
зорієнтованими на регулярних споживачів або широке коло не споживачів 
психоактивних речовин (ПАР) з метою первинної профілактики. 

Інформаційно-освітні програми з метою профілактики вживання 
наркотичних речовин зазвичай спрямовані на широкий загал молоді і не 
передбачають приділення уваги групам високого ризику ініціації нарковживання 
та молодим людям, які знаходяться на стадії “експериментування з вживання 
наркотиків”. Загальні освітні програми відіграють свою роль щодо “закріплення” 
негативного ставлення до наркотиків серед тих, хто свідомо утримується від їх 
вживання. Але вони не є ефективними щодо профілактики ініціації вживання 
ПАР, ініціації СІН або призупинення експериментування з ПАР. 

У сучасній психології існує декілька підходів до мотивації наркотичного 
вживання. 

Найпоширеніші серед них такі: поведінковий (людина керується у власній 
поведінці сигналами, що отримує з навколишнього світу, а її внутрішній світ для 
поведінки не має істотного значення) та гуманістичний (людина має свободу 
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відмічають, що обрана професія відповідає інтересам і схильностям. 
Посилаються і на сімейні традиції. 

Провідними учбовими мотивами у студентів являються “професіональні” і 
“особистого престижу”, менш значимі “прагматичні” (отримати диплом про 
вищу освіту) і “пізнавальні”. Правда, на різних курсах роль домінуючих мотивів 
змінюється. На першому курсі ведучий мотив – “професійний”, на другому – 
“особистого престижу”, на третьому і четвертому курсах – ці обидва мотиви, на 
четвертому – ще й “прагматичний”. На успішність навчання в більшій мірі 
впливають ”професійний” і ”пізнавальний” мотиви.  

Усвідомлення високої значимості мотиву навчання для успішного навчання 
привело до формування принципу мотиваційного забезпечення навчального 
процесу. Важливість цього принципу випливає з того факту, що в процесі 
навчання у ВУЗі сила мотиву навчання і засвоєння вибраної спеціальності 
знижується. 

Учбова мотивація, як і будь-який інший її вид, системна. Вона 
характеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю. 

Проблема професійного самовизначення завжди поєднується з проблемою 
більш глобальної життєвої перспективи – проблема самопізнання, 
самореалізації, самостворення. 

При формуванні життєвих цілей студентської молоді присутність 
деструктивних особистісних домагань спричиняє несамостійність прагнень 
відірваність цілей від реальності. 

Існує зв’язок між життєвими домаганнями, успішністю самореалізації і 
задоволенням від власного життя. Психологічна якість життя особистості, 
почуття вдалого життя залежать від здатності людини передбачати й планувати 
майбутнє. Життєві домагання, як вияв особистого потенціалу, забезпечують 
оцінювання бажань і можливостей їх реалізації, здібностей та наполегливості. 
Оптимальні домагання сприяють розвиткові особистості, зростанню її зрілості й 
відповідальності. 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ 
 

Т.В. Лісова 
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 

соціально-гуманітарний факультет, група ПС-21 
Науковий керівник: Л.В. Левицька, ст. викладач кафедри психології  

 
Сучасна ситуація в Україні характеризується високим рівнем поширення 

вживання наркотичних речовин, у тому числі серед підлітків та молоді. 
Протягом останніх років в Україні стрімко збільшується кількість людей, які 
вживають наркотики ін’єкційним шляхом. 

Спостерігається “омолодження” хворих із різними розладами внаслідок 
уживання наркотичних речовин. Особливу тривогу викликає той факт, що 
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Університетська освіта, як складова системи “університет”, представляє 
структуровану сукупність функціонально зв’язаних підсистем (освітньо-

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Н.Л. Славецька 

Хмельницький інститут МАУП, 
економічний факультет, група БОА-41  

Науковий керівник: А.В. Піхур, викладач кафедри менеджменту  
та фундаментальних економічних дисциплін  

 
В ХХІ ст. найпотужнішою рушійною силою економічного розвитку і 

нарощування конкурентоспроможності країн на міжнародних ринках стає 
виробництво знань, нагромадження та їх практичне використання. Успішність 
вибору та реалізації інноваційної стратегії держав у значній мірі визначається 
значною роллю вищої освіти в побудові наукоємних економічних систем, 
суспільним визнанням ідеї університету, його зв’язком з оновленням технологій 
здобуття знань. 

На межі ХХ-ХХІ ст. в багатьох зарубіжних країнах посилюється інтерес до 
дослідження університетської освіти, яка послідовно трансформується під 
впливом процесів глобалізації, економіки знань, європейської інтеграції, 
входження в Болонський процес. На оновленій ролі сучасного університету 
наголошують документи міжнародного, європейського та національного рівнів, 
яка стосується, зокрема, особливостей його функціонування в умовах економіки 
знань та створення європейських просторів освіти й наукових досліджень. 

Перші підсумки трансформаційних процесів в Україні засвідчують, що 
наша держава зберегла достатньо високий науково-технічний, загальноосвітній, 
професійний та інтелектуальний потенціали. Їх формування та розвиток 
забезпечують вищі навчальні заклади і, в першу чергу, університетська освіта, в 
якій органічно поєднуються освітня та науково-дослідна діяльність. Національна 
інноваційна система може формуватися і розвиватися лише спеціалістами, які 
мають здатність до постійного оновлення і нагромадження знань. Формування 
такої якості в майбутніх спеціалістів можливе лише за умови, коли студенти під 
керівництвом викладача – дослідника співпрацюють над певною науковою 
проблемою. Напрацювання студентом власних прийомів здобуття нових знань, 
певних наукових вмінь, оволодіння технологіями пошуку нової інформації тощо 
є основою його відповідності як спеціаліста тим вимогам, що випливають  з 
концепції економіки знань. Скорочення у 90-х роках ХХ ст. бюджетного 
фінансування вищої освіти, втрата державою провідних позицій у фінансуванні 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень суттєво знизили роль 
наукової складової університетської освіти. Відтак орієнтація на інноваційну 
модель розвитку економіки України вимагають вдосконалення фінансових та 
мотиваційних механізмів функціонування освітньо-наукової діяльності в  
університетах. 
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ситуативними факторами – такими як цінність і ймовірність досягнення успіху в 
певній сфері діяльності.  

Відомо, що ті люди, які розраховують на успіх у виконанні діяльності, 
справді справляються з нею краще. Очікування високого результату сприяє 
формуванню в людини “почуття ефективності”, яке спонукає її працювати краще.  

Поразки, невдачі в минулому, звісно, негативно впливають на віру в успіх. 
Після серії невдач людина втрачає впевненість у собі, очікує поразки і в 
наступних спробах. Ось чому важливим є досягнення невеликих проміжних 
результатів у діяльності. 

Мотивація досягнення і поведінка, спрямована на досягнення, значною 
мірою залежать від сфери діяльності, від привабливості діяльності та від 
суб’єктивної цінності успіху в цій конкретній діяльності. 

Визначення оптимального рівня мотивації становить не просте завдання. 
Для кожного комплексу мотивів цей оптимум буде різним. Наприклад для 
негативної мотивації оптимум буде одним,а для схвалення – іншим. Навіть для 
різних видів схвалення (матеріального, символічного, словесного) він буде 
різним. 

Таким чином, зі зростанням мотивації якість виконання діяльності і рівень 
досягнень збільшується, але якщо рівень мотивації перевищує оптимум, якість 
погіршується.  

Надто сильна мотивація спричинює загрозу виникнення небажаних емоцій, 
внаслідок чого ефективність діяльності знижується. Якщо додатково 
стимулювати достатньо мотивованого суб’єкта, можна досягти негативного 
ефекту – “перемотивації” і дезорганізації діяльності. 

Особливо яскраво феномен “перемотивації” виявляється в ситуаціях перед 
іспитами,виступами змаганнями, виконанням важливих відповідальних справ у 
короткий термін. Це, звичайно, актуалізує низку соціальних мотивів, що й 
спричинює явище надлишкової мотивації.  

Слід зазначити, що поміж людьми існують значні індивідуальні відмінності 
в реагуванні на стресові ситуації, викликані високим рівнем мотивації. 
Додаткове стимулювання однієї людини підвищить її мотивацію до оптимуму, 
що забезпечить максимальний результат. Аналогічне спонукання іншої людини 
викличе пере мотивацію, стрес і погіршення результатів. 

Під час навчання у вузі формується стійка основа трудової, професійної 
діяльності. “Засвоєння в навчанні знань, умінь, навичок, виступають уже не в 
якості предмету навчальної діяльності, а в якості засобу діяльності професійної”. 
Різні автори називають різні мотиви вступу у ВУЗ. Основними мотивами вступу 
у ВУЗ є: бажання знаходитись в оточенні студентської молоді, велике суспільне 
значення професії і широка сфера її застосування, відповідність професії 
інтересам і схильностям, її творчі можливості. Є наявні відмінності в значимості 
мотивів у дівчат і юнаків. Дівчата частіше відмічають більшу суспільну 
значимість професії. Широку сферу її застосування, можливість працювати у 
великих містах і наукових центрах. Бажання брати участь в студентські художні 
самодіяльності, хороше матеріальне забезпечення професії. Юнаки частіше 
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висловлювати свої думки, змушені уникати знайомств та часто усамітнюються. 
Значна енергія йде у них на те, щоб підтримувати себе в ілюзії окремості: 
“Тільки вільна людина починає розуміти, яку велику енергію вона втрачала на 
те, щоб бути замкненою”. Вони переживають амбівалентність і, з точки зору 
Є.П.Ільїна, “...прагнуть до спілкування та водночас уникають його”. 

Третій рівень мотивації афіліації – дезінтегрований – характерний для 12% 
студентів. Вони не мають схильності до спілкування, не прагнуть допомагати, 
співчувати іншим. При цьому вони переживають невпевненість, самотність, 
відстороненість та позитивно не переживають близьких стосунків з людьми, 
можуть раптово перервати побудовані з ними стосунки. Через впевненість у 
тому, що вони ні в кому не мають потреби, такі індивіди можуть з острахом 
думати, що й самі нікому не потрібні. Подібна позиція супроводжується 
напругою, негативною спрямованістю у відносинах з оточуючими людьми та 
почуттям самотності.  

Отже, домінування в людини мотиву афіліації породжує стиль спілкування з 
людьми, який характеризується упевненістю, невимушеністю, відкритістю, 
сміливістю. Переважання мотиву нехтування веде до невпевненості, скутості, 
незграбності, напруженості. 

 
 

МОТИВАЦІЯ ДОМАГАНЬ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У 
СТУДЕНТІВ 

 
Л.П. Горобець  

Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 
соціально-гуманітарний факультет, група ПС-61 

Науковий керівник: М.В. Деркач, ст. викладач кафедри психології 
 
Мотивація пояснює цілеспрямованість дії, організованість і стійкість 

цілісної діяльності, направленої на досягнення поставленої цілі.  
Актуальність цієї теми полягає в тому, що кожна людина прагне 

самореалізуватись у професійні сфері, досягти значних для неї успіхів. Молодий 
спеціаліст, отримавши диплом і вийшовши за межі вузу, починає думати про те 
як і де застосувати практично отримані знання.  

Мотивація досягнення – це прагнення людини досягати значних результатів, 
успіхів у діяльності. 

Успіх у діяльності, як відомо, залежить не тільки від здібностей людини, а й 
від прагнення досягти мети, від цілеспрямованої й наполегливої праці задля 
досягнення успіху. 

Мотив досягнення – це загальна, відносно стійка риса особистості, яка 
виявляється у бажанні досягти високих результатів і відчувати задоволення при 
цьому. Однак він є і динамічним утворенням та починає діяти у взаємодії з 
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наукової та фундаментальних і прикладних досліджень), скоординоване 
поєднання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей університету. Як 
важлива функція університетської діяльності, університетська освіта поєднує 
фундаментальні й прикладні дослідження з професійною підготовкою 
спеціалістів зі створенням системи неперервної освіти, збереженням 
національних традицій, соціально-економічним розвитком регіону. 
Нероздільність навчального процесу і наукових досліджень визначено одним з 
фундаментальних положень Болонської декларації. Університетська освіта є 
діяльністю (процесом) з виробництва, нагромадження, зберігання, передавання і 
розповсюдження знань. З точки зору економічної теорії університетська освіта, 
як особливий вид освітньої послуги, є економічним благом, яке проявляється в 
нагромадженні знань, засвоєнні нової інформації, формуванні нових 
компетенції. 

Сучасний розвиток університетської освіти здійснюється під впливом 
найбільш значимих факторів [1, c. 540]: 

− посилення глобалізаційних тенденцій на рубежі ХХ-ХХІ ст. (контекст: 
економічний, технологічний, політичний, соціокультурний);  

− активізація постіндустріальних тенденцій (університет – епіцентр 
програмування регіонального економічного, соціального, культурного, 
екологічного розвитку; створення інноваційно-підприємницької моделі 
університету; університет як інститут неперервної освіти дорослого населення);  

− інтернаціоналізація вищої освіти і створення загальноєвропейського 
простору вищої освіти (ЕНЕА) та загальноєвропейського простору наукових 
досліджень (ERA); 

− розвиток інноваційного середовища (університет має формувати 
системну науково-освітню підготовку спеціаліста, в якій фундаментальна освіта 
поєднується з участю у науково-дослідній роботі);  

− розвиток ринкових відносин (включення університетів в ринкові 
відносини визначає формування ринку науково-освітніх послуг). 

На наш погляд, в процесі структурного реформування освітньо-наукового 
комплексу України в рамках приєднання до Болонського процесу необхідно 
вирішити наступні основні проблеми на мікро- і макрорівні: фінансові, 
організаційні, кадрові, ринкові, інформаційні, психологічні. Попри те, що у 
вітчизняній літературі чітко виписані напрями структурного реформування 
освітньо-наукового комплексу України в контексті входження в Болонський 
процес, проте відсутні розроблені чіткі стратегії для ВНЗ з метою успішної 
діяльності в єдиному європейському освітньо-науковому просторі. 

Література: 
1. Ходикіна І.Ю. Інноваційна спрямованість реформування та модернізації вищої освіти  

України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні 
суспільні системи: ресурси і механізми ефективного управління (Збірник наукових 
праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. акад.. 
НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2006. – Вип. 2 (58). -  С.537-549. 
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Процес економічного зростання характеризує розвиток економічної системи 

і неможливий без вдосконалення кожного елементу економічної системи 
(продуктивних сил, соціально-економічних відносин, техніко-економічних 
відносин, організаційно-економічних відносин та господарського механізму). В 
основі економічного зростання лежить процес розширеного відтворення, який 
включає, перш за все, відтворення матеріальних благ, людини і соціально-
економічних відносин.  

Принцип суперечності передбачає виділення речового змісту, який показує 
взаємозв’язок економічної категорії з розвитком продуктивних сил і суспільної 
форми, яка характеризує взаємозв’язок цієї категорії з соціально-економічними 
відносинами. Матеріально-речовий зміст категорії економічного зростання, який 
у кількісному відношенні виступає як ВВП, розкриває її зв’язок з розвитком 
продуктивних сил, до складу яких входять: людина (основна продуктивна сила), 
засоби і предмети праці, наука (специфічна продуктивна сила), використовувані 
людьми сили природи, форми і методи організації виробництва, інформація.  

Аналіз відтворення всіх елементів продуктивних сил (об’єктів власності) в 
умовах різних типів і форм власності слід проводити виходячи з передумов 
існування двох основних типів економічного зростання – екстенсивного та 
інтенсивного. Суспільна форма економічного зростання повинна відповідати 
потребам розвитку продуктивних сил і насамперед людини-працівника, 
забезпечуючи оптимальне поєднання різних типів власності. Аналіз 
економічного зростання з боку суспільної форми можна доповнювати такими 
похідними показниками (критеріями) як, ступінь економічної свободи 
безпосередніх виробників, їх власність на свою робочу силу, участь в управлінні, 
частка безпосередніх виробників у національному доході, національному 
багатстві країни, масштаби власності [1, с.185].  

Принцип системності при з’ясуванні сутності економічного зростання 
передбачає виділення його окремих підсистем та елементів: факторів в межах 
продуктивних сил, організаційно-економічних, техніко-економічних, соціально-
економічних відносин, господарського механізму.  

Виходячи з вищенаведених принципів та ґрунтуючись на аналізі поглядів 
щодо сутності економічного зростання, нами обґрунтовується таке визначення 
його сутності: це постійний процес збільшення обсягів виробництва товарів і 
послуг на одного зайнятого, що в кінцевому підсумку виражається у збільшенні 
ВВП на душу населення та якісному вдосконаленні його структури внаслідок 
зростання факторів виробництва та покращення їх якості (передусім основної 
продуктивної сили).  

“продуктивний”, “ефективний”, “відкритий” комунікативний обмін. Мотивація 
афіліації реалізується через протилежні однакові за силою мотиви: прагнення 
прийняття та страх знехтування. А.Маслоу, розкриваючи вплив мотивації на 
особистість, у своїй ієрархії потреб виділяє потребу прийняття. Г.Мюррей 
описує потребу в афіліації як потребу у встановленні, збереженні та зміцненні 
емоційно позитивних, дружніх, товариських стосунків з оточуючими, прагнення 
до зближення з людьми.  

Як структурний елемент особистості в ранньому юнацькому віці мотивація 
афіліації є “...не просто прагнення бути серед людей, а співвідношення цього 
прагнення з острахом бути знехтуваним. Переважання того чи іншого і стає 
мотиваційною особливістю особистості, що зумовлює постійні особливості її 
поведінки, тобто особистісну диспозицію”. Мотивація, зокрема афіліації, 
виступає специфічним видом психічної регуляції діяльності, особливою формою 
внутрішньої активності суб’єкта. Вона, за словами М.Ш. Магомед-Емінова, 
передбачає “...регуляцію поведінки, діяльності особистості, спрямованої на 
реалізацію мотиву”. Мотивація афіліації складається з мотиву встановлення, 
збереження позитивних відносин з друзями, однолітками, батьками, оточуючими 
людьми.  

Особливості її прояву досліджувались у студентів першого курсу 
спеціальності “Психологія” ХІСТ ВМУРоЛ “Україна” за допомогою методики 
вимірювання мотивації афіліації М.Ш. Магомед-Емінова (модифікованого тесту-
опитувальника мотивації афіліації А.Мехрабіана). 

Слід погодитися з М.Ш. Магомед-Еміновим, що мотивація афіліації 
складається з двох мотивів – бажання бути прийнятим та страхом бути 
знехтуваним іншими людьми. Мотивація афіліації є результатом суперечності 
між тенденціями надії на близькість та страху знехтування.  

Якісна і кількісна інтерпретація даних виявила, що збалансований рівень 
прояву мотивації афіліації властивий 52% студентам. Такі студенти 
характеризуються схильністю до встановлення дружніх стосунків з іншими. У 
колективі вони прагнуть відчувати прихильність, радіти іншим людям, 
співробітничати та спілкуватися з ними. Збалансований рівень мотивації 
афіліації пов’язаний з готовністю допомагати, співчувати іншим, позитивно 
сприймати людей. Студентам, які виявили даний рівень, легко бути щирими, 
відвертими з близькими однолітками, вони не побоюються, що відвертість з 
друзями може зашкодити їм. Інтеграція двох протилежних мотивів (ПП та СЗ) 
супроводжується позитивним переживанням мотивації афіліації, коли різні 
аспекти життя розділяються та безконфліктно об’єднуються, що підтримує 
гармонію.  

Аналіз наступного рівня мотивації афіліації – розбалансованого – виявив, 
що цей рівень характерний для 36% студентів. Проявами даного рівня є, з одного 
боку, прагнення до спілкування, здатність до співчуття, почуття прихильності, 
бажання допомогти, а з іншого – чутливість до знехтування, тому виникає 
невпевненість у собі, відстороненість, страх саморозкриття. Така молодь 
відчувають хворобливий страх критики на свою адресу, побоюються вільно 
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Етапи життєвого шляху пов’язані з певною мірою залежності між 
центрацією та децентрацією, що забезпечують оптимальну дистанцію між 
зовнішнім і внутрішнім, своїм і чужим, “Я” та “іншими”.  

Молода людина, яка переживає життєву кризу, опиняється на роздоріжжі. 
Вона гостро відчуває, що треба шукати новий шлях, обирати незвичний, не 
знайомий досі напрямок руху. При цьому криза – тривалий стан, і відразу 
зрозуміти, що саме у власному житті має бути оновлене, як цього досягти та від 
чого відмовитись, майже неможливо.  

Щоб підсилити мотивацію успіху, необхідно намагатись ставити перед 
собою цілі, які можна досягти, цьому також сприятиме підвищення самооцінки. 
Вплив також будуть мати попередні успіхи чи невдачі особистості, що буде 
спричинювати також боязнь невдач. Це може негативно впливати на подальші 
досягнення особистості. 

Вагоме значення має і потреба в схваленні, яка є невід’ємною частиною 
мотивації успіху, адже схвалення як з боку інших, так і з свого боку має 
стимулюючий вплив на юнака чи дівчину.  

Важливе значення має і спрямованість особистості, Найкраще, коли в 
людини було б поєднання трьох спрямованостей: на себе, на взаємовідносини, 
на завдання. Але таке трапляється рідко. Необхідно намагатись, щоб 
спрямованість була різносторонньою, а не однобічною. 

Хоча і вважається, що в юнацькому віці особистість є сформованою, 
виникають певні протиріччя, щодо цього твердження. Адже особистість є 
цілісною, що самовизначається не лише свідомо та цілеспрямовано, але й 
неусвідомлено та спонтанно. Цей процес відбувається не лише шляхом творення 
власного буття, а й шляхом активного пристосування до навколишнього світу, 
пристосування світу до своїх власних потреб. 
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Науковий керівник: С.М. Кондратюк, викладач кафедри психології  

 
Мотиваційний компонент розглядається як рушійна сила самовизначення 

людини. Одним із мотивів особистості є афіліація (від англ. to affiliate – 
приєднуватися; намагання людини бути в товаристві інших людей) – 
розглядається як параметр любові – ненависті в комунікативних стосунках. 
Саморозкриття індивіда, тобто добровільне повідомлення інформації про себе, 
яка в даний момент недосяжна для інших, використовується зазвичай для 
ескалації стосунків у бік позитивної афіліації, яка характеризується поняттями 

 

В процесі модернізації більшої уваги з боку держави потребує комплексний 
розвиток ВНЗ. Сьогодні збільшується залежність результатів діяльності ВНЗ від 
економічних факторів, зростає ресурсомісткість навчання і наукових досліджень. 
З одного боку, державні обсяги фінансування не спроможні покривати зростаючі 
потреби ВНЗ, а з другого – необхідно виробити ефективні і прозорі механізми 
регулювання їхньої позабюджетної діяльності (доходів). Отже, соціальна 
природа відносин у сфері вищої освіти і зростаюча залежність ВНЗ від 
економічних факторів вимагають формування адекватних ринковим умовам 
механізмів державного регулювання та вироблення нової регуляторної 
державної освітньої політики, яка б спрямовувала зусилля вищої освіти на 
послідовне підвищення її конкурентоспроможності.  

З урахуванням речового змісту (приналежності до продуктивних сил) і 
суспільної форми (характеристики з боку соціально-економічних відносин) 
економічне зростання – постійний процес збільшення обсягів додаткової 
вартості на одного зайнятого, капіталізації прибутку та розширення масштабів 
капіталістичної власності на основі кількісного зростання та якісного 
вдосконалення факторів виробництва (передусім основної продуктивної сили), 
що опосередковано знаходить свій вияв у збільшенні обсягів ВВП та 
вдосконаленні його структури.  

Література: 
1. Михаць С. Сутність економічного зростання // Вісник Львівської комерційної 

академії. – Серія економічна. Випуск 7 – Львів: Коопосвіта, 2000. – С. 184-188. 
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Освіта в XXI ст. стає важливим чинником реалізації соціально-економічних 

цілей суспільства. Україна має досвід жорсткого адміністративного управління 
освітньою сферою в умовах планової економіки. Але динаміка глобалізаційних 
процесів, формування елементів економіки знань і європейського освітнього 
простору вимагають модернізації системи вищої освіти та перегляду меж, форм і 
методів державного регулювання цієї стратегічно важливої сфери. 

Модернізація вищої освіти, яка визначена імперативом сучасної державної 
освітньої політики України, здійснюється в умовах ринку. Ринкові відносини 
поступово проникають в освітню сферу, визначають напрями і форми діяльності 
вищих навчальних закладів (ВНЗ), орієнтують їх на потреби споживачів і 
диверсифікацію джерел фінансування, загострюють конкуренцію як між ВНЗ на 
ринку освітніх послуг, так і між випускниками на ринку праці.  



 58  107 

Аналіз чинних нормативно-правових актів, сучасних монографічних 
досліджень та публікацій з проблем теорії та практики державного регулювання 
вищої освіти вказує на значні результати у сфері вдосконалення правового і 
адміністративного регулювання діяльності вищої школи. Проте в оновленні 
регуляторної державної освітньої політики відповідно до ринкових умов, 
зокрема, вдосконаленні економічних механізмів державного регулювання 
діяльності ВНЗ, залишається багато нерозв’язаних завдань.  

Кінець ХХ ст. – початок XXІ ст. ознаменувався переходом до 
постіндустріального суспільства, перетворенням знань на важливий чинник 
суспільної діяльності. За цих умов сфера вищої освіти перетворюється із 
сегменту соціальної сфери, який займається професійною підготовкою кадрів, на 
самостійну галузь соціально-економічної діяльності, результати функціонування 
якої впливають на конкурентоспроможність країни.  

Система вищої освіти за роки незалежності “пережила” процеси 
трансформації (в політичному, суспільному і економічному напрямах), 
лібералізації, що сприяло формуванню ринку освітніх послуг (РОП). На сьогодні 
головним стратегічним напрямом освітньої політики визначено модернізацію 
вищої освіти, яка має поширюватись і на структуру вищої освіти, і на 
організацію навчального процесу, і на зміст навчальних програм, і на управління 
ВНЗ [1, c. 515]. 

Нова освітня парадигма, яка відображає перенесення акцентів від процесу 
навчання на його кінцеві результати, має лягти в основу державної політики в 
сфері вищої освіти.  

Важливим напрямом модернізації вищої освіти визначено оновлення її 
економічного механізму, стрижнем якого є визнання за ВНЗ підприємницької 
функції. Першим кроком до розвитку підприємництва в сфері вищої освіти 
визначено комерціалізацію, яка зумовлена скороченням обсягів державного 
фінансування і зростанням попиту на послуги вищої освіти. 

Підприємництво, як ринковий феномен, на сьогодні поширюється на ті 
сфери, які традиційно перебували виключно під державною “опікою”. Ринок все 
більше визначає цілі, завдання і організацію освіти. В останні десятиріччя ВНЗ 
отримали більше свободи і поступово стали набувати ознак, характерних для 
підприємницьких структур – диверсифікація і комерціалізація діяльності, 
орієнтація на ринковий попит. Це вимагає визначення місця підприємництва в 
науково-освітній діяльності ВНЗ, як фактора, що здатний помітно сприяти 
нарощуванню темпів економічного зростання країни. Процес впровадження 
ринкових відносин у ці сфери неминучий, але саме від держави залежить, щоб 
він був виваженим, прогнозованим, не мав деструктивного впливу і сприяв 
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної системи вищої освіти. 

Отже, модернізація вищої освіти здійснюється в умовах глобалізації, 
перетворення науки на найвагомішу продуктивну силу, становлення економіки 
знань і суспільства, яке побудоване на знаннях, формування європейського 
освітнього простору і посилення конкуренції в освітній сфері. Вказані чинники 
потребують формування нової освітньої парадигми, перегляду парадигми 

Завдання, яке стоїть перед особами раннього юнацького віку є обрання 
подальшого життєвого шляху, самовизначення у майбутньому. І це є нелегкою 
справою для учнів, які вступають в доросле життя. Адже головне місце в цьому 
займає людина, яка є невід’ємною частиною свого існування. Нестабільне, не 
прогнозоване сьогодення ускладнює життя, вносить зміни до процесу 
самоактуалізації особистості, блокуючи потенціал особистісного росту та 
формування у свідомості життєвої цілі, яка вступає у новий етап свого життя. 

Конструктивні особистісні домагання сприяють постановці реальних, 
самостійних життєвих цілей, спрямовують активність особистості, а 
деструктивні особистісні домагання провокують постановку несамостійних, 
ідеалізованих, відірваних від реальності життєвих цілей.  

Саме в цей період закладаються такі складові способу життя, як професійні 
інтереси, політичні вподобання, активно відбувається процес формування 
життєвих перспектив та цілей. Оскільки життєва ціль є одним з найважливіших 
елементів свідомості особистості, актуальною постає проблема впливу 
особистісних прагнень на формування життєвих цілей, які зумовлюються 
існуючими в суспільстві ідеалами та цінностями в досягненні життєвого успіху.  

Життєвий шлях якоюсь мірою визначений генетично, впливом 
навколишнього середовища та різними зовнішніми обставинами. Великий вплив 
має і соціальна ситуація в країні. Саме ситуація нестабільності виявляється, 
зокрема, через руйнування старих стереотипів, норм, цінностей, різку зміну 
ціннісних пріоритетів, невизначеність майбутнього, неможливість вибору й 
швидкого розв’язання буденних проблем. 

Все це негативно позначається на поведінці юнаків й самопізнанні. Ситуація 
соціальної нестабільності ускладнює здійснення вибору та планування свого 
майбутнього. Але це також таїть в собі небезпеку: юнакам це не дає змоги 
спланувати свою професійну діяльність.  

На відміну від дорослих юнаки активніше пристосовуються до нових 
обставин, виробляючи свої цінності. 

Життєвий шлях юнаків багато в чому залежить від її життєвих орієнтацій: 
завдань у житті, засобів їх реалізації. І тому традиційно вважалося, що одна з 
головних особливостей життєвої позиції юнацтва полягає в спрямованості у 
майбутнє, наявності життєвих і професійних планів.  

Вибір життєвих цілей і шляхів у юнацькому віці нерідко призводить до 
розгубленості, невпевненості у собі і водночас зумовлює прагнення людини 
братися до значних справ і звершень. 

На сьогодні досліджуються життєві стратегії особистості (К.А.Абульханова-
Славська, Є.Головаха, Л.Регуш, Т.Титаренко), вплив життєвих цілей на 
психологічне благополуччя людини (Р.Еммонс), джерела самореалізації, як 
внутрішня суперечливість між життєвими цілями та реальним буттям 
особистості (Л.Н.Коган), особливості вибору життєвих стратегій, що мають 
вплив на цінності людини, її ідеали, смисложиттєві орієнтації (Л.В.Сохань), 
індивідуальна доля людини (А.Адлер).  
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7. Влаштування на навчання з метою здобуття професії; допомога в 
працевлаштуванні. 

Молодь, позбавлена батьківського піклування, має право на проживання в 
соціальному гуртожитку строком від 6 місяців до 3 років, протягом якого 
психолог, соціальний педагог, юрист, медичний та інші працівники цього 
закладу мають забезпечити випускників шкіл-інтернатів необхідним 
адаптаційним потенціалом для самостійного життя й необхідними вміннями та 
навичками подальшого влаштування в соціумі. 

Серед основних факторів впливу на особистість молодої людини-сироти 
виділяють: психологічний, з опорою на психологічний механізм соціалізації, 
діяльнісний – в аспекті навчання та виховання, моральний, генетичний, 
самотворчий. Психологічний, моральний генетичний фактори залежать від 
важливої психічної категорії – характеру особистості. 

Діяльнісний фактор в аспекті організації навчання та виховання припускає 
повноцінне використання вільного часу вихованця з метою стимулювання його 
загального розвитку. 

Фактор самотворчості – орієнтаційний фактор, який є основним протягом 
усього процесу соціалізації, оскільки під його впливом формується особистість, 
здійснюється її самоусвідомлення. 

Таким чином, проблема непідготовленості вихованців шкіл-інтернатів до 
самостійного життя є вкрай болючою та актуальною. Складність цього питання 
полягає у тому, що необхідно паралельно вирішувати дві складові – створення 
умов та можливостей для нормального будування самостійного “дорослого” 
життя та надання молоді необхідних знань та навичок, шляхом спеціальної 
теоретичної підготовки. 
 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПОТРЕБИ У 
ДОСЯГНЕННІ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ В ОСІБ РАННЬОГО 

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 
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Саме юнацький вік є важливим віком в досягненні життєвого успіху і 

обранні шляху, по якому людина буде рухатись далі, спрямовуючи всі свої 
зусилля на досягнення мети. Кожна людина є неповторною індивідуальністю, і 
тому її життєвий шлях також самобутній та неповторний. Звичайно, життя 
людини звичайною мірою залежить від об’єктивної обставин: соціальних (статус 
у суспільстві), економічних (матеріальний добробут), регіону проживання 
(країна, місто) тощо.  

державного управління і впровадження нових регулятивних інструментів 
управління цією стратегічно важливою сферою. Важливим напрямом 
модернізації вищої освіти є перехід до багатоканального фінансування, 
оновлення її економічного механізму, стрижнем якого може бути визнання за 
ВНЗ підприємницької функції.  
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За сучасних умов діяльності підприємства на інформаційні джерела 
впливають зовнішні фактори: законодавча політика, стан економіки, стан 
природного середовища, науково-технічного прогресу та соціальної сфери. 
Ринкові відносини постійно висувають нові вимоги до економічної  
інформації, що стосується виробничої діяльності. Це впливає на формування 
організаційної структури підприємства, насамперед, на показники фінансового 
стану та на управління собівартістю виготовленої продукції, яке може 
здійснюватися через такі підходи: 

перший підхід − орієнтований на удосконалення калькуляції та системи 
контролю витрат за кожним видом продукції, робіт, послуг; 

другий підхідьт− спрямований на удосконалення системи управління 
витратами, методики прийняття управлінських рішень залежно від 
кон’юнктури ринку та інших зовнішніх факторів. Він обумовлений структурою 
випущеної продукції на підставі обліку часткових або повних витрат, впливу 
постійних та змінних витрат у собівартості продукції.  

Перший підхід орієнтований на виробництво, другий – на ринок. Для 
здійснення контролю витрат на кожному етапі виробництва повинен вестись 
оперативний облік. Оперативний облік  залежить від тих видів діяльності, що 
здійснює підприємство, а також галузевих особливостей. Для вдосконалення 
системи управління треба використовувати можливості інформаційного аудиту 
на оперативному рівні.  

Для того, щоб більш доступно подати групування показників діяльності, у 
роботі проведено систематизацію користувачів за напрямками використання  
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інформації (табл.1) [1, c.86]. 
Аналіз наукових джерел показав, що науковцями не встановлено чіткого 

визначення поняття “оперативна інформація”, тому що це обумовлюється при 
побудові внутрішньої організації документообігу та наказом про облікову 
політику підприємства. Розробка внутрішніх потоків економічної інформації, 
що буде використовуватися менеджерами, залежить від стану оперативного 
обліку та мети використання цієї інформації. 

Таблиця 1. 
Систематизація показників діяльності за типами користувачів 

Група користувачів Показник діяльності 

Акціонери та потенційні інвестори 

Рентабельність власного капіталу 
Прибуток на акцію 
Сума дивідендів на акцію 
Коефіцієнт ліквідності 
Коефіцієнт прибутковості 

Позичальники (банки, покупці 
облігацій) 

Показники структури капіталу 
Коефіцієнти фінансової незалежності 

Постачальники та інші кредитори 
Коефіцієнт ліквідності 
Коефіцієнт прибутковості 
Оборотність кредиторської заборгованості 

Покупці продукції (робіт, послуг) Коефіцієнти прибутковості 
Коефіцієнти ліквідності 

Державні та місцеві органи Коефіцієнти прибутковості 
Сума сплачених податків до бюджету 

 
На сьогодні обсяг та різноманітність показників і джерел економічної 

інформації для промислових підприємств чітко не окреслено. Дослідження 
показали, що на структуру та обсяг економічної інформації впливає обраний 
підприємством підхід до оцінки наявної інформації в місцях виникнення витрат 
та її вплив на прибутковість на всіх етапах господарської діяльності. На наш 
погляд, загальний зміст поняття “оперативна інформація” можна визначити як 
“групу взаємопов’язаних задокументованих одиниць інформації за визначеними 
показниками, які характеризують певні технологічні операції у процесі 
виробничої діяльності підприємства за поточний період”. 

Запропонований підхід формування системи економічної інформації на 
основі системи систематизації показників діяльності дозволяє оперативно 
впливати на виробничу діяльність підприємства та сприяє досягненню високої 
ефективності процесу розробки та прийняття управлінських рішень. 
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Соціальні сироти – особлива соціально-демографічна група дітей, які 
внаслідок соціальних, економічних та морально-психологічних причин стали 
сиротами при живих батьках. Цю категорію дітей називають “дітьми, що 
залишилися без піклування батьків”, та “дітьми, позбавленими батьківського 
піклування”. 

Діти, позбавлені батьківського піклування, – це діти, батьки яких: 
позбавлені батьківських прав; дітей відібрано без позбавлення батьків 
батьківських прав; батьки визнані відсутніми безвісти; визнані недієздатними; 
оголошені померлими; відбувають покарання в місцях позбавлення волі; 
перебувають під вартою на час слідства; розшукуються органами внутрішніх 
справ у зв’язку з ухилянням від сплати аліментів і відсутністю відомостей про 
їхнє місцезнаходження; через тривалу хворобу не мають змоги виконувати 
батьківські обов’язки; підкинуті діти; діти, батьки яких невідомі; безпритульні 
діти.  

Тож, молодь, позбавлена батьківського піклування охоплює особи віком від 
18 до 23 років, у яких до 18 років померли або загинули батьки, та осіб, які були 
зараховані до дітей, позбавлених батьківського піклування. Подальша доля осіб 
цієї категорії покладена на державу, яка саме визначає можливість проживання 
випускників шкіл-інтернатів у соціальному гуртожитку 

Соціальний гуртожиток – заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також 
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 
від 18 до 23 років. Головна мета діяльності соціальних гуртожитків – створення 
умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їхньої підготовки 
до самостійного життя. 

Відповідно до основної мети соціально-педагогічної роботи фахівців 
соціального гуртожитку, визначено основні завдання, що постають перед 
спеціалістами такого закладу: 

1. Соціалізація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 
віці від 15 до 23 років через формування активної життєвої позиції, засвоєння 
норм та цінностей суспільства за допомогою організації індивідуальних та 
колективних корекційних заходів. 

2. Формування навичок самостійного життя за межами соціального 
гуртожитку за допомогою розроблених соціально-педагогічних технологій 
сприяння успішній соціалізації молоді, позбавленої батьківського піклування. 

3. Формування навичок безпечної сексуальної поведінки, підготовка до 
створення власної сім’ї, висвітлення питань щодо народження та виховання 
дітей. 

4. Захист прав та інтересів молоді. 
5. Підвищення інформованості з психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-економічних, соціально-медичних та юридичних питань. 
6. Розвиток комунікативних навичок безконфліктного спілкування, 

організація змістовного дозвілля. 
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дитячих будинків змішаного типу, вихователем спеціальних навчальних 
закладів. Саме з даних міркувань керівництво будинків-інтернатів долучає до 
соціальної роботи з вихованцями представників як державних, так і недержавних 
соціальних служб.  
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За останніми підрахунками, в інтернатах перебуває 13110 дітей-сиріт і 
молоді та їх кількість, позбавлених батьківського піклування, з кожним роком 
невпинно зростає.  

Не має сумніву в тому, що діти, котрі залишаються без батьківської опіки, 
відрізняються від дітей, які виховуються в сім’ї. Економічні, соціальні, 
психологічні проблеми, з якими стикається така дитина, впливають на 
формування її життєвих орієнтирів, деформують соціальні установки, 
ускладнюють процеси пристосування до життя в соціумі. У переважній 
більшості вони не підготовлені до шлюбу, створення сім’ї, стикаються з 
проблемами працевлаштування, одержання житла, їм бракує навичок 
спілкування тощо.  

Сама організація життєдіяльності інтернатних закладів досить часто 
негативно впливає на розвиток її вихованців, не формує їх соціальної зрілості, не 
враховує в процесі виховання ряду специфічних особливостей, не дає дітям 
уявлення про реальні складнощі життя, що очікують їх у майбутньому. 
Більшість випускників інтернатних закладів перебувають у стані побоювання 
переходу до самостійного життя, відчувають розгубленість та незахищеність. 

І.М. Богданова подає таке визначення поняття: “Сирота – це дитина, що 
тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним оточенням внаслідок втрати 
батьків, а також дитина, яка не може з певних причин чи з власних інтересів 
залишитися в сімейному оточенні й потребує захисту та допомоги з боку 
держави”.  

За Законом України “Про охорону дитинства” біологічні сироти – діти, у 
яких померли обидва батьки чи один з них, що піклувалися про дитину. 
Юридичною підставою для визнання їх сиротами є свідоцтво про смерть батьків. 
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Реформування системи державних фінансів – ключова проблема процесів 

трансформації української економіки. Розроблення ефективних методів 
фінансової політики є особливо важливим і актуальним у контексті стратегічних 
завдань макроекономічної стабілізації та економічного зростання в Україні. 
Більшість елементів системи державних фінансів України було сформовано за 
часів командно-адміністративної економіки, коли державний і місцеві бюджети 
не відігравали активної ролі, а слугували лише грошовим вираженням планів 
соціально-економічного розвитку. У країнах з ринковою економікою державним 
фінансам належить важлива роль у забезпеченні економічного зростання, 
ефективного використання народногосподарських ресурсів і розв’язання 
проблем соціальної справедливості. Саме тому перехід до ринкової економіки, а 
також зміна економічної системи взагалі та фінансової системи зокрема 
(особливо в умовах поглиблених змін в економічній моделі країни) вимагають 
теоретичного обґрунтування трансформаційних процесів у системі державних 
фінансів і складових реформування міжбюджетних відносин. 

Найважливішим напрямом економічних реформ в Україні є створення 
цілісної концепції реформування системи державних фінансів і міжбюджетних 
відносин, яка має ґрунтуватися на зміні функцій держави при переході до 
ринкової економіки. Це вимагає розробки наукових підходів до створення 
ефективної податкової системи, адекватної новим умовам політики державних 
видатків, і визначення шляхів підвищення ефективності функціонування 
бюджетної системи України.  

Серйозною перешкодою на шляху структурних реформ і оздоровлення всієї 
системи державних фінансів України є широке субсидування підприємств. В 
перехідній економіці надання підтримки підприємствам здійснюється не тільки у 
прямих, але нерідко і в прихованих або неявних формах. У даний час мова 
повинна йти про розвиток концептуальних підходів до вибору допустимих і 
ефективних форм реалізації податкової та бюджетної політики, які б сприяли 
прискоренню адаптаційних процесів і економічному зростанню [1, c. 90].  

Питання державних фінансів займають значне місце у наукових 
дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених. Теоретичні основи цієї галузі 
знань сформовано працями Н.Анделя, Дж.Б’юкенена, Дж.Мілля, М.Олсона, 
А.Сміта, А.Пігу, В.Парето, К.Вікселля, Дж.М.Кейнса, Р.Масгрейва, 
П.Самуельсона, К.Ерроу. Ч.Тібу, Х.Ціммермана. Разом з тим теоретичні підходи 
західних авторів до формування багаторівневих бюджетних систем потребують 
критичного узагальнення, дослідження можливостей і передумов для їх 
використання з урахуванням особливостей перехідної економіки України. 
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Стабільність роботи кожного підприємства значною мірою залежить від 
ефективного планування діяльності. Для забезпечення системи управління 
гарантією виживання підприємства є глибокі зміни у процесі планування та 
аналізу господарської діяльності. У той же час, використання досконалих 

Теоретичні проблеми державних і місцевих фінансів, а також реформування 
бюджетно-податкової системи країн з перехідною економікою дістали розвиток 
у працях Л.Абалкіна, В.Андрущенка, О.Барановського, С.Буковинського, 
О.Василика, Т.Вахненко, В.Вишневського, А.Гальчинського, В.Гейця, 
А.Гриценка, А.Даниленка, Л.Данилової, А.Ілларіонова, Б.Кваснюка, 
О.Кириленко, В.Кравченка, І.Лукінова, С.Льовочкіна, В.Опаріна, К.Павлюк, 
Д.Полозенка, І.Розпутенка, І.Сала, С.Слухая, А.Соколовської, В.Суторміної, 
В.Федосова, Л.Шаблистої, С.Юрія та інші. 

В останні роки проблема міжбюджетних відносин перебуває в центрі уваги 
науковців, працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а 
також фінансових органів. Але на сьогодні спроби їх реформування в Україні не 
привели до створення зваженої системи розподілу повноважень між органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, розробки адекватних 
механізмів формування місцевих бюджетів і вирівнювання їх фінансових 
можливостей. В економічній літературі відсутні науково обґрунтовані 
положення щодо трансформації державних фінансів України від тієї системи, 
яка склалася в умовах планово-централізованої економіки, до системи, яка б 
забезпечувала реалізацію положень соціально орієнтованої ринкової економіки. 
Досі немає обґрунтування комплексу заходів і конкретних взаємозв’язаних 
кроків з реформування міжбюджетних відносин. 

Підвищення ефективності фінансової політики України потребує 
розв’язання проблем формування місцевих бюджетів і вдосконалення 
міжбюджетних відносин. Це має важливе значення з точки зору як виконання 
соціальних функцій держави, так і забезпечення умов для економічного 
зростання в Україні. Відсутність ефективного механізму міжрегіонального 
перерозподілу фінансових ресурсів призводить до значних відмінностей у рівні 
розвитку регіонів і умовах життя, а також до політичних конфліктів.  
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розглядається як головна характеристика свідомості. Однак, сутність свідомості 
як системи найзагальніших характеристик психіки людини, а також загальна 
картина свідомості як цілісного структурного утворення поки не мають повного 
представлення.  

Соціальна свідомість існує в єдності трьох процесів: споглядання, мислення 
та відображення. вона не зводиться до знань, до пізнавальних процесів. Завдяки 
свідомості ми здійснюємо вибір діяльності, цілеспрямоване програмування й 
організацію, приймаємо рішення, оцінюємо результати, обґрунтовуємо критерії 
ефективності діяльності тощо [1]. Значну роль у формуванні соціальної 
свідомості вихованців інтернатних закладів відіграє соціальний педагог, 
професійна діяльність якого набуває цілеспрямованого характеру. 

Діяльність соціального педагога в закладах інтернатного типу досить 
різноманітна. Натомість її можна згрупувати в такі основні види: соціально-
педагогічна діагностика і консультування; соціально-профілактична робота; 
соціальне виховання та корекційно-розвивальна робота. 

Для всебічності та успішності здійснення процесу соціалізації соціальний 
педагог розробляє та реалізує програми, що сприяють [2, с. 88]: 

− розвитку життєвих умінь і навичок; 
− профорієнтації; 
− сексуального виховання і підготовки до шлюбного життя; 
− розвитку комунікативних умінь і культури спілкування; 
− корекції різноманітних відхилень у поведінці (агресія, сором'язливість 
тощо); 
− психотерапії акцентуації характеру; 
− корекції “Я-образу”; 
− запобігання кризовим ситуаціям . 
Таким чином, модель соціально-практичної діяльності в дитячому будинку і 

школі-інтернаті має відбивати не лише специфіку закладу, а й особливості 
соціальної ситуації розвитку та її сприйняття вихованцями. Тому вельми 
важливими в роботі соціального педагога є соціально-педагогічна діагностика, 
профілактична та корекційно-розвивальна робота. 

Наше дослідження було проведено на базі трьох шкіл-інтернатів 
Хмельницької області, а саме: с.Корчунок Хмельницького, с.Вовковинців 
Деражнянського та с.Головчинець Летичівського районів. Зауважимо, що у цих 
будинках-інтернатах у штаті працівників представлено по одному психологу та 
одному соціальному педагогу. Дирекція інтернатів одностайна у думці, що 
кількість працівників цього напряму необхідно збільшувати, адже найвагомішим 
питанням і проблемою сьогодення є формування соціалізованої та соціально-
зрілої особистості.  

У сучасній Україні посада “соціальний працівник” у штаті будинку-
інтернату не передбачена, хоча в наявному ОПП-ОКХ визначено, що випускник 
напряму “соціальна робота” може працювати вихователем шкіл-інтернатів для 
дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вихователем 
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Об’єктивні суспільно-політичні обставини, що виникають у соціумі, 

призводять до збільшення кількості дітей, які перебувають на утриманні 
держави. Причиною тому є нестабільність сімейних стосунків, що призводить до 
розлучень; народжуваність позашлюбних дітей; смертність осіб середнього віку, 
які мали дітей; надзвичайні ситуації; відмова від дітей.  

Основою системи соціальної, педагогічної та психологічної підтримки 
дітей, що виховуються в інтернатах, виступає в першу чергу, правова база як 
функція держави, яка включає як міжнародне законодавство, так і українські 
державні закони і місцеві підзаконні акти, інструкції, конкретні методики. 
Важливою основою захисту дитинства виступає організація та удосконалення 
системи освіти в інтересах успішної соціалізації дітей. Так, у Конституції 
України гарантовано доступність і безкоштовність загальної середньої освіти 
(ст.53). Сьогодні, за офіційною статистикою, в Україні налічується близько 120 
тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а за 
неофіційною – кількість таких дітей досягає 200 тис.  

Проблемі соціальної адаптації та соціалізації соціальних сиріт у закладах 
інтернатного типу присвячені праці С. Дзеншукайте (аналіз напрацьованого 
психолого-педагогічного досвіду у вказаній сфері), А. Ліхачова (характеристика 
соціально-психологічних проблем дітей, що виховуються в дитячих будинках та 
інтернатах), М. Галагузової (теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи з 
дітьми-сиротами). Філософське осмислення проблеми соціальної зрілості 
особистості відображене у працях вчених (Ю.Бардіна, О.Гундар, М.Драганова, 
М.Заплавного, Н.Корицької та ін.); соціологів (Л.Сохань, О.Здравомислова, 
В.Ядова та ін.); педагогів та психологів (І.Бех, О.Кононко, К.Роджерс, К.Хорні, 
Е.Еріксон, та ін.).  

Перебування дітей у закладах інтернатного типу покликане розв’язати одну 
із болючих соціальних проблем суспільства. Найголовніші соціально-педагогічні 
функції цих закладів становлять діаду – формування інтелектуального 
потенціалу для оновлення суспільства з метою просування його на вищий 
щабель розвитку та збереження і збагачення його гуманістичних засад, що 
визначають здатність цивілізації до власного відтворення, розвитку і життя. 

У вітчизняній психології загально прийнято розуміти свідомість як вищий 
специфічний людський рівень психічного відображення дійсності, що має 
суспільно-історичне походження, нерозривно пов’язане з зі спільною трудовою 
діяльністю, мовою і мовленнєвим спілкуванням. Саме вербальне мислення 
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інформаційних систем дає можливість своєчасно отримувати економічну 
інформацію для прийняття рішення на рівні управління підприємством. 

Одним з ключових елементів системи планування діяльності 
підприємства є інформаційне забезпечення процесу створення первинних 
документів, які перетворюються на економічну інформацію. З боку вчених-
економістів та практиків посилено увагу до економічної інформації, яка по-
різному використовується в життєдіяльності суб’єкта господарювання. У 
зв’язку з цим виникає потреба перегляду підходів до питань формування та 
використання інформаційного забезпечення підприємства та удосконалення 
процесу збору оперативних фінансових даних для проведення управлінського 
аналізу. 

Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством – це 
досить складний механізм узгодження інформаційних ресурсів і способів їх 
організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур. За 
їх допомогою керівництво одержує інформацію для прийняття важливих 
рішень щодо подальшої діяльності підприємства.  

Водночас варто зазначити, що вітчизняні та зарубіжні вчені звертають 
особливу увагу на питання планування через покращення показників 
фінансового стану підприємства. Але нові організаційні методи управління 
вимагають отримання додаткової інформації про джерела виникнення 
доходів та витрат від усіх видів діяльності суб’єкта господарювання з метою 
покращення фінансового стану в майбутньому.  

Проблема побудови ефективної системи планування потребує розробки та 
вдосконалення. Це обумовлено тим, що в Україні широкого застосування набула 
методика аналізу фінансового стану за допомогою узагальнених показників 
звітності. Відсутність межових значень для  показників діяльності з урахуванням 
галузевих особливостей, різні механізми розрахунку та підхід до визначення 
фінансового стану на базі цих показників вимагає доопрацювання механізму 
збору інформації в місцях її виникнення. 

Економічна інформація, використовується  менеджерами підприємства і 
повинна відображатися суттєво та повно, тобто містити всі дані про фактичні та 
потенційні  наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на ті рішення, що 
приймаються на її основі для подальшого розвитку діяльності. При розкритті 
інформації підприємство не повинно обмежуватися лише фактичними 
відомостями, але має розглядати обґрунтовані прогнози щодо майбутніх 
результатів  діяльності та фінансового стану. В розвитку національної економіки 
оцінка виконання, яке очікується відповідно до перспективних планів та 
програм, є важливим завданням аналізу. Фінансовий стан підприємства залежить 
від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності і, як 
наслідок, на кожному з етапів виникає та чи інша інформація. Тому для 
прийняття управлінського рішення треба знати планову, нормативну, 
технологічну, облікову, не облікову та аналітичну інформацію. В інформаційній 
системі підприємства це завдання виконують управлінський та фінансовий 
облік. На більшості українських підприємствах інформаційні потреби є 
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однорідні. При моделюванні інформаційної системи економічної інформації 
треба враховувати різні рівні управління [1, c. 276]. 

Збільшення потоків зовнішньої і внутрішньої інформації часто призводить 
до надлишковості цієї інформації, а відтак до необхідності належного її відбору. 
Фінансова інформаційна система формує звіти для різних категорій 
користувачів. У той же час не всім користувачам доступні зміст та складові того 
чи іншого показника фінансового стану підприємства. Великий обсяг 
економічної інформації не дозволяє менеджерам повністю її осмислити, 
проаналізувати і використати для прийняття управлінського рішення.  

Отже, інформація виступає основою в процесі розробки та прийнятті 
управлінських рішень, за її допомогою здійснюються всі стадії управління і 
реалізується зв’язок між суб’єктом і об’єктом. Для ефективного функціонування 
системи збору та аналізу економічної інформації необхідно проводити перевірку 
даних, які надходять з інформаційних систем, через механізм проведення 
інформаційного аудиту. 
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Як свідчить досвід усіх розвинених країн світу та країн, які розвиваються, 

формування ринкової системи та структурна перебудова економіки нерозривно 
пов’язані з поширенням ролі малого бізнесу. Однак в різних соціально-
економічних системах його функції відрізняються за складом. Так, на кризово-
перехідному етапі вирішення проблем економічного та соціального розвитку 
суспільства, укріплення держави та її ролі виявляється неможливим без 
здійснення малим бізнесом, поряд з традиційними, частини специфічних 
функцій – таких як боротьба за виживання, спочатку трудового (але не 
перерозподільного) накопичення капіталів, протидія потенціальному (і 
реальному) зросту безробіття, започаткування інноваційних процесів.  

Очевидно, що важливою соціально-економічною задачею України є 
одночасне забезпечення стабілізації економіки та економічного зросту на основі 
переходу до домінування ринкового механізму економічних відношень.  

Врiвноваженi члени сім’ї були спокійними i в дитинстві, їх рідко карали, частіше 
пестили, з ними більш відкрито обговорювали сексуальні проблеми. Згідно 
концепцiї дублювання якостей братів i сестер вважається, що особа намагається 
в нових соціальних зв’язках реалізувати свої відносини до братів i сестер. Більш 
стiйкi i вдалi шлюби спостерігаються в тих випадках, коли відносини мiж 
партнерами будуються саме за цим принципом, враховуючи статеву 
приналежність. Подружні відносини можуть бути або повністю 
комплементарними (чоловік мав молодшу сестру, або дружина – старшого 
брата) чи частково комплементарними (обоє мали старших братiв чи сестер), або 
ж некомплементарними. При некомплементарному шлюбi вiдмiчається зв’язок iз 
порядком дитини в батькiвськiй сім’ї (коли два партнери були старшими серед 
дiтей) або ж iз статтю (один iз партнерів або ж двоє мали лише братiв чи сестер). 
Особливе місце займають діти, які не мали нi брата, нi сестри; для них в сiм’ї 
була лише одна модель – батьківський шлюб. 

З метою виявлення впливу власного прикладу батькiв на майбутнє сiмейне 
життя молодого подружжя проведено дослідження. Вибіркову сукупність 
становили студенти п’ятого курсу. Дослідження в себе включало вивчення: 
установок на вибiр майбутнього партнера; відношення респондента до 
батьківської сім’ї; відносини респондентів з батьками; сімей респондентів i їх 
відповідність “ідеальній” сім’ї.  

По всій вибiрковiй сукупності приблизно 80,7 % хлопців хотiли, щоб їхні 
майбутні дружина за своїми якостями була подібна на їх матір, 80,1% дівчат iз 
всієї вибірки хотіли бути подібними на свою матір. В неблагополучних сім’ях 
кiлькiсть респондентів, які оцінили якості своєї матері як iдеальнi, зменшилось 
до 29 %. Кожен третій студент iз благополучної сім’ї хотів би бути подібним на 
свого батька i кожна п’ята студентка хотіла, щоб її чоловік за своїми 
особистісними якостями був подібний на її батьків. 98% дівчат i 85% хлопців iз 
неблагополучних сімей оцінили якості своїх батьків, як не вiдповiднi їх ідеалу 
сім’янина. Зокрема, в неблагополучних сім’ях взаємини батьків i особистiснi 
якості сім’янина не являються прикладом подружнього життя, а лише негативно 
впливають на дітей. Тому бiльшiсть таких молодих людей намагаються 
побудувати своє майбутнє сімейне життя по-іншому i виховати в собі якості 
сім’янина, протилежні якостям їх батьків. Але, в реальному сімейному житті 
вони їх дублюють. 

Отже, в результаті аналізу наукових досліджень вчених та проведення 
власного, можемо зробити висновок, що в більшості випадків батьківська сім’я 
впливає на формування уявлень про шлюб в сучасної молоді. 
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i дружини, батька i матері. Знання i уявлення про себе як людину певної статі iз 
специфічними для чоловіка i жінки потребами, цiннiсними орієнтаціями, 
мотивами, інтересами i формами поведінки, а також уявленнями про сімейне 
життя служать психологічним фоном шлюбу i впливають на мiжособистiснi 
відносини подружжя. Таким чином зважаючи на залежність молодої сім’ї від 
впливу, швидку динаміку зростання кількості розлучень, наявності протиріч між 
практичною проблемою і теоретичним станом проблеми, можна говорити, що 
дослідження цієї теми є соціально зумовленим і в цьому проявляється його 
актуальність. 

Великого значення проблемам сім’ї та стосункам у родинах надають такі 
вченні як А.І. Антонов, O.I. Бондарчук, А.Й. Капська, А.Г. Харчев, Л.Б. Шнейдер 
та інші. 

Сім’я – це мала соціальна група людей, яку складають особи, які спільно 
проживають, пов’язанні спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. До 
шлюбу стають дві різні людини, не схожі за темпераментом, з різними смаками, 
звичками, уявленнями про сімейне життя і виховання. 

На позицію молоді по відношенню до шлюбу і сімейного життя впливають: 
особливості структури сімейного життя в батьківському будинку, розподіл 
сімейних ролей і їх виконання; якості особистості подружжя (характер, цiннiснi 
орiєнтацiї, смаки, звички, особливості подружжя); уявлення про ідеал дружини 
чи чоловіка (очкування, пов’язана зi шлюбом, вимоги до сімейного життя); 
просімейна мотивація. Важливим являється власний приклад батьків i якість їх 
виховного впливу на дітей. Найбільш значима роль в процесі формування 
майбутнього сім’янина належить батькiвськiй сім’ї. 

За результатами досліджень Е.К. Васильєвої, В.А. Сисенко, В. Сатiр, А.Г. 
Харчева, Л.В. Чуйко, якi проводилися з респондентами різних соціальних 
категорій батьківська сім’я займає перше місце серед елементів соціального 
мікросередовища (дошкiльнi заклади, школа, засоби масової iнформацiї та iн.) 
які впливають на формування уявлень молодi про подружнє життя. Позитивна 
орiєнтацiя молоді на шлюб i сім’ю забезпечує повна сім’я з сприятливим 
психологічним кліматом. В неповних сім’ях формування орiєнтацiй на шлюб i 
сім’ю ускладнюється внаслiдок деформації рольової соцiалiзацiї – вiдсутнiсть 
одного з батьків як об’єкта iдентифiкацiї. Дані соцiологiчних досліджень 
свідчать: розлучення батьків в три рази збільшує вiрогiднiсть розлучення дітей, в 
той час як розлучення дітей, які росли в повних сім’ях, складає один iз двадцяти. 
Для повноцінного розвитку i формування особистості чоловіка i жінки 
необхідний материнський i батьківський вплив з перших мiсяцiв життя дитини. 

Діти сприймають вiд батьків форму поведінки, пiдсвiдомi реакції, 
рiзноманiтнi позитивні чи негативні звички, значимі якості моделі подружніх 
відносин. На основі концепції дублювання батьківських якостей індивідуум 
навчається чоловічої i жіночої ролі, має тенденцію несвідомо використовувати в 
сім’ї модель відносин батьків незалежно вiд того подобаються вони йому чи нi. 
Врiвноваженiсть подружніх зв’язків залежить від сприятливої моделі шлюбу 
батьків; гарного відношення батька до матері; щасливого дитинства. 

Проблеми стабілізації економіки – це проблеми її рівноваги. Проблеми 
розвитку економіки – це ті ж проблеми її рівноваги, але в динамічному варіанті. 
Важливу роль в одночасному та взаємопов’язаному вирішенні цих проблем грає 
малий бізнес, який є одним з економічних мультиплікаторів.  

В історії відомі приклади, коли держава власними зусиллями і витратами давала 
життя механізму мультиплікатора. Але він достатньо складний і включає цілу систему 
запуску фінансових ресурсів і сувору послідовність взаємопов’язаних дій. 
Мультиплікація, діюча з боку самоорганізації та організації малого бізнесу, як 
всілякий самоврядувальний процес, позбавлена цієї складності, властивій управлінню 
зовні, в тому числі і державному управлінню. При цьому мультиплікатор малого 
бізнесу реалізується двояко: прямим стимулюючим впливом на економіку в результаті 
попиту на засоби виробництва, споживчі товари і послуги і опосередкованим – 
здійснюючи податкові та інші платежі та збори.  

Різноманітність стимулюючих якостей притаманна і великому бізнесу. Але 
мале підприємництво реалізує їх оперативніше і дешевше для суспільства. Крім 
того, поєднуючи власність, працю і управління, малий бізнес спонукає 
економічну творчість і перетворює підприємницькі здібності народу в 
сильнодіючий засіб виведення національної економіки з кризи та її розвитку.  

Теоретичний аналіз ролі малого підприємництва в економіці та в суспільстві 
дозволив виділити і подати в систематизованому вигляді слідуючи його функції: 
1. Малий бізнес, першим приймаючи на себе вплив ринку, є 
першопрохідником ринкових реформ. Його успіх чи невдача свідчать про те, на 
якому напрямку маються перспективи розвитку економіки, а на якому їх немає.  
2. Малий бізнес є сферою самозабезпечення зайнятості, яка здійснюється без 
економічних претензій державі і, отже, звужує поле його соціально-економічної 
відповідальності. 
3. Поєднуючи власність, труд і управління, малий бізнес породжує нову 
стимулюючу якість економіки – персоніфікацію задуму, дії і відповідальності в 
підприємництві.  
4. Мале підприємництво – серйозне джерело поповнення державного і 
місцевого бюджетів.  
5. Малий бізнес – середовище і фактор виховання поваги до праці, 
матеріальних та фінансових ресурсів, до економного споживання. 
6. Поширення та розвиток малого бізнесу – спосіб подолання соціальної диференціації 
суспільства, притаманної першим етапам ринкових реформ. 
7. Поширення малого підприємництва – це поширення зони мінімізації збитків для 
суспільства в разі розорення його суб’єктів. Тут ризик менший і більший ефект 
взаємозаміщення: на зміну тим, що розорюються, швидко приходять ті, що зароджуються.  
8. Малий бізнес – один з факторів досконалої конкуренції. 

Отже, малий бізнес є один із важливих елементів розвитку сучасної 
економіки, що поєднує в собі обмежені фінансові ресурси і нічим не обмежену 
економічну відповідальність, чого так бракує суспільству сьогодні. 
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Реформування економіки України в останнє десятиріччя спрямовано на 

розвиток ринкових відносин. Результатом перебудови господарського механізму 
в промисловості стало значне збільшення кількості підприємств, повне їхнє 
економічне відокремлення, перенесення всього спектру прийнятих рішень на 
рівень підприємства. 

Але одночасно із цим, незважаючи на зростання темпів приросту ВВП 
останнім часом, економічна ситуація в державі поліпшується повільними 
темпами, ще спостерігаються значне скорочення обсягів виробництва в 
більшості галузей промисловості, низький технологічний рівень обладнання, 
зношеність основних фондів, нестача кваліфікованих фахівців, старіння 
кадрового складу.  

Одна з основних перешкод на шляху до економічного росту країни – 
повільний процес перетворень на рівні підприємств, тому що в умовах виходу 
вітчизняного ринку зі стагнації однією з найважливіших проблем для бізнесу є 
дефіцит кваліфікованих кадрів. Отже, сучасні умови господарювання 
потребують усвідомлення того факту, що людина стає одним з основних 
елементів суспільного виробництва. Економічна ефективність будь-якого 
підприємства прямо залежить від того, наскільки ефективно реалізується 
творчий потенціал працівників, мобілізуються всі їхні можливості, раціонально 
організується трудовий процес. Тому необхідно особливу увагу приділити 
вирішенню проблем кадрової реструктуризації підприємств виробничого 
комплексу [1, c. 73]. 

Реструктуризація в сучасних умовах є визнаним ринковим інструментом 
підвищення конкурентоспроможності підприємств. Практично будь-яке 
підприємство під впливом змін намагається негайно й адекватно реформувати 
свою структуру та функції. Від того, наскільки вміло підприємство проведе цю 
роботу, прямо залежить його конкурентоспроможність і життєздатність. Але 
недостатньо оптимізувати один або кілька видів діяльності підприємства, 
реструктуризація повинна стосуватися всіх аспектів його діяльності. Будь-які 
перетворення на підприємстві спричиняють зміни функцій управління, тому 
встає питання підготовленості кадрів до виконання нових функцій, оцінки, 
мотивації праці й конфліктології. З найбільш гострих проблем підприємства в 
період кризи слід зазначити такі як вибуття кваліфікованих фахівців, низька 
виконавська й трудова дисципліна персоналу, недостатня кваліфікація персоналу 
і окремих керівників, незадовільний морально-психологічний клімат, низький 
рівень мотивації працівників і, як наслідок, недостатня ініціативність 

2. Не соромтесь показувати на людях свою повагу і кохання до партнера, 
але дотримуйтесь міри. Не бійтеся похвалити один одного. 

3. Вчіться не ревнувати партнера до друзів, родичів. Станьте другом друзів 
вашого партнера, щоб друзі були спільними. 

4. Навчіться пристосовуватись один до одного, поважати звички, працю та 
бажання інших. 

5. Радьтесь з партнером про спільні справи. Свої пропозиції висловлюйте 
лише у порядку обговорення. 

6. Поважайте звички партнера, рахуйтеся з ним, критично ставтеся до 
своїх слабостей. Пам’ятайте, що у шлюбі ніхто нікому нічим не зобов’язаний. 

7. Не маніпулюйте партнером у своїх інтересах, а активно взаємодійте 
8. Намагайтеся просити, а не вимагати. Пам’ятайте, що поряд з вами 

людина, що має рівні права з вами. 
Отже, можна зробити висновок, що сімей без конфліктів не існує. Причини 

таких конфліктів можуть бути різноманітні: наявність інтересів та цінностей 
різного спрямування, боротьба за лідерство, індивідуально-психологічні 
особливості членів сімей, рівень виховання, наявність матеріальних проблем, 
авторитарний тип взаємовідносин, що склалися в сім’ї. Загалом сім’ї, що були 
опитані, з конфліктними ситуаціями можуть справлятися самі, якщо уважно 
слухатимуть один одного, але одній сім’ї, у якій один із членів сім’ї має низький 
рівень готовності до безконфліктної взаємодії, потрібна допомога. Соціальна 
робота буде полягати в просвіті сімейної пари щодо їхніх прав та обов’язків, 
сімейних конфліктів і способів їх розв’язання, вироблення умінь застосовувати 
набуті знання на практиці.  
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Останнім часом значно зросла увага до проблем шлюбу i сім’ї. Високий 

рівень розлучень, особливо серед молодих сімей, підвищив інтерес до 
дослідження орієнтації молоді відносно шлюбу i сім’ї, а в зв’язку з цим i до 
проблем підготовки до шлюбно-сiмейних відносин. Вирішення таких проблем 
залежить вiд багатьох факторів, серед яких особливе місце займають 
психологiчнi. Психологічна готовність до шлюбу i сімейного життя – 
багатоаспектна проблема, яка включає в себе питання формування психологічної 
статі особистості, її розвиток, оволодіння стереотипами чоловічої i жіночої 
поведінки. Благополуччя сім’ї залежить вiд специфіки засвоєних ролей чоловіка 
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Із свідчень представників неповних сімей вимальовується зовсім інша 
картина. Основними причинами сварок подружжя у сім’ях, що розлучилися, 
були: ревнощі або зрада одного із членів подружжя; несерйозне ставлення до 
виконання обов’язків чоловіка, дружини; егоїзм другої “половини”. 

В стабільних сім’ях, конфлікти протікають на загальному фоні позитивних взаємин 
подружжя, виконуючи таким чином конструктивну функцію. Так, виявляючи різницю 
потреб, установок, намірів подружжя, конфлікти допомагають виробити єдині позиції і 
сприяють успішній адаптації партнерів до шлюбу. В проблемних сім’ях конфлікти 
протікають на тлі негативних стосунків подружжя, їх взаємної незадоволеності і 
послаблення чи втрати емоційності, привабливості партнерів.  

З метою дослідження конструктивності відносин у молодій сім’ї була 
використана методика “Самооцінка конструктивної взаємодії в подружніх 
стосунках”. В досліджені брали участь 30 сімейних пар, тобто 60 осіб. Дана 
методика використовувалася для дослідження самооцінки суб’єкта у сімейних 
взаємовідносинах та визначення рівня конфліктності особистості. Тест 
складається з п’ятнадцяти тверджень, які потрібно було оцінити, за власними 
переконаннями, п’ятибальною шкалою. За результатами тестування осіб, що 
несхильні до конфліктної поведінки не виявлено. 10% опитаних мають 
готовність до безконфліктної взаємодії вище середньої, тобто такі люди мало 
схильні до конфліктів, але їм потрібно переглянути деякі позиції власної 
поведінки. 80% опитаних мають середній рівень готовності до безконфліктної 
взаємодії. Ймовірність сімейних конфліктів між такими людьми досить висока. 
Ще 10% опитаних мають низький рівень готовності до безконфліктної взаємодії, 
цим людям потрібно переглянути власну поведінку і серйозно працювати над 
собою. Підсумовуючи дані результати дослідження виявилось, що більшість 
сімей не можуть проживати без конфліктів. 

З метою профілактики конфліктів в молодих сім’ях ми пропонуємо 
використовувати такі стратегії та рекомендації. Зокрема розрізняють такі види 
стратегій з розв’язання конфліктів: стратегія боротьби, стратегія уникнення, 
стратегія компромісу та співробітництва.  

Людина, яка обирає стратегію боротьби, як правило, прагне домогтися своєї мети, 
незважаючи на бажання партнера. Задля вирішення конфлікту така людина може 
застосувати тиск, погрози, насильство, що призводить до пригнічення одного партнера 
іншим. Стратегія уникнення рівнозначна відмові від нормалізації міжособистісних 
стосунків. Зовні життя сім’ї може виглядати досить тривалий час таким, як і було, 
навіть поліпшитись, оскільки сварки й суперечки припиняються. Проте, якщо люди 
обирають таку стратегію, вони поступово стають чужими і шлюб рано чи пізно може 
розпастися. Стратегія компромісу та співробітництва – намагання вирішити 
конфлікт разом.  

З метою профілактики конфліктів в молодих сім’ях ми пропонуємо 
використовувати такі рекомендації, що спрямовані на оптимізацію подружніх 
взаємин у молодій сім’ї і конструктивного вирішення конфліктів: 

1. Не поспішайте розповідати про сімейні конфлікти, оберігайте гідність 
один одного. 
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працівників при розв’язанні виробничих проблем, конфронтація адміністрації та 
персоналу. Процес реструктуризації необхідно починати з кадрової 
реструктуризації, оскільки на перший план виходять проблеми відповідності 
кадрів підприємства цілям реструктуризації.  

На наш погляд, реструктуризація – це процес, який проводиться не тільки в 
період кризи підприємства, але й з метою адаптації підприємства до мінливих 
умов зовнішнього середовища. 

Література: 
1. Гринева В.Н., Рабынина Ю.Б. Оценка кадровой реструктуризации предприятий // 

Економіка розвитку, № 2 (30). – Х., ХДЕУ, 2004. – С. 72-76. 
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Розвиток світової економіки значною мірою відображається на ринках 

фінансових послуг. Із середини 80-х рр. ХХ ст. у Європі активізувався процес 
злиття й поглинання фінансових організацій, у який у середині 90-х включилася 
й Україна. Компанії стали створювати фінансові союзи й об’єднання, зокрема 
об’єднання банків і страхових компаній, що зумовило виникнення на ринках 
фінансових послуг такого явища, як консолідація банків і страхових компаній. 
Банки і страхові компанії, що входять до спільних груп банко-страхування, 
вирішують проблеми з капіталізацією за рахунок перерозподілу коштів у групах 
[1; с. 16].  

Тенденції, які склалися на фінансовому ринку, породжують нові сфери 
конкуренції і суперництво на національних ринках. Розвиток глобальної 
фінансової системи ставить задачі переосмислення економічної і фінансової 
політики, вимагає удосконалення конкретних інструментів і технологій 
економічного регулювання страхових відносин, що забезпечують економічну 
безпеку господарюючих суб’єктів і стійкий розвиток національної економіки.  

Вивчення зарубіжного досвіду концентрації капіталів страхових компаній і 
банків, виявлення основних тенденцій цього процесу необхідне для 
обґрунтування ефективної стратегії взаємодії названих інституцій на ринку 
фінансових послуг, для законодавчо-нормативного й макроекономічного 
регулювання такої взаємодії з боку державних органів з метою захисту інтересів 
споживачів.  
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Існує багато наукових досліджень страхового та банківського ринків як 
окремих суб’єктів. Проте глибина аналізу взаємодії та взаємопроникнення 
банківського і страхового капіталу не достатня. Одними з перших дослідників 
цієї теми стали О.Лилик, Н.Тарасова, М.Мних, Л.Ширинян, В.Фурман, 
В.Зубарєв та інші. Більшість публікацій цих та інших авторів присвячена 
з’ясуванню суті й класифікації різноманітних ризиків, властивих банківській 
діяльності, і заходам з їх страхування.  

Саном на сьогоднішній день в Україні кількість страхових компаній є 
достатньою та перевищує кількість банків майже у 2,5 рази. Більшість банків 
створюються як відкриті акціонерні товариства, тоді як практично 60% усіх 
страхових компаній створені у вигляді закритих акціонерних товариств і 
здійснюють свою діяльність в інтересах засновників, що не сприяє розвитку 
страхового ринку, тому в наш час банківський сектор в Україні більш 
розвинений [3, с. 18].  

Затримка розвитку страхового ринку пов’язана також із наявністю 
монополії на деякі види страхування. В Україні першим 50 страховим компаніям 
належить 76% усіх зібраних премій (першим 10 страховикам життя належить 
91% зібраних премій зі страхування життя, першим 50 страховикам – 78% 
зібраних премій з ризикових видів страхування), що також свідчить про 
диспропорції в концентрації страхового ринку [4].  

Співпраця страхової компанії з банком вигідна обом учасникам, оскільки 
знижується собівартість трансакцій та інформаційних витрат усередині групи і, 
як наслідок, зменшуються тарифи, надається можливість вести більш гнучку 
цінову політику, зростає надійність усіх фінансових операцій, що проводяться 
страховою компанією і банком, також раціонально інвестуються кошти 
страхових резервів, зібраних страховою компанією. Крім того, у банку виникає 
додаткове джерело доходів – комісійна винагорода за реалізацію страхових 
полісів [2].  

Проте, крім зазначених переваг, інтеграція банків і страхових компаній має 
й недоліки, головним із яких є монополізація фінансової галузі. Наприклад, 
підприємство бере в банку в лізинг обладнання, при цьому банк зобов’язує його 
застрахувати лізингове майно й пропонує ряд страхових компаній, поліси яких 
він прийме. Із цими страховими компаніями він має договір про співпрацю, або 
вони входять в одну банківсько-страхову групу. Підприємство, яке бере у лізинг 
обладнання, не має права вибрати іншу страхову компанію, умови страхування 
якої можуть бути більш привабливими, а вартість послуг – нижчою, що обмежує 
права споживача фінансових послуг. Таким чином, відбувається прихована 
монополізація ринку фінансових послуг [2].  

Таким чином, ефективність взаємодії банків в умовах розвитку страхових 
відносин необхідно створити систему державного регулювання функціонування 
й розвитку банківсько-страхових структур, визначити вимоги до функціонування 
таких структур згідно з нормами й стандартами Європейського Союзу. Світові 
тенденції до подальшої інтеграції страхового і банківського капіталу, а також 
європейський досвід примушують Україну формувати законодавчо-нормативну 

педагогічної культури батьків); В.Сухомлинський, З.Зайцева, Д.Луцик, 
В.Кравець (підготовка молоді до сімейного життя); А.Алексюк, І.Звєрєва, 
А.Капська, Л.Коваль, А.Терещенко (науково-педагогічні засади існування 
системи соціальних служб для молодої сім’ї); Н.Гордєєва, А.Бєсєдін, 
О.Безщотнова, Н.Лавриченко (девіації сімейно-шлюбних відносин), 
А.Дмитренко, А.Обозова, Ю.Олейник (психологічні фактори подружньої 
сумісності). 

Однак, незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у галузі 
профілактики сімейних розладів (О.Язвінська, М.Мушкевич, Є.Потапчук, 
І.Дементьєва, М.Птаха та ін.), проблема подолання конфліктів у молодій сім’ї є 
недостатньо дослідженою. 

Сім’я – це соціальний інститут, тобто стійка форма взаємовідносин між людьми, у 
межах якої здійснюється основна частина повсякденного життя людей: сексуальні 
стосунки, дітонародження й первинна соціалізація дітей, значна частина побутового 
догляду, освітнього й медичного обслуговування, особливо у ставленні до дітей та осіб 
похилого віку. 

Молода сім’я визначається як соціальна група, що складається з чоловіка та 
дружини (з дітьми чи без) і перебувають у шлюбі вперше (не більше п’яти років) 

У нашому дослідженні значну увагу ми приділимо молодій сім’ї та її 
конфліктам. Пріоритетною сферою уваги соціальної роботи у даному напрямі є 
міжособистісна адаптація подружжя до нових для них сімейних ролей, способу 
життя та обов’язків. Адже як відомо, що особливо складними і відповідальними є 
перші п’ять років подружнього життя. Оскільки, в цей час відбувається взаємна 
адаптація шлюбних партнерів, висуваються зустрічні вимоги, виробляються 
спільні погляди і взаємоприйнятні моделі поведінки. Спроби перевиховання одного 
партнера іншим, як правило, руйнують довіру і любов внаслідок чого виникають 
конфлікти.  

Традиційно сімейні конфлікти розглядалися як негативне явище, яке 
відігравало лише дестабілізуючу роль. Наслідки такого конфлікту – це 
погіршення стосунків, руйнування психологічного клімату в сім’ї і, як кінцевий 
результат, розпад сім’ї. Але конфлікт може відігравати і позитивну роль як засіб 
зняття загострених суперечностей у процесі діалогічного спілкування подружжя. 
У процесі розвитку сім’ї відбувається адаптація сімейних партнерів до кожного 
нового етапу стосунків у сім’ї. Отже, конфлікт відіграє стабілізуючу роль у тому 
разі, коли члени сім’ї прагнуть усвідомити існуючі розбіжності, знайти єдність у 
поглядах і позиціях. 

Основними причинами сімейних конфліктів відповідно до досліджень 
Захарченка В.Г. (за переконанням самих членів повних молодих сімей) є: погані 
житлові умови; неекономні витрати одного із подружжя; різне розуміння щодо 
розподілу домашніх справ на “чоловічі” і “жіночі”; безвідповідальне, несерйозне 
ставлення до виконання подружніх обов’язків; зрада або ревнощі; втручання 
батьків у їхні стосунки; егоїзм; надмірна втома або нездужання, хвороби; різні 
погляди на події, які відбуваються у суспільстві; нелюбов до дитини. 
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чоловіком та жінкою, які формують духовний, психологічний клімат сім’ї і 
творять задоволення кожного з членів подружжя. 

Які найбільш поширені причини і мотиви розірвання шлюбу? Головними 
причинами розлучень є: несумісність характерів, невміння і небажання 
підпорядковувати свої інтереси волі іншого, неуважність одного з подружжя до 
іншого і так далі.  

У попередженні і подоланні сімейних конфліктів дуже багато залежить від 
вміння спілкуватися у сім’ї, основу якого складає прагнення згладити сімейний 
конфлікт, а не розпалювати його. Дуже важливо не дозволити собі опуститися до 
використання образливих виразів по відношенню до близької тобі людини. 
Хочеться згадати і пораду французької письменниці М.Скюдері: “Вступаючи у 
шлюб, дивіться у всі очі до весілля і тримайте їх напівзакритими після”.  

Відомий соціолог В.О. Сисенко вважає, що для вирішення подружніх 
конфліктів доцільно:  

1. Підтримувати почуття власної гідності чоловіка та жінки;  
2. Постійно демонструвати взаємну повагу;  
3. Стримувати себе у проявах злості, гніву;  
4. Не акцентувати уваги на помилках та прорахунках один одного;  
5. Не дорікати минулим і, зокрема, помилкам колишнім;  
6. Стримувати себе у ревнощах.  
Лише одна порада: доти, доки ви не переконалися, що шлюб ваш 

стабільний, не поспішайте з народженням дітей. Але є зворотний бік медалі: 
дитина може примусити подружжя переглянути своє спілкування і наповнити 
життя новим змістом. Думайте і зважте всі “за” і “проти”.  

Тому необхідно удосконалюватись, працювати над собою, робити усе 
можливе, щоб уникнути дисгармонії у сім’ї, а своєю поведінкою, своїми 
вчинками сприяти гармонії і затишку, створювати теплу погоду, дбати про 
щасливе сімейне вогнище.  
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Відповідно до статистичних даних в перший рік життя родини ймовірність 

розлучень до 30% загального числа шлюбів. Даний період є кризовим в процесі 
розвитку родини. 

Проблему подружніх конфліктів в молодій сім’ї активно вивчали 
В.Г.Захарченко, А.Макаренко, В.Постовий, О.Черкасова (формування 

базу із цих питань і розробляти економічну політику, яка б сприяла зрощенню, 
взаємопроникненню банківського й страхового сегментів фінансового ринку.  
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У зв’язку з реформуванням економіки України, в якій відбулись якісні зміни 
механізмів господарювання, виникла необхідність пошуку ефективних методів 
управління працею з метою підвищення її продуктивності. Оцінка ситуації, яка 
склалась, дозволяє стверджувати, що зроблені кроки в цьому напрямку не дали 
очікуваних результатів. Одним з шляхів є підвищення керованості мотивацією 
праці на підприємстві з метою формування середовища зацікавленості 
працівників у кінцевих результатах, ефективність якої спроможна компенсувати 
недоліки інших функцій управління, наприклад, в плануванні або організації 
виробничої діяльності. У зв’язку з цим основна функція менеджерів всіх рівнів 
повинна полягати у вмінні виявляти спонукаючи мотиви працівника та 
здійснювати на них відповідні впливи з метою підвищення як індивідуальної 
ефективності; трудової діяльності, так і ефективності функціонування організації 
в цілому. 

Однак, не дивлячись на прикладені в останні роки зусилля, зараз важко 
говорити про значні успіхи в цій області. Такий стан викликаний багатьма 
чинниками: неадекватністю використовуваних раніше методів управління 
мотивацією сучасним умовам, недостатньою кількістю досліджень в цій області, 
які проводяться в Україні, механічним переносом методик розроблених за 
кордоном в практику українських підприємств без врахування специфіки 
вітчизняного менталітету та підходу до управління бізнесом, і, не в останню 
чергу, відсутністю кількісних методів управління мотивацією [1, c.110]. 



 70  95

Отже, в сучасних умовах для ефективної діяльності підприємства необхідно 
розробити методику кількісної оцінки трудової мотивації, яка є головним 
інструментом управління мотивацією праці та визначити основи управління 
останньої на підприємствах. 

Аналіз наукової літератури з управління мотивацією виявив наявність 
декількох підходів до розуміння сутності цього процесу: в рамках економічних 
вчень великий внесок в розкриття економічних мотивів внесли М.Вебер, 
Дж.Кейнс, Д.Рікардо, А.Сміт, Й.Шумпетер; соціально-історична лінія аналізу 
економічних мотивів розроблялась Вольтером, Д.Дідро, К.Марксом, Ж.Руссо, 
К.Сен-Сімоном. Мотивація трудової діяльності завжди знаходилась і 
знаходиться у полі зору багатьох вітчизняних вчених та дослідників. З певною 
стабілізацією економічної ситуації в країні почали з’являтись праці сучасних 
науковців С.И.Вовканича, Т.Заєць, С.М.Злупка, O.G. Кузьмина, В.М.Нижника, 
М.І.Пітюлича, У.Я.Садової, Л.К.Семів. 

Разом з тим, недостатня вивченість проблеми економічної оцінки мотивації 
трудової діяльності, яка підвищує зацікавленість працівників у кінцевих 
результатах праці.  

Питання мотивації є складовою частиною розвитку теорії та практики 
ринкової та соціальної економіки, яка забезпечує економічне зростання 
господарських систем при одночасному соціальному її розвитку. Важливість 
мотивації, на наш погляд полягає в наступному: по-перше, мотивація не повинна 
суперечити законам управління, так як вона є однією із його функцій; по-друге, 
мотивація не повинна суперечити законам логіки, так як логіка є наука про 
закони правильного мислення, яке веде до істини Незважаючи на таке 
різноманіття існуючих підходів у визначенні закономірностей мотивації, нами 
виділено загальну її особливість: мотивація обов’язково є цілеспрямованою і 
застосовується для інтенсифікації досягнення кінцевого результату будь-якої 
економічної структури [1, c.112]. 

На наш погляд, необхідність управління мотивацією праці обумовлена 
різким зниженням її рівня в останні роки. Проте саме трудова мотивація 
виступає основним фактором підвищення ефективності праці та виробництва в 
цілому. Оскільки трудова мотивація є внутрішньо обумовленим явищем, то 
керувати нею можливо за допомогою зовнішнього впливу, в якості якого 
керівник підприємства використовує стимулювання. На основі проведеного 
дослідження, ми пропонуємо розглядати мотивацію, як процес свідомого вибору 
суб’єктом того чи іншого типу поведінки, діяльності, обумовлених мотивами, які 
можуть бути підсилені за допомогою стимулів. 
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студентів більше половини дівчат, і зрозуміле прагнення останніх створити 
родину в найбільш сприятливі для цього роки. 

За даними “служби сім’ї”, сьогодні до 20 років виходять заміж більше 55% 
дівчат. Головною причиною ранніх шлюбів (за даними опитування, проведеного 
працівниками одного із РАЦС) серед дівчат є страх залишитися самотньою. 
Якщо ще врахувати, що в країні кожний четвертий – п’ятий самотній, і ця 
обставина досить серйозна, то зрозуміти молодь неважко.  

Студенти укладають шлюби найчастіше на старших курсах, коли 
наближається час закінчення вищого навчального закладу й розподіл на роботу 
(хоча б для одного з подружжя). Вік одруження в чоловіків 22-24 року, у жінок – 
20-22. Студенти вважають, що під час навчання у вищому навчальному закладі 
міста легко створити сім’ю, особливо жінкам, оскільки згодом їх шанси помітно 
зменшуються (із збільшенням віку, із зміною місця проживання, де контингент 
чоловіків або жінок недостатньо відповідний тощо). 

Студентська сім’я створюється в результаті активного пошуку молодими 
людьми близької, дорогої людини, необхідної для щасливого, повноцінного 
життя. Характер майбутнього шлюбу значною мірою визначається мотивами, 
причинами, які зумовили укладення шлюбного союзу. Було доведено, що 
переважним мотивом укладення шлюбу у студентської молоді – є любов і 
близькі до неї духовні, етичні і естетичні цінності і очікування. 

Актуальними є також і відносини між студентською парою після 
одруження, тому, що багато з них потім швидко розлучаються. Переважно 
молодь вступає у шлюб після декількох місяців знайомства. І схема таких 
шлюбів проста. Начебто кохали – тому і одружилися, незабаром розлюбили – 
тому і розійшлися. 

Зі 175 опитаних пар, які подали заяву на реєстрацію шлюбу, тільки 40% 
чоловіків та 41% жінок навіть у романтичний період своїх відносин відповіли, 
що розлучення – це найкращий вихід із невдалого шлюбу. 

Існують спроби у педагогіці, соціології, психології та сексології пізнати 
інтимний світ людей. Створюється необхідна література про сім’ю та шлюб. 
Виникають різноманітні центри молодої сім’ї, знайомств, консультацій тощо. 
Але сьогодні цього недостатньо. 

Молодим людям необхідно знати не тільки етику та психологію, але й 
педагогіку шлюбного життя, вміння бачити різницю між закоханістю, коханням 
та пристрастю. Розібратися у своїх почуттях, врахувати особливості психології 
чоловіка та жінки, щоб не помилятися або менше помилятися й страждати, щоб 
вміти брати корисне з допущених помилок, виправляти їх. 

Не менш гострою є проблема статевого виховання учнів, молоді та 
дорослого населення, оскільки невідповідальність в питаннях статевих відносин 
призводить до конфліктів у сім’ї, розпаду шлюбів, самотності, що є причиною 
нервово-психічних розладів, венеричних захворювань, соціальної напруженості 
в суспільстві. Сімейне життя передбачає не тільки народження дітей. Гармонія 
сімейних стосунків багато в чому залежить від успіхів інтимних взаємин між 
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країнами, переважна частка українських сімей проживає у набагато меншому за 
площею і гіршому за комфортністю житлі.  

Таким чином, проблеми формування молодих сімей можна визначити так: 
низький рівень доходів і споживання, особливо харчування; труднощі з 
забезпеченням житла і облаштуванням побуту; проблема зайнятості; 
неефективна, здебільшого лише декларована система соціального захисту тощо. 
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Вісімнадцять років тому сімейний студент був рідкістю, винятком. Як 
правило, це були молоді люди, що відслужили армію, живуть з родиною або 
після весілля орендують “куток”. Усі сімейні проблеми, матеріальне 
забезпечення тощо, вирішувалися самостійно цією парою. Основні сімейні 
союзи укладалися молоддю, що приходила з армії або, що закінчила підготовче 
відділення. За роки спільного навчання молодь пізнавала один одного і вже на 
перших-других курсах одружувалася. Сьогодні сміливо починають будувати 
сім’ю студенти всіх курсів, впевнені, що навіть з дитиною на руках вони 
зможуть закінчити інститут, стати спеціалістом з вищою освітою. 

Як бачимо, студентська сім’я – достатньо складний та ще маловивчений 
об’єкт дослідження. Під студентською сім’єю мається на увазі сім’я, в якій 
молодята – студенти денного відділення вищого навчального закладу. Це молода 
родина, у котрій молодятам не більше 28 років, стаж сімейного життя не 
перевищує 5 років. 

Сьогодні дослідники студентської сім’ї відмічають, що сімейні студенти 
вчаться не гірше інших студентів і виховують дітей не гірше досвідчених 
батьків. Незалежно від нашого бажання кількість одружених студентів росте, і 
це стійка тенденція, а не виняток. 

Як правило, одруження для студентської молоді не є необачним рішенням. 
Буває, звичайно, що одружуються й 18-19-літні. Зрозуміла тривога батьків за 
долю своїх дітей. Але страх того, що, створивши родину, студенти обов’язково 
залишать навчання, не має лякати батьків. У ході опитування студентів 
Хмельницького інституту соціальних технологій, з’ясувалося, що наміру 
залишити навчання після одруження або після появи дитини немає ні в кого із 
сімейних студентів. 

Статистика свідчить, що до віку 25 років у шлюб вступають більш 80% 
жінок і близько 70% чоловіків. Студенти не є виключенням. Крім того, серед 
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За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи 

взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток (750 млн. чол.). Тому 
безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.  

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному 
плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується 
купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, 
підприємство – персонал. Зростають ризики соціального напруження, додаткові 
витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного боку, 
важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – 
великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для 
подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 
Взагалі експерти Міжнародної організації праці вважають, що найближчими 
роками в середньому в світі рівень безробіття досягне 10% і повністю 
ліквідувати його не зможе жодна країна [3]. 

В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Закону “Про зайнятість 
населення” законодавчо визначається безробіття. Згідно з нашим 
законодавством, безробітними вважаються люди працездатного віку, які 
втратили роботу з незалежних від них причин, не мають заробітку, а також ті 
громадяни, що виходять вперше на ринок праці, зареєстровані в центрах 
зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до праці. До безробітних, 
зареєстрованих в органах Державної служби зайнятості, відносяться особи, що 
не мають роботи, шукають роботу і в установленому порядку отримали 
офіційний статус безробітного в органах Державної служби зайнятості [1]. 

Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне 
явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової 
економіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова 
економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є 
неодмінною умовою її нормального функціонування.  

За кордоном безробітними вважаються всі, хто хоче працювати й не може 
знайти роботу. У Росії таких – 9,2%, у Польщі – 19,2%, у Чехії – 7,8%, в Італії – 
8,2%, у Португалії – 8,7%. В Україні декларується рівень безробіття у 3,6% і є 
досить диференційованим по окремих регіонах. Нині найвищий рівень 
зареєстрованого безробіття характерний для західних областей — Волинської, 
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. 
Найнижчі показники рівня безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та 
Севастополі [4]. 
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Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах 
України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових 
робочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень 
безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.  

Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні включає: розвиток 
розгалуженої системи державної служби зайнятості, професійної орієнтації, 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; надання 
підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої 
сили або переведення частини працівників на скорочений робочий день; 
державну підтримку нетрадиційним сферам зайнятості; стимулювання 
підприємців до навчання, перекваліфікації й подальшого працевлаштування 
додаткової робочої сили; залучення приватного (як вітчизняного, так й 
іноземного) капіталу в райони зі стійким рівнем безробіття; регулювання 
можливості працевлаштування за кордоном, приєднання України до 
міжнародного ринку праці; стимулювання осіб, що отримують державну 
допомогу до пошуку робочих місць; збільшення кількості стажистів у системі 
професійної освіти; заходи щодо квотування робочих місць для представників 
найуразливіших груп на ринку праці, безвідсоткові кредити, що надаються 
безробітним, які започатковують власний бізнес тощо. Механізм соціальної 
допомоги безробітним становлять різні види компенсацій при втраті роботи; 
особливі гарантії працівникам, які втратили роботу в зв’язку зі змінами в 
структурі виробництва й організації праці стипендії на час професійної 
підготовки та перепідготовки, виплати допомоги по безробіттю.  

Система соціального захисту населення у сфері зайнятості повинна 
охоплювати три взаємопов’язаних рівні: макрорівень, регіонально-галузевий і 
первинний, з властивими для них функціями і механізмами реалізації їх. У 
моделі управління системою зайнятості повинні дістати відображення всі 
фактори, що впливають на поповнення ринку робочої сили, і мотиви, які 
формують поведінку населення допрацездатного віку, працюючого, 
працездатного непрацюючого і непрацездатного. Головне завдання системи 
захисту від безробіття в цих умовах боротьба із соціальним утриманством, 
стимулювання людини до пошуків роботи і перенавчання, а також надання їй 
необхідної при цьому допомоги. В цілому безробіття, як економічне і соціальне 
явище ринкової економіки, є виявом відносного перенаселення, появою відносно 
зайвих людей. Проте це не абсолютне перенаселення, а тільки відносно потреб у 
робочій силі для прибуткового ведення підприємницького господарства [2]. 

Отже, безробіття в Україні набуло великого масштабу, а офіційний перехід 
України до статусу країни з ринковою економікою вимагає нових підходів до 
цієї проблеми. Розв’язання проблеми безробіття безпосередньо пов’язане з 
розвитком суспільного виробництва, підприємництва, насамперед із розвитком 
малого й середнього бізнесу.  

У моделі управління системою зайнятості повинні дістати відображення всі 
фактори, що впливають на поповнення ринку робочої сили, і мотиви, які 
формують поведінку населення допрацездатного віку, працюючого, 

Самопочуття молодих людей, які вирішили взяти шлюб, можна 
охарактеризувати як тривожне, розгублене, радісно нервове і сповнене великими 
надіями та планами. Майбутній розвиток шлюбних взаємин значною мірою 
залежить від розуміння обома членами подружньої пари проблеми лідерства в 
сім’ї. Неузгодженість у цьому питанні може стати одним з найбільш 
конфліктогенних чинників. 

Також для молодих людей природно прагнути до самостійності, 
незалежності від батьків. Але це можливо лише в разі окремого проживання. 
Через погані економічні умови молоді люди не можуть покинути батьківський 
дім, вести власне господарство. Переважна кількість молодих людей живе разом 
зі своїми батьками, а отже немає самостійного досвіду сімейного життя. 
Зазначений чинник стримує формування в молодих людей таких особистісних 
якостей: як відповідальність, кмітливість, вміння покластися лише на себе, 
здатність вирішувати будь-які проблеми самостійно. А саме ці якості необхідні в 
шлюбі, і якщо вони не сформувалися за все попереднє життя, то навряд чи 
з’являться у шлюбі. 

Важливим етапом підготовки до шлюбу є обговорення різних питань 
майбутнього життя з партнером, під час якого прояснюються, уявлення, ціннісні 
орієнтації кожного. Таке спілкування молодим людям дає можливість глибше 
пізнати і зрозуміти один одного, краще усвідомити і прояснити труднощі, які 
можуть виникати в сімейному житті, виробити перші сімейні плани. Чим ширше 
коло обговорюваних питань, чим частіше молоді люди їх обговорюють, тим 
більша вірогідність кращої підготовленості майбутнього подружжя до 
розв’язання проблем майбутнього сімейного життя.  

Відомі такі дані, що, майже кожна друга сім’я витрачає на харчування 60% 
сукупного доходу. Отже, більшій кількості молодих сімей можливості 
забезпечення належного харчування і прийнятого рівня споживання значно 
обмежені. Ці родини не можуть задовольнити в більш-менш повному обсязі 
елементарні потреби, включаючи відпочинок, оздоровлення, лікування. Згадані 
потреби доступні для обмеженого контингенту молодих сімей з порівняно 
високим рівнем матеріального забезпечення, які витрачають на харчування до 
20% доходу, але таких родин є досить мало. До них відносяться бездітні і 
малодітні сім’ї.  

Слід зазначити, що бідність як соціальний феномен зараз набула особливих 
характеристик. Спираючись на численні дослідження, з упевненістю можна 
сказати, що бідні сім’ї відрізняються тим, що економія витрат на харчування для 
них є турботою кожного дня. Відомо, що у повсякденному меню молоді 
переважають здебільшого дешеві продукти. 

Тобто ситуація з харчуванням у молодих сім’ях вкрай неблагополучна і 
може відбитися, і, ймовірно, уже відбивається, не тільки на їхній працездатності 
і діловій активності, але й на здоров’ї майбутніх поколінь. 

Рівень упорядкованості житла, в якому починають будувати своє життя 
молода сім’я, також далеко не завжди комфортний. Порівняно з іншими 



 92  73

ПРОБЛЕМИ МОЛОДОЇ СІМ’Ї 
 

Т.В. Дем’янова  
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ “Україна”, 

соціально-гуманітарний факультет, група ПС-41 
Науковий керівник: Л.В. Левицька, ст. викладач кафедри психології 

 
Сім’я в Україні продовжує відігравати важливу роль у житті кожного 

громадина. У молодих людей ціннісні орієнтації не змінювалися б у бік більш 
цинічного світосприйняття, якими б не були теоретично-демократичними їхні 
погляди на шлюб і сім’ю та ліберальними між статеві стосунки, створення 
родини сприймають як важливу складову щасливого життя.  

Але в будь якій сім’ї з тих чи інших причин можуть виникнути 
непорозуміння, конфлікти, що в більшості випадків може призвести до 
розлучення. 

Розлучення молодого подружжя становить 46% від загальної кількості 
розлучень. Серед причин нестійкості у шлюбних зв’язків сучасного подружжя не 
останнє місце посідає легковажне ставлення молоді до сімейних обов’язків, та не 
усвідомлення своєї відповідальності за членів сім’ї. Нерідко також уявлення і 
сподівання молодих людей, щодо сімейного життя не збігається з реальністю; 
безліч проблем матеріально-побутового характеру, морально-психологічні 
навантаження з перших місяців спільного життя постають перед подружжям, і 
часто невміння їх вирішити призводить до розчарувань і зневіри у можливість 
щасливого сімейного життя. 

У розвитку молодої сім’ї виділяють такі кризові періоди, які у більшості 
випадків є чинниками виникнення розлучень: 

Перший рік подружнього життя характеризується конфліктом адаптації 
один до одного, коли два “Я”, стають одним “Ми”. Відбувається еволюція 
закоханість зникає і подружжя постає один перед одним такими, якими вони є 
насправді. В перший рік життя сім’ї вірогідність розлучення становить – 30%. 

Другий кризовий період пов’язують з появою дітей, так як молоде 
подружжя піддається серйозному випробуванню. Так як в цей період 
погіршується можливість професійного зростання подружжя, в них стає менше 
можливості для реалізації в тій чи іншій діяльності та інше. 

Мотивами розлучень є: 
− відсутність спільних поглядів, інтересів; 
− не сумісність характерів; 
− подружня не вірність; 
− відсутність, або втрата почуття любові; 
− легковажне відношення до подружніх обов’язків; 
− погані стосунки із батьками; 
− не нормальні життєві умови; 
− сексуальна незадоволеність. 

працездатного непрацюючого і непрацездатного. Суспільне виробництво 
України в умовах переходу до ринкових відносин перенасичене робочою силою. 
На це влада й повинна робити ставки.  
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Процес змін, який переживає сьогодні наше суспільство, супроводжується 

переоцінкою цінностей і прагненням сформувати нові дієві парадигми розвитку, 
які поєднують все отримане з попереднього досвіду з новими знаннями, що 
здобуваються на основі аналізу сучасних процесів і явищ.  

Свідоме й цілеспрямоване перетворення всіх сторін життя суспільства з 
урахуванням його довгострокових потреб – одна з найважливіших ознак 
інноваційного типу розвитку. Інноваційний тип розвитку, спираючись 
насамперед на постійно нарощувану потужність, можливості та силу науки і 
техніки, стає домінуючим напрямком розвитку сучасної цивілізації. 

В основі інноваційного типу розвитку лежить безперервний і 
цілеспрямований процес пошуку, підготовки і реалізації нововведень, що 
дозволяють підвищити ефективність функціонування виробництва, підсилити 
ступінь реалізації потреб суспільства, забезпечити поліпшення його 
життєдіяльності.  

Сьогодні в Україні як ніколи актуальним є заохочення інноваційної 
діяльності в усіх суспільно-економічних сферах життя. Ключову роль при цьому 
повинні відігравати спеціалісти-інноватори, генератори нових ідей, діяльність 
яких базується на потужних, морально виправданих стимулах до творчості.  

Тому необхідністю є формування фахівців нового типу, що одержали не 
тільки технічну, але й економічну підготовку, і можуть виступити в якості 
інноваторів як в технічному, так і в соціальному напрямку розвитку. Такі фахівці 
можуть розробляти, здійснювати планування і впроваджувати нові науково-
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дослідні проекти, які відрізняються значною складністю і передбачають 
створення нових продуктів і технологій.  

В Україні вже збільшується кількість фахівці з інноваційної діяльності. За 
даними Головного комітету статистики України, у 2009 році інноваціями 
займалися 11,2% підприємств. Тому виділення інноваторів, як особливої 
соціальної групи, зі своїми проблемами, ціннісними орієнтирами, мотивацією й 
особливою роллю в інноваційному процесі, є сьогодні досить актуальним, 
особливо на вітчизняних підприємствах.  

Питання інноваційного розвитку підприємства складні й багатогранні. 
Значний внесок у їхнє вирішення внесли такі вітчизняні дослідники як: Л. 
Антонюк, Ю. Бажал, А. Бодюк, А. Гриньов, В. Гриньова, Лапко О., В. Осецький, 
А. Стельмащук, Н. Чухрай, А. Яковлєв; західні вчені Л. Водачек та ін. 

Виняткова роль мотиваційних процесів та стимулювання у будь-якому 
вигляді людської діяльності, особливо в області праці. Проблемам 
стимулювання праці особистості присвячено багато робіт фахівців з управління 
людськими ресурсами. Серед закордонних вчених М. Армстронг, П. Друкер, Е. 
Лоулер, А. Маслоу, Л. Стаут, Е. Хей та інші внесли значний вклад у розробку 
теорії мотивації праці; вчені з Росії також досліджують проблеми стимулювання 
праці, серед них: В. Бурков, Д. Бурносов, Д. Васильєв, Є. Уткін. 

У вітчизняній науці різні аспекти мотивації праці розглядали у своїх 
роботах Д. Богиня, В. Герасимчук, В. Гриньова, П. Капустянський, А. Колот, В. 
Онікієнко.  

Виділення інноваційної діяльності, як особливого роду свідомої 
цілеспрямованої праці людей по створенню нововведень і поширенню їх у 
господарській системі, привело до появи інтересу до діяльності інноваторів, та їх 
ефективного стимулювання.  

Таким чином, з урахуванням особливого значення мотиваційних процесів в 
інноваційній діяльності, дослідження стимулювання праці інноваторів набуває 
першорядного значення для практичної роботи з управління людськими 
ресурсами в інноваційній сфері підприємств. 

Сучасна економіка – це, перш за все, інноваційна економіка, пов’язана з 
розробкою, впровадженням і використанням нововведень, з перетворенням 
організаційно-економічного механізму господарювання. Спостерігається процес 
інтелектуалізації економіки. Характерними рисами економіки стають розвиток 
наукомістких виробництв, підвищення ролі нематеріальних форм багатства 
(об'єктів інтелектуальної власності), зростання ролі людського фактору, перехід 
до інтенсивного типу відтворення. 
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“первісності” молодіжного жаргону є його невизначеність, розмитість значень 
вхідних у нього слів. Такі жаргонні слова як “понт”, “круто” і т.д. юнаки 
уживають дуже часто, але багато хто з них до кінця не осмислюють значення 
цих слів і не можуть одночасно пояснити, що вони означають, що призводить до 
появи в мові “слів-паразитів”. 

У пошуках нових слів і виразів молодь прагне до найбільш помітних і 
яскравих явищ живої мови. Серед безлічі таких явищ найбільш привабливими 
здаються слова кримінального світу, з якими юні носії живої мови неминуче 
зустрічаються в практичному житті, у побуті, на вулиці. Вони нерівномірно 
поширені в мовленні молоді, і їх вживання, в більшості випадків, обмежено 
окремими соціально-професійними жаргонами молоді, наприклад, армійською 
підмовою,  лексиконом дрібних торговців. 

Таким чином, молодіжний сленг стає засобом спілкування людей однієї 
вікової категорії, словник якої обмежений реаліями світу молоді. 

Окрім того, в Україні масово заповнюється російськомовними виданнями, 
що також не дає сучасній українській молоді вільно розмовляти своєю власною 
рідною мовою.  

Через це постає питання, невже сучасна людина, навіть не прагне 
розмовляти мовою свого народу. Проте це, не зовсім так, оскільки нині не є 
ганебним для молоді спілкуватися українською мовою, стало престижно добре 
володіти мовою народу де живеш.  

Сьогодні серед багатьох цінностей дуже важливими є національні, в тому 
числі і мова. Вона відображає особливості, зміст життя нації, визначає потреби і 
інтереси. Мова передається від старших поколінь, але нею все ж необхідно 
оволодіти, усвідомити її суть і особливості. Формуючи у молодої людини – 
майбутнього громадянина уважне відношення до мови своєї нації, необхідно 
мати на увазі, що протягом життя людина стає учасником певних 
міжнаціональних відносин. Тому, молода людина, володіючи певною гордістю 
за свою власну мову, її історію, культуру, повинна одночасно навчитися 
поважати мову інших націй і народів та толерантно до неї відноситися.  

Отже, давайте вранці прокинемось і відчуємо себе українцями, 
намагатимемося щось змінити. Принесімо користь нашій державі, тим самим 
покращимо власне життя. Давайте будемо розмовляти українською мовою для 
того, щоб розбудити дух національної свідомості у собі та оточуючих людей, 
тому що без мови, як відомо, немає народу, без народу немає держави.  
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світі не є актуально. Це і є головною мовною проблемою в нашій країні. Адже 
нам зручніше жити не задумуючись над цим питанням. Сучасна молодь не 
цікавиться історією, літературою, традиціями нашої країни і таким чином 
морально деградує. Звичайно зручніше вживати в повсякденному житті звичний 
нам “суржик”, а не намагатися відшліфувати власну мову. 

Дана проблема, пов’язана з формуванням мовної культури серед молоді, і є 
складовою ширшої проблеми – інкультурації особистості: її входження в 
культуру, залучення до культурних та естетичних цінностей соціуму. 

Суспільство впливає на мову, але і мова в свою чергу, впливає на 
суспільство, беручи участь у різних сферах життя і діяльності людей, таких як 
спілкування, праця, розвиток літератури і науки. 

Сучасне мовлення молоді – це одна велика соціолінгвістична, психолого-
педагогічна й соціокультурна конгломерація в суспільному просторі мови, яке 
характеризується зосередженістю на реаліях світу молодих, а  саме,  мовному  
атрибуті молодіжного середовища (стильний одяг, види розваг та довкілля) та ін.   

Мовлення молоді – це і вияв соціопсихологічної поведінки, і сигнал 
групової солідарності, що поділяє і підтримує постійно змінний “внутрішній” 
словник групи, члени якої сигналізують про свою причетність до неї. Молодь, 
яка одночасно належить до кількох суспільних груп, перебуває в мовній 
залежності від них, виявом якої стає жаргон, або сленг. 

Молодіжний сленг – це своєрідна зона росту будь-якої мови. Він змінюється 
так швидко, що ми навіть не помічаємо цього. Він проходить нашим життям, 
торкаючись наших мов, та навряд чи ми на нього надто зважаємо. Сленг 
просочується в літературу, а часом і в літературну мову.  

Тому, створюється, тиражується й зберігається специфічне мовлення молоді 
– молодіжні жаргони більших або малих груп, об’єднаних загальними 
культурними інтересами, територією, способом життя й т.д. це, наприклад, так 
званий вуличний жаргон: “айда” – спонукати йти куди-небудь, “тирити” – 
непомітно  брати чуже, “скатати” – списати й т.д. 

Жаргонотворчість сучасної молоді, виявляється в створені різноманітних 
назв: “мурашник” – школа, шпроти називають “дохлими дельфінами”, радіо 
“дідовім телевізором”. Деякі сленгові вирази є доволі громіздкі й незручні в 
користуванні. Тому найпопулярніші – це скорочення: монік, миша, тєлік, вєлік і 
т.д.  

Сучасне мовлення молоді відображає нестійкий культурно-мовний стан 
суспільства, що балансує на грані літературної мови та жаргону. Будучи 
домінуючим носієм жаргону, молодь робить його своєрідним елементом поп-
культури.  

Важливою характеристикою мови молоді є його “первісність”. Асоціація з 
мовою якого-небудь первісного суспільства виникає, коли педагоги 
спостерігають нестабільність, постійну змінюваність жаргону і у часовому, і в 
просторовому вимірі. Не встигнувши закріпитися одні форми мови 
поступаються місцем іншим: наприклад, жаргонне слово “мані” (від 
англійського слова – гроші) замінили на “бакси” і “бабки”. Іншою ознакою 

 75

На основі обробки результатів експертного опитування провідних фахівців з 
проблем національної безпеки і представників деяких партій, а також з 
урахуванням пропозицій Комісії Верховної Ради з питань оборони і державної 
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Формування сучасної суспільної системи неможливе без адекватної моделі 
воєнно-економічної безпеки. Тенденції розвитку воєнної та економічної сфер 
суспільства спонукають до переосмислення колишніх досягнень і 
суперечностей, сьогоденних реалій. У час становлення нових стандартів та 
відносин життєдіяльності в усіх сферах нашої держави неабиякого значення для 
військових спеціалістів набуває застосування економічних знань у воєнній сфері. 
Стаття 17 Конституції України визначає, що захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної безпеки є найважливішими 
функціями держави [3, с. 226]. 

Створення власної системи воєнно-економічної безпеки, що є невід’ємною 
функцією кожної держави як суспільного утворення, дасть змогу уникнути 
можливих руйнівних наслідків в економічній сфері, забезпечити її 
конкурентоспроможність, захистити вітчизняного товаровиробника й ефективно 
взаємодіяти з міжнародними фінансовими та економічними інституціями. Адже 
воєнно-економічна безпека покликана гарантувати сприятливі умови для життя 
й продуктивної діяльності громадян і державних інститутів, а також захищати 
життєво важливі інтереси людини, суспільства й держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз. Оцінка загального стану воєнно-економічної безпеки є 
основою для вироблення стратегічної державної політики та розроблення 
конкретних заходів з метою втілення її у життя. Правильно вибрані орієнтири – 
запорука успіху. 

Воєнно-економічна безпека – це загальнонаціональний комплекс заходів, 
спрямований на постійний і стабільний розвиток економіки держави, до якого 
входить і механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам. 

Структура економічної безпеки за С.В. Мочерним [2]: 
− технічна та технологічна незалежність; 
− сировинна незалежність; 
− кадрова незалежність; 
− наукова незалежність; 
− енергетична незалежність; 
− інформаційна незалежність; 
− незалежність у впровадженні власних форм і методів організації 

виробництва. 
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безпеки до пріоритетних національних інтересів, що обумовлені нинішньою 
ситуацією, можна віднести: 

− забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканості кордонів; 

− подолання економічної кризи (структурна перебудова економіки, 
розвиток соціально орієнтованих ринкових відносин, збереження та підвищення 
науково-технічного потенціалу, забезпечення нормальних умов життя людей 
тощо); 

− досягнення національної злагоди, політичної і соціальної стабільності. 
Фахівцями визначено три основні аспекти воєнно-економічної безпеки: 

захисний, наступальний, рівнозначний [1]. 
Захисний аспект передбачає заміщення імпорту вітчизняними аналогами, 

насамперед в оборонних галузях народного-господарства і зменшення 
залежності від імпорту. 

Наступальний аспект передбачає комплекс заходів, спрямованих на 
нарощування і якісне покращення експортного потенціалу держави і посилення 
при цьому залежності від неї інших держав. 

Рівнозначний аспект передбачає встановлення однакової залежності, що 
буде стримуючим чинником у спробах економічно розвинених країн 
використати зовнішньоекономічні зв’язки як специфічний тиск на економіку 
країни. 

Отже, забезпечення воєнно-економічної безпеки України передбачає 
наступні заходи: 

− створення самодостатнього національного оборонно-промислового 
комплексу;  

− розробку програми виробництва озброєнь;  
− стимулювання оборонних підприємств щодо міжнародної торгівлі 

зброєю; 
− планування в Державному бюджеті необхідних коштів для фінансування 

воєнно-економічної сфери суспільства; 
− створення замкнених циклів виробництва військової техніки та 

озброєнь;  
− здійснення постійної модернізації Збройних сил України та інших 

військових формувань з метою досягнення технічної переваги над 
ймовірним противником;  

− створення нових зразків військової техніки та озброєнь;  
− створення ефективної інфраструктури тилового й технічного 

забезпечення воєнної організації України. 
Література: 
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Гегель вважав, що людина є метою в самій собі лише завдяки божественній 
основі, яка є в ній, і спочатку була визнана розумом, а потім, оскільки вона 
проявляється в діяльності і сама себе визначає свободою. 

Свобода за Гегелем проявляється у виборі між добром і злом [1, с. 38]. 
Ще одним представником німецької філософії є Л.Фейєрбах. Він досить 

глибоко і всесторонньо розглядає свободу. Філософ критикує такі концепції, де 
воля не залежить ні від яких природних законів і причин, і в силу цього не 
залежить ні від яких чуттєвих імпульсів, тобто, там де свобода виходить за межі 
природної необхідності. Будь-яка сторінка історії заперечує фантастику і 
надприродну свободу волі. 

Свобода залежить не в можливості щось почати, а в можливості це 
закінчити. Час Фейєрбах розглядає як можливість і умову свободи. Свобода з 
його точки зору досягається тільки при співпаданні внутрішньої суті суб’єкта 
свободи з умовами його існування, в свою чергу він вважає необхідними лише ті 
умови існування, які відповідають внутрішній суті об’єкта. “Тільки та людина в 
своїх діях є вільною, яка, не дивлячись на зовнішні труднощі і перешкоди, 
жертвує, віддається своїй справжній природній суті, підтверджує її і знищує всі 
перешкоди, що їй суперечать”. 

Досягнення свободи філософ пов’язує з можливістю досягнення істинного 
знання. Фейєрбах розмежовує свободу матеріальну і духовну. Філософ 
наголошує, що люди не народжуються вільними, а досягають свободи по мірі 
того, як вони пізнають свою суть і міняють умови свого існування у 
відповідності з нею. Він не погоджувався з абсолютизацією духовної свободи і 
наполягав на тому, що її не можна набути поза чуттєвою діяльністю, яка 
являється основою і визначаючим фактом свободи. 
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“Як парость виноградної лози Плекайте мову...”. Ці легендарні рядки ми 

вивчали ще в школі, намагалися пояснити тему цього вірша, але насправді ми до 
цих пір ніколи не задумувалися над сенсом та ідеєю, яку автор намагався до нас 
донести. Адже турбуватися про такі несуттєві проблеми в нашому зайнятому 
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Все призначення, весь смисл людської історії, – стверджував Фіхте, – 

знаходиться в процесі свободи”. Кожній людині притаманний порив до свободи: 
“Я хочу, – пише Фіхте, – бути паном природи, а вона має бути моєю слугою; я 
хочу мати відповідно своїй силі вплив на природу, але вона не повинна мати 
ніякого впливу на мене” [2]. 

Суть свободи Фіхте вбачав у добровільному, заснованому на ясному 
пізнанні необхідності, підкорення свободі. Свобода – це пізнана необхідність. 
Тут Фіхте безпосередньо підкреслює діяльність суб’єктів історії для досягнення 
свободи. 

Важливим недоліком, що вбачав Фіхте у інших філософів є те, що вони 
досліджували індивідуальну свободу суб’єкта, в той час як діяльність індивіда, 
не можна розглядати у відриві від його роду. 

Законом історії Фіхте вважає закон буття роду, індивід приносить себе 
цілком у жертву роду. Процес пізнання індивіда своєї залежності від роду, 
добровільне пожертвування своїх інтересів заради інших. 

Наступним філософом є В. Шелінг. Мислитель вказав на нерозривність 
необхідності та свободу у сфері соціального буття, а також і сам факт, що без 
цієї єдності неможливий процес історії, ні неможлива історія як наука. 

Суб’єктом свободи у Шилінга є не індивід, а рід людський, що об’єднаний в 
конкретно-історичній державі, тут свобода розглядається як конкретно 
розвиваюче історичне явище, яке ніколи не реалізує процес розвитку. Свободу 
можна досягнути лише у зверхчуттєвому світі, місця для свободи діючих в 
реальному світі людей не залишилось. 

Ще однією визначною постаттю у німецькій філософії є Гегель. Він вважав 
суб’єктом свободи історичну розвинуту державу. Весь всесвітньо історичний 
процес Гегель поділяє на три періоди: історія Стародавнього Сходу, коли 
наділялась свободою лише одна особа – деспот; історію античного суспільства, 
де свободою наділялись лише деякі; історію Нового часу, коли в особі 
германських народів свободою наділялись всі. Весь історичний процес є шляхом 
пізнання свободи. 

Гегель вперше в історії філософії розглядав свободу і необхідність в 
діалектичній єдності [1, с. 58]. 
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Реалізація стратегічного курсу України на побудову соціально орієнтованої 
економіки європейського типу вимагає радикального підвищення ефективності 
суспільного сектору господарства і його центрального елементу – податкової 
системи. Разом з тим загальновизнано, що саме в цьому відношенні залишається 
багато невирішених проблем. Одна з головних причин такого положення – 
недостатній розвиток податкової теорії періоду трансформаційних перетворень 
економіки.  

Питання про вдосконалення податкової системи, що відповідає стратегії 
євроінтеграційного розвитку країни, сприяє інноваційно-інвестиційної моделі 
економічного зростання, знаходиться в центрі уваги наукової та громадської 
думки з часу здобуття незалежності України. Особливо сьогодні, на державному 
рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю 
податкового тягаря, що є однією з причин фінансової нестабільності 
підприємств, зменшення сукупного попиту, частини податкових надходжень до 
бюджету й економічної кризи. 

Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Для 
дослідження правових аспектів оподаткування в Україні особливий інтерес 
представляють роботи Кучерявенко М. П., у яких розкриваються засади та 
сутність функціонування місцевих податків та зборів, а також міститься 
характеристика теоретичних питань податкової системи України в умовах 
ринкової економіки. Історичний аспект оподаткування вивчався такими вченими 
як В. М.Мельник, Ю. В. Петленко, О.О. Рожко, Ю.І. Лященко, О.В. Солдатенко  
та ін. [1, с.17]. 

Оцінюючи стан податкових відносин в Україні, більшість вчених, експертів 
і політиків сходяться на тому, що основними вадами податкової системи є її 
надмірна фіскальна спрямованість та нерівномірний розподіл податкового 
навантаження, спричинений масштабними ухиленнями від сплати податків. 

Система оподаткування України має значні недоліки – нестабільна та 
неузгоджена законодавча база. Яка позбавляє підприємства можливостей не 
лише перспективного планування своєї діяльності, а й оперативного, що 
серйозно гальмує розвиток економіки. Окремою проблемою є податкові пільги. 
По-перше, звільняючи від податків деякі підприємства, держава збільшує 
податковий тягар іншим. По-друге, податкові пільги часто перетворюються на 
ухилення від податків, які здійснюються шляхом штучного банкрутства; 
фальсифікації документів, наданих підприємствами на відшкодування ПДВ; 
створення фіктивних підприємницьких осіб тощо. 
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Для ефективності податкової системи України доцільно вжити заходи, які 
могли б удосконалити систему оподаткування [2, с.23]: 

− зменшити податкове навантаження;  
− зробити податкове законодавство простішим, послідовним та прозорим;  
− скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають 

бути скасовані або встановити єдиний універсальний податок. 
Водночас, доцільно було б задекларувати такі основні підходи щодо 

реформування податкової системи [3, с.49]:  
− формування клієнтурно-сервісного обслуговування платників податків; 
− застосування критеріїв оцінки роботи органів державної податкової 

служби, які ґрунтуються на дотримані платниками податків норм 
податкового законодавства; 

− підвищення ефективності діяльності громадських організацій щодо 
контролю за надходженнями до державного бюджету та залучення їх 
представників до оскарження рішень органів державної податкової 
служби України. 

Для покращення економіки України необхідно досягти стабільності 
податкового законодавства, що забезпечило б: введення в дію законодавчих 
актів з питань податкообкладання не раніш чим через рік з моменту їхнього 
прийняття; незмінність ставок пільг і правил податкообкладання протягом 
мінімум 3 років з моменту введення в дію актів податкового законодавства, а 
також податкового законодавства відносно платників, що беруть участь у 
цільових державних інвестиційних програм у плині всього часу їхньої дії. 
Держава повинна навчиться грамотно керувати доходами й відмовитись від 
діючої нині жорстокої зрегульованої економіки, що штовхає підприємця в 
“тінь”. Інакше кажучи, необхідно досягти збалансованості інтересів бюджету і 
конкретного підприємця. Для цього варто забезпечити гнучкість податкової 
системи, пристосувати її до зовнішньої і внутрішньої економічної коньюктури. 
Насамперед мова йде про делегування податковим органам права дати 
відстрочки по оплаті податків і введення штрафних санкцій у залежності від 
фінансового становища платника податків і перспектив його розвитку з 
дотриманням єдиної умови – наприкінці визначеного звітного періоду платник 
податків зобов’язаний цілком оплатити всю суму заборгованості. 
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Світовий досвід та економічна практика показують, що стійка динаміка 

національних господарств залежить від його соціально-економічної структури. 
Економіка багатошарова. В ній існують та взаємодіють безліч середніх та крупних, в 
т.ч. найкрупніших підприємств. В кожній країні природним ринковим шляхом 
формується або сформувалась своя раціональна структура їх співвідношення. 
Найбільш динамічною складовою є малий бізнес.  

Становлення сучасних розвинених економічних систем починалось з малих 
підприємств. Сьогодні малий та середній бізнес займає не просто відчутну, а 
часто-густо переважаючу частку у виробництві валового внутрішнього 
продукту, являючись опорою стійкості крупного. 

Розвиток малого бізнесу найдешевший для держави засіб усунення диспропорцій 
у виробництві, обігу і споживанні, формуванні інвестиційних ресурсів, розвитку 
конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. 

Всебічне значення малого бізнесу у суспільстві вимагає відповідного 
відношення до нього держави, яке з одного боку, забезпечувало б доступними 
засобами умови і гарантії підприємництва, а з другого - долало б негативне 
відношення до підприємництва, яке запроваджувалось десятиріччями. Формування 
та реалізація ефективної політики розвитку малого бізнесу потребує наукового 
обґрунтування, а отже, відповідних досліджень.  

В СРСР не могло бути й мови про дослідження подібного роду. Розвиток 
малих підприємств придушувався. Саме поняття “мале підприємництво” було 
виключено з лексикону економічної науки, її понятійного апарату. Тому у нас 
немає наукового доробку в цій галузі. Звідси інтерес до зарубіжної науки і 
практики. 

За останні три роки дослідницький інтерес до малого бізнесу 
інтенсифікувався не тільки в Україні, а й в інших колишніх соціалістичних 
країнах. З’явилось чимало публікацій про роль і значення малого бізнесу, його 
структуру та структурну динаміку як у загальному, так і в регіональному розрізі. 
Підготовлено та захищено чимало дисертацій з цієї проблематики. Так крок за 
кроком на зміну поверховому обивательському уявленню про цей сектор 
економіки приходять обґрунтовані наукові висновки.  

В опублікованих роботах і захищених дисертаціях малий бізнес України 
проаналізовано з точки зору його становлення, динаміки і результатів. Чимало 
пропозицій розроблено для здійснення його підтримки і створення пільгових умов 
функціонування. Домінуючою ідеєю здійснених розробок є ідея зобов’язаності 
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держави по відношенню до підприємництва, але відсутня ідея зобов’язаності 
самого підприємництва по відношенню до держави і суспільства в цілому. 
Здолати цю однобокість можна б було на основі дослідження взаємозв’язку 
малого бізнесу з іншими секторами економіки та економічною політикою, 
виділивши в політиці загальнодержавний та регіональний рівні. Комплексний 
підхід до проблеми став методологічною основою даної дисертації. 

Це дало змогу перемогти (сподіваємося, хоча б частково) мову претензій та 
дослідити проблему малого бізнесу з позиції взаємодії інтересів суб’єктів різних 
секторів економіки, малого бізнесу та держави. З цієї точки зору було 
проаналізовано і зарубіжний досвід. 

Стимули, а не адміністративне рішення будь-якого рівня – найбільш 
могутній економічний фактор будь-якої структурної ланки господарства, у тому 
числі і малого бізнесу. Вони поділяються на внутрішні й зовнішні.  

Зовнішні спрямовані на об’єкт управління з боку держави, регіонів, місцевої 
влади.  

Внутрішні стимули містяться в самому малому бізнесі і представляють 
собою прагнення до самовиживання, самореалізації та саморозвинення. 

Отже, розвиток малого бізнесу прямо (практично функціонально) залежить 
від економічної політики, її макро- і регіональних результатів, від правового 
забезпечення і надійності його функціонування. Тому в перехідні періоди значна 
роль держави, його органів на місцях, місцевого самоврядування. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУ 
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Головною ланкою фінансових ресурсів країни є бюджет, який 
використовується державою як один з основних інструментів регулювання 
соціально економічних процесів. Ефективне використання бюджетних коштів є 
важливою проблемою виконання Державного бюджету України, яка здійснює 
бюджетну політику в умовах обмежених бюджетних ресурсів. Від рівня 
ефективності  виконання прийнятих законодавчою і виконавчою владою рішень, 
які передбачають використання державних коштів, залежить ступінь досягнення 
цілей соціально-економічного розвитку країни. Тому на особливу увагу 
заслуговують питання визначення сутності оцінки ефективності бюджету. 

Метою розроблення перспективного бюджетного плану є створення 
необхідних умов забезпечення збалансованості бюджетної системи країни, 
макроекономічної стабільності, передбачуваності бюджетної і податкової 

[1, c.124]: за ознакою зв’язку з суспільними потребами (ідейні, політичні, 
моральні, естетичні); за видами діяльності (суспільно-політичні, професійні, 
навчально-пізнавальні); за терміном виявлення (постійні, тривалі, короткочасні); 
за проявом у поведінці (реальні (актуальні), потенційні); за ступенем 
усвідомлення (усвідомлені, неусвідомлені); за силою прояву (сильні, помірні, 
слабкі). Важливе значення в процесі мотивування мають також стимули. 
Стимули – це зовнішні подразники, які сприяють підвищенню інтенсивності 
визначених мотивів у діях людини. Огляд та узагальнення літературних джерел 
дозволяють класифікувати стимули за такими ознаками: за ознакою інтересів 
(суспільні, колективні, індивідуальні); за видом потреби: матеріальні (грошові, 
не грошові); нематеріальні (соціальні, творчі, соціально-психологічні, 
самоствердження); за способом впливу (заохочення, примус). 

Вивчення фактичних матеріалів підприємств дало можливість виділити три 
групи мотиваційних теорій: 

− початкові, в основі яких лежить специфічна модель працівника-людини; 
− змістовні, які аналізують структуру потреб і мотивів особистості та їх 

прояву; 
− процесійні, які вивчають процес впливу на мотивацію зовнішніх 

факторів.  
Однією з найефективніших мотиваційних теорій є концепція “управління за 

цілями”, яку можна віднести до групи процесійних теорій мотивування. 
Ознаками такої приналежності є такі: згідно з концепцією “управління за 
цілями” працівники мотивуються у процесі діяльності; в основі концепції 
лежить процес укладення цільових угод із визначенням цілей підприємства, 
структурного підрозділу і окремого працівника; за виконання доручених завдань 
і реалізацію визначених цілей гарантується винагорода; кожний підрозділ сам 
вибирає спосіб виконання і використання ресурсів для досягнення цілей; 
управління за цілями передбачає систему переговорів між вищими і нижчими 
рівнями управління з приводу відповідальності і використовуваних засобів.  

Процес управління за цілями передбачає реалізацію трьох етапів 
(попереднього, поточного і заключного), які ґрунтуються на виконанні таких 
підетапів: формування цілей діяльності підприємства (визначення цільових 
уявлень керівників і підлеглих); узгодження цілей керівників і підлеглих; 
одержання проміжних результатів (виділення нових ідей, виділення 
невідповідних цілей); порівняння досягнутих результатів із встановленими 
цілями; узгодження виконання роботи, методів контролю за досягненням 
встановлених цілей. 
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Сучасний етап реформування національної економіки України вимагає 

якісних змін в системі управління. Особливу роль в менеджменті відіграє 
система мотивування, яку, із врахуванням досвіду розвинутих країн, доцільно 
орієнтувати на збільшення доходів кращих (результативніших) працівників. 
Разом з тим, в процесі мотивування можливе зменшення доходів тих 
працівників, трудова віддача яких менша. Ефективна діяльність працівників 
вимагає не тільки високої матеріальної винагороди, але і відповідного 
морального заохочення. Зростаючі обсяги матеріальних і духовних благ суттєво 
модифікують структуру споживання працівника, що, в свою чергу, повинно 
відображатися на принципах його мотивування і виробничо-господарської 
поведінки. Головним завданням менеджера завжди було мотивування персоналу 
на виконання певного завдання. Вона виступає основним елементом процесу 
активізації підлеглих працівників. 

На наш погляд, мотивування – це вид управлінської діяльності, який 
забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на діяльність, 
спрямовану на досягнення особистих цілей та цілей організації. Як показують 
дослідження, мотивування базується на двох категоріях: потребах і винагородах. 
Узагальнення думок різних авторів дозволяє класифікувати потреби за такими 
ознаками [1, c.123]: за походженням (природні, культурні); за природою 
(первинні, вторинні); за характером (матеріальні, духовні); за ступенем 
важливості (домінуючі, другорядні); за ступенем усвідомлення (усвідомлені, 
неусвідомлені); за приналежністю до внутрішньої чи зовнішньої сфери розвитку 
(індивідуальні, соціальні, змішані (індивідуально-соціальні). Важливим 
моментом в розумінні природи мотивування та активності людини є вивчення 
взаємозв’язку мотивів і потреб. Мотив – це відображення і прояв потреби. 
Вивчення літератури дозволяє запропонувати наступну класифікацію мотивів  

політики, виконання функцій, покладених на центральні та місцеві органи 
виконавчої влади. 

Теоретичні, методологічні і прикладні аспекти побудови ефективної 
бюджетної політики на рівні держави і регіонів, становлення між бюджетних 
відносин досліджені в працях українських вчених: О.Василика, В.Геєця, 
Ю.Глущенка, О.Гордея, М.Долішнього, М.Корецького, В.Кравченка, М.Крупки, 
О.Кузьміна, А.Лукянченка, І.Михасюка, В.Опаріна, К.Павлюка, М.Палія, 
І.Руденко, І.Чугунова, С.Юрія, які зробили значний внесок у розвиток науки про 
місцеві видатки. 

Розв’язання завдань економічного та соціального розвитку за допомогою 
бюджетних методів регулювання неможливе без обґрунтування напрямів впливу 
органів влади на забезпечення відтворювальних процесів, визначення 
пріоритетів і шляхи досягнення мети. Відхід від директивного управління 
економічними процесами вимагає створення нової методологічної бази 
державного планування, найважливішим завданням чого є формування уявлення 
про майбутню економічну структуру, напрями розвитку державного і 
приватного секторів економіки, визначення проблем, розв’язання яких потребує 
державного втручання та регулювання [2, с.142]. 

Стратегія розвитку сектору державних фінансів має бути орієнтована на 
забезпечення економічності та результативності державних фінансів, 
використання грошових ресурсів з максимальною повнотою й ефективністю. З 
огляду на це головна вимога щодо розроблення і здійснення бюджетної політики 
полягає у забезпеченні довгострокової збалансованості доходів та видатків, 
орієнтації бюджетних ресурсів на пріоритетні напрями здійснюваних державою 
заходів з економічного й соціального розвитку, досягненні прозорості у 
бюджетному процесі. 

Діяльність органів влади не може зводитися лише до щорічного складання і 
затвердження бюджету, необхідне складання прогнозних розрахунків як 
розвитку економіки в цілому, так і бюджетної системи зокрема. Річний бюджет 
має формуватися щоразу не з чистого аркушу, а на підставі раніше розроблених і 
уточнених прогнозів, має враховувати тенденції, що склалися, та перспективні 
зміни в економіці і соціальній сфері. Основними чинниками, що впливають на 
визначення бюджетних ресурсів у середньостроковій перспективі, є динаміка 
ВВП, прогнозований рівень інфляції, ступінь централізації ресурсів у бюджеті 
[1]. 

Для підвищення ролі перспективного бюджетного планування треба 
розробити порядок формування перспективного бюджетного плану, визначити 
його формат, процедуру розгляду та затвердження.  

Розроблення показників перспективного бюджетного плану доцільно було б 
здійснювати на п’ять років. Він визначатиме обсяг фінансових ресурсів, які 
можуть бути спрямовані на виконання видаткових зобов’язань держави у 
плановому періоді.  
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Перспективний бюджетний план бажано розглядати у терміни, які 
передують визначенню Основних напрямів бюджетної політики на плановий 
бюджетний період, тобто у квітні-травні, та схвалювати його постановою КМУ. 

Отже, кінцевим результатом процесу бюджетного планування є сукупність 
рішень і бюджетних показників у вигляді державного бюджету України та 
зведеного бюджету України. Останні повинні враховувати сукупну реакцію всіх 
гілок державної влади, суспільства, підприємств, окремих громадян, тобто 
суб'єктів бюджетної сфери, на зміни, які вже відбулися або очікуються, як 
всередині бюджетної сфери, так і зовні її, у тому числі за кордоном.  

Література: 
1. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного 

бюджетного плану // Фінанси України. -2006. -№3. -С.21-28. 
Державні фінанси України: Підручник / Василик О.Д., Павлюк К.В. — К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. — 608 с.  
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Економічне зростання є найважливішим фактором соціально-економічного 

прогресу у довгостроковому періоді, оскільки воно передбачає зростання 
економічної могутності країни, збільшення обсягів суспільного виробництва і 
розширення можливостей економіки задовольняти зростаючі потреби населення 
в товарах і послугах.  

Аналіз наукових джерел показав, що науковці виділяють фактори 
економічного зростання з урахуванням структури економічної системи, базисних 
і надбудовних відносин. Конкретизацією принципу цілісності виступає 
структурний аналіз, який полягає у визначенні внутрішніх зв’язків між 
окремими елементами та підсистемами.  

В межах продуктивних сил слід виокремити такі фактори: людина (як 
основна продуктивна сила), засоби  праці (техніка), земля (як специфічний засіб 
виробництва), предмети праці (сировина, матеріали), наука (як специфічна 
продуктивна сила), форми і методи організації виробництва, використовувані 
людьми сили природи та інформація. Кожний із цих факторів, у свою чергу, 
складається з окремих компонентів. Так, якщо йдеться про людину, то окремими 
факторами економічного зростання, виступає рівень освіти та професійної 
підготовки працездатного населення, його здатність засвоювати нові знання і 
використовувати для вдосконалення техніки і технології, створення нових 
товарів і послуг, або інтелектуальний потенціал, а також ініціативність, 

самодисципліна, рівень культури (в т. ч. технологічної, ділової та ін.), рівень 
економічного мислення тощо.  

Поєднання окремих факторів в єдину цілісність формує в межах 
продуктивних сил складніші фактори. Так, інтеграція науки і техніки, їх 
взаємодія, утворюють новий фактор – науково-технічний прогрес. Революційна 
форма НТП – науково-технічна революція здійснює переворот в кожному з 
елементів продуктивних сил. Зокрема, перетворення головної продуктивної сили 
полягають у гармонійному поєднанні розумових, фізичних, психічних зусиль 
людини, в її духовному збагаченні, передбачають перевагу розумових зусиль, 
високий рівень освіти і кваліфікації робочої сили, що забезпечить професійну 
мобільність людини.  

В межах техніко-економічних відносин окремими факторами економічного 
зростання є оптимальний рівень розміру підприємств (завдяки чому досягається 
ефект масштабу), спеціалізації та кооперації виробництва, а також кооперація 
праці.  

Продуктивні сили і техніко-економічні відносини утворюють технологічний 
спосіб виробництва. Оскільки розрізняють три технологічні способи 
виробництва і навіть в розвинутих країнах світу має місце поєднання у різній 
пропорції кожного з них, то найпотужнішим фактором економічного зростання є 
таке їх співвідношення, коли питома вага першого є значно меншою від частки 
другого, а частка третього більша за другу. Загалом могутнім фактором 
економічного зростання є автоматизоване виробництво, оскільки із посиленням 
його ролі темпи зростання ВВП підвищуються.  

В межах організаційно-економічних відносин факторами економічного 
зростання є впровадження передових методів менеджменту, рівень організації 
маркетингових досліджень та ін.  

В межах соціально-економічних відносин факторами економічного 
зростання виступають: 1) наявність реального плюралізму між типами і формами 
власності; 2) оптимальне співвідношення між ними за переважання трудової 
колективної власності; 3) ступінь демократизації акціонерної і державної 
власності; 4) справедливий перерозподіл НД через державний бюджет, а отже 
відсутність різкої диференціації в доходах; 5) наявність ефективної системи 
заробітної плати та ін. [1, c.310].  

В межах господарського механізму такими факторами є: 1) оптимальне 
поєднання ринкових важелів саморегуляції з державними регуляторами; 2) 
наявність конкуренції, передусім досконалої в межах ринкової економіки; 3) 
домінування економічних важелів державного регулювання порівняно з 
адміністративними (серед економічних важелів важливу роль відіграють форми 
економічної політики – податкова, грошово-кредитна, інноваційна); 4) 
економічна реалізація власності на засоби виробництва [2, c.333].  

Серед надбудовних відносин основними факторами економічного зростання 
є патріотизм та дух народу, прийняття стабільного і досконалого законодавства. 
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